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ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี 

เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (24 พฤษภาคม 2555) 

บุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีหลายฝาย เริ่มตั้งแตผูบริหารของสถานศึกษา ถาไมเริ่มตนดวยบุคคล

ทานน้ีสถานศึกษาแหงน้ันก็จะไมมีระบบน้ีปรากฏหรือมีบางพอใหตอบโจทย สมศ. ครูท่ีทําหนาท่ีหัวหนางานทวิภาคี อันท่ีจริง

ขณะน้ีในโครงสรางตามระเบียบฯ สอศ. ก็ไมไดระบุไวชัดเจนเหมือนกอนหนาโนน แตก็ถือวา บุคคลทานน้ีจะเปนปราการแหง

แรกเมื่อจะตองถามไถหรือติดตามในเรื่องความรวมมือ แลวก็เปนสะพานจะเช่ือมโยงใหสถานประกอบการรวมจัดทวิภาคีดวย

ความเต็มใจ บุคคลอีกทานหน่ึงซึ่งจะตองกลาวถึง ณ ท่ีน้ีก็คือ  

ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี เปนบุคคลซึ่งจะตองไปพบปะกับสถานประกอบ การสอบถาม ตรวจตราพฤติกรรม พูดคุย 

รับคําเสนอแนะ ใหคําปรึกