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มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา:



กระบวนการหลัง กระบวนการระหว่าง

กระบวนการก่อน

ติดตาม

นิเทศ

๑

๒๓



ติดตาม

นิเทศ

o ช่องทางหลากหลาย
o จ านวนครั้งไม่จ ากัด
o วัน เวลายืดหยุ่น

o Onsite 
o จ านวนครั้งมีข้อจ ากัด
o วัน เวลาต้องชัดเจน



ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เกิดความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างกัน
เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการติดตาม



ติดตาม



กิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

• การรายงานตัว ปฐมนิเทศ ส่งตัวเข้าแผนก
• จัดประสบการณ์ให้นักศึกษา
• จัดให้มีบุคลากรประสานงาน
• การติดตามและรายงานความก้าวหน้า

• การนิเทศงานสหกิจศึกษา
• การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ติดตาม นิเทศ



• ต้องก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานไม่ต ่า
กว่า16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
เป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลา และไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นใดได้ในช่วงปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 

สปัดาห์ที่ 0
(ก่อนออกปฏบิตังิาน)

ตดิตามการเขา้รายงานตวัและรบัการปฐมนเิทศ

o เตรยีมหนงัสอืส่งตวั

o เอกสาร แบบฟอร์มทีเ่ก ีย่วขอ้ง

o ขอ้ตกลงเก ีย่วกบัการปฏบิตังิาน

มาตรฐานข ัน้ต ่า

• สถานประกอบการต้องมีการปฐมนิเทศ 
สอนงาน และจัดให้นักศึกษาได้เห็น
ภาพรวมการด าเนินงานของสถาน
ประกอบการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ



มาตรฐานข ัน้ต ่า สปัดาห์ท ี ่1-2

(ของการปฏบิตังิาน)

o ยนืยนัแผนการปฏบิติังานของนกัศึกาา

o การปฏบิติังาน/หวัขอ้โครงงาน

o ความเป็นอยู่/สวสัดิการ

o การบนัทึกรายงานประจ  าวนั/สปัดาห์

o ต้องมีการก าหนดภาระงาน หรือหัวข้อโครงงานที่
ตรงกับวิชาชีพและเน้นประสบการณ์การท างาน

o นักศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ

o นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
ประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์



ยนืยนัแผนการปฏบิติังานของนกัศึกาา

o รายละเอยีด

o ช่วงเวลา

o งานประจ  า

o Project/หวัขอ้รายงาน

ข้อมูลส าหรับการติดตาม
ความก้าวหน้า

onsite online





ก าหนดขอบเขตลักษณะงานส าหรับนักศึษาสหกิจศึกษา



อย่าลืม!!! ติดตามความเป็นอยู่
• ชุดท างาน
• วัสดุ อุปกรณ์ในการท างาน
• วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
• การเดินทาง
• ที่พัก

ค่าตอบแทน/สวัสดิการ



มาตรฐานข ัน้ต ่า
สปัดาห์ที ่5

(ของการปฏบิตังิาน)

o ตดิตามความคบืหนา้ในการ

จดัท ารายงานของนกัศกึษา

• ต้องจัดท ารายงาน โดยรายงานต้องมี
มาตรฐานเดียวกับรายงานทาง
วิชาการทั่วไป 

***ก าหนดการจัดส่งรายงาน



มาตรฐานข ัน้ต ่า

ก่อนสปัดาห์ที่ 10

(ของการปฏบิตังิาน)

o ตดิตามการส่งรายงานความก้าวหนา้ของ

การปฏบิตังิาน และรายงาน/โครงงาน

• ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าต่อคณาจารย์
นิเทศและผู้นิเทศงานไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 
๑๐ ของการปฏิบัติงาน

***ก าหนดการจัดส่งรายงาน



มาตรฐานข ัน้ต ่า

สปัดาห์ที ่14-16
(ของการปฏบิตังิาน)

o ตดิตามการส่ง(ร่าง)รายงานฉบบัสมบูรณ์
o ส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ทีไ่ด้รบัอนุญาตให้

เผยแพร่

• ต้องส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณใ์ห้แก่ 
คณาจารย์นิเทศและผู้นเิทศงานก่อนสิ้นสุด
การปฏิบัติงานและต้องแก้ไขตามข้อแนะน า 

• นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์       
ทีไ่ด้รับอนุญาตให้เผยแพร่

***เอกสารอนุญาตให้เผยแพร่



ระหว่างนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจฯ สถานศึกษาต้อง
ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา 
ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ

• ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

• ติดตามการรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ
• ติดตามนักศึกษา ผู้นิเทศงาน

มาตรฐานข ัน้ต ่า

ตลอดระยะเวลาสัปดาห์ ๑-๑๖



• ติดตามการเข้ารายงานตัวและรับการปฐมนิเทศ
• ยืนยันแผนการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
• ติดตามการบันทึกรายงานประจ าวัน/สัปดาห์  
• ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
• ติดตามความเป็นอยู่
• ให้ค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะ
• ติดตามการจัดท ารายงาน
• ติดตามการส่งร่างรายงานความก้าวหน้า
• ติดตามการส่ง(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์
• ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่



การนิเทศงานสหกจิศกึษา

คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเดนิทางไปเยีย่ม

ใหค้ าปรกึษาแนะน า ตดิตาม

ณ สถานประกอบการ***

ความกา้วหน้าการปฏบิตังิานสหกจิศกึษา    
ความเป็นอยู่ของนกัศกึษา

นิเทศงาน สหกจิศกึษา คอือะไร?



การนิเทศงาน

ติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษา
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สร้างความสัมพันธอ์ันดีกับสถานประกอบการ
สร้างโอกาสความร่วมมือทางวชิาการ

By A. Atcharaporn@2019

“ความยั่งยืน”



เตรยีมการ

ก่อนเดนิทาง 
ออกนเิทศ

ระหว่างนเิทศ
ณ สถานประกอบการ

หลงักลบั   
จากการนเิทศ

กระบวนการออกนเิทศงานสหกิจศึกษา
ขณะนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ



เตรยีมการก่อนเดนิทาง      
ออกนเิทศงานสหกจิศกึษา• สถานศึกษาต้องจัดให้มี บุคลากร ที่

ท าหน้าที่ประสานงานด้านสหกิจศึกษา

มาตรฐานข ัน้ต ่า

อาจารย์ทีป่รกึษาสหกจิศกึษา

คณาจารย์นิเทศ 

เจา้หนา้ท ีส่หกจิศกึษา

ส่วนกลาง คณะ



Who? คณาจารย์นิเทศ 

ท าหน้าที่นิเทศงานนักศึกษา  
ณ สถานประกอบการ

มาตรฐานข ัน้ต ่า

ความรู้
ความ

เชี่ยวชาญ

ต้องเป็นคณาจารย์ประจ าสาขา 
ทีน่ักศึกษาสังกัด 

ต้องมีประสบการณ์สอน          
อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา

ต้องผ่านการอบรมการนิเทศงาน    
โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง 
จาก สกอ.(สป.อว.)



How?
นิเทศงาน

อย่างน้อยการนิเทศงาน
ควรด ำเนินตำม มาตรฐาน

ม ีเป้าหมาย ทีช่ดัเจน

ม ีแผน กำรนิเทศ



ตอ้งมกีำรนิเทศงำนอย่างน้อย 1 คร ัง้

ตอ้งมกีารนดัหมายในกำรเขำ้นิเทศ

ศกึษาเอกสารประกอบกำรนิเทศกอ่นกำรนิเทศ 

ตอ้งมกีำรจดัท ำแผนการนิเทศ

มาตรฐานข ัน้ต ่า

ในการนิเทศงานสหกิจศึกษา



เตรยีมการก่อน       
ออกนเิทศงานสหกจิศกึษา

มาตรฐานข ัน้ต ่า

ตอ้งมกีำรนิเทศงำนอย่างน้อย 1 คร ัง้

วางแผน   
ในการเข้านิเทศ
งานสหกิจศึกษา



ตอ้งมกีารนดัหมาย
ในกำรเขำ้นิเทศ

มาตรฐานข ัน้ต ่า

เตรยีมการก่อน       
ออกนเิทศงานสหกจิศกึษา





ตอ้งศกึษาเอกสารประกอบกำรนิเทศ
กอ่นกำรนิเทศ 7 วนั

มาตรฐานข ัน้ต ่า

เตรยีมการก่อน       
ออกนเิทศงานสหกจิศกึษา

นักศึกษา สถาน
ประกอบการ



เก ีย่วกบังาน

ความเป็นอยู่

ปญัหา อุปสรรค

นกัศกึษา



ประเภท/ลักษณะสถานประกอบการ

โครงสร้างการบริหารงาน

เส้นทาง/การเดินทาง

ติดต่อสื่อสารกับผู้นิเทศงาน 

สถานประกอบการ



มาตรฐานขัน้ต า่

ตอ้งมกีารจดัท ำแผนกำรนิเทศงาน        

ในการด าเนินการ

เตรยีมการก่อน       
ออกนเิทศงานสหกจิศกึษา



ทมีงานและกำรเดนิทางไปนิเทศ

ประเดน็ในกำรนิเทศขัน้ตอนกำรนิเทศ

การพบปะผูบ้รหิำร

กำรเยีย่มชม

กำรสรำ้งความรว่มมอืทำงวชิำกำร

กำรแตง่กาย

กำรสรำ้งบรรยากาศ

สอดรับกับเป้าหมายการนิเทศงาน



ค าถาม/ปัญหาที่
เจอบ่อยเมื่อไป

นิเทศฯ

มีนักศึกษา
ด้าน....?

มีคณะ? 
สาขา?

มหาวิทยาลัย
มีบริการ
วิชาการ? 
ติดต่อ?นักศึกษา

ออกสหกิจฯ 
ภาคไหน?

นักศึกษา
สามารถท า..?

คณะ/
หลักสูตรเด่น?

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

เตรยีมการก่อน       
ออกนเิทศงานสหกจิศกึษา



What?
ทีต้่องท าเพ ือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ระหว่างการนเิทศงานสหกจิศกึษา 

ณ สถานประกอบการ



ระหว่างการนิเทศ
ณ สถานประกอบการ

มาตรฐานขัน้ต า่
ในการด าเนินงาน

ตอ้งจดัใหม้กีำรประชมุหำรอืรว่มกนั

ตอ้งใชเ้วลำในกำรนิเทศ

สองฝ่ายและสามฝ่าย

ไม่น้อยกวา่หน่ึงช ัว่มมง



พบผูบ้รหิาร

ต่อยอด    
ความร่วมมอื

การด าเนนิงาน  
ทีย่ ัง่ยนื

เย ีย่มชม

ได้มาซึง่โครงงาน

เหน็สภาพจรงิ

case ส าหรบั
การเรยีนการสอน



ประเมนิ นักศกึษำ(พฒันำนำกำร)

สถำนประกอบกำร

จดัประชมุสรุปผล

จดักจิกรรมรว่มกบัสถำนประกอบกำร
ตอ่ยอด 

สรำ้งควำมรว่มมอื

กิจกรรมหลังการนิเทศงาน
สหกิจศึกษา



สรุปผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

4.51

4.404.51

4.68

ลักษณะส่วนบุคคล

ผลส าเร็จของงาน
ความรู้ความสามารถ
ความรับผิดชอบ



มาตฐานการนิเทศงาน
สถานประกอบการ



• ต้องจัดให้มี บุคลากร ท าหน้าที่ประสานงาน
ด้านสหกิจศึกษา

• ต้องมีผู้นิเทศงานที่มี คุณวุฒไิม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
ในสาขาวิชาเดียวกับนักศึกษา หรือ ใกล้เคียง หรือ 
เป็นผู้มีความช านาญ

มาตรฐานข ัน้ต ่า
มาตฐานการนิเทศงาน

สถานประกอบการ



ผู้ประสานงาน
สหกิจศึกษา

แผนกแผนก

ส่วนกลาง แผนก

แผนกแผนก



ผูน้เิทศงาน

พีเ่ล ีย้ง

พนกังาน   
ทีป่รกึษา

คนนี้ที่ใช่!!!



การสอนงาน
HOW?



o ต้องมีการให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน า
การปฏิบัติงานของนักศึกษา และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

o ตรวจสาระรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ
ในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

o ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อ
สถานศึกษา และองค์กรของตนเอง

มาตรฐานขั้นต่่ามาตฐานการนิเทศงาน
สถานประกอบการ



ต้องมีการให้ค าปรึกษา ติดตาม แนะน า
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ภายในสถานประกอบการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

๑

ระหว่างนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

มาตรฐานข ัน้ต ่า

มาตฐานการนเิทศงาน
สถานประกอบการ



o จัดให้มีการปฐมนิเทศ
o จัดให้มีการเยี่ยมชม
o ให้ค าแนะน า/ปรึกษา
o ติดตามความก้าวหน้า

o ให้ค าแนะน า/ปรึกษา
o ดูแลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามแผน
o ติดตามความก้าวหน้า

o ให้ค าแนะน า/ปรกึษา
o ติดตามความก้าวหน้า
o จัดให้มีการน าเสนอผลงาน

ของนักศึกษา
o ตรวจรายงานและให้

ข้อเสนอแนะ
o ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ช่วงแรก     
ของการปฏิบัติงาน

ช่วงกลาง    
ของการปฏิบัติงาน

ช่วงปลาย   
ของการปฏิบัติงาน



ตรวจสาระรายงาน และใหข้้อเสนอแนะใน
การเขียนรายงานสหกิจศึกษา

มาตรฐานส่งเสริม:-
• คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการน าเสนอ
ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

สถานศึกษา

ระหว่างนักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

๒
มาตฐานการนเิทศงาน

สถานประกอบการ มาตรฐานข ัน้ต ่า



มาตรฐานส่งเสริม:-
o นักศึกษาควรน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้นิเทศงานและผู้บริหาร
สถานประกอบการ

o คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ร่วมกับผู้นิเทศงาน และผู้บริหารองค์กร 
พร้อมทั้งประเมินผลงาน 



ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อ
สถานศึกษา และองค์กรของตนเอง

๓

มาตฐานการนิเทศงาน
สถานประกอบการ

มาตรฐานข ัน้ต ่า



สร้างความสัมพันธ์ 
อนัดกีบัสถานประกอบการ

สร้างความร่วมมือ
ทางวชิาการ

ติดตามความก้าวหน้า  
การปฏิบัติงานของนักศึกษา

ติดตามความเป็นอยู่   
ของนักศึกษา

ติดตาม ป้องกัน       
และแก้ไขปัญหา

การนิเทศงาน



สิง่ท ีค่ณาจารย์นเิทศควรต้องมใีนการนเิทศงานสหกจิศกึษา

สหกิจศึกษา

โครงงาน

ศาสตร์ของสาขาวิชา

นักศึกษาสหกิจฯ

สถานประกอบการ



เทคโนโลยีฯ

วิเคราะห์สร้าง
โครงงาน

ด้านภาษา การประเมิน

การให้
ค าปรึกษา

เจราต่อรอง
ติดต่อ

ประสานงาน

การแก้ไข
ปัญหา

มนุษยสัมพันธ์

ทกัษะทีค่ณาจารย์นเิทศควรต้องมใีนการนเิทศงานสหกจิศกึษา



การฟัง
การสังเกต

การถาม

การเงียบ

การทวนซ้ า

การสรุปความ
การสะท้อนความรู้สึก

ทกัษะทีค่ณาจารย์นเิทศควรต้องมใีนการนเิทศงานสหกจิศกึษา



นิเทศงานติดตาม


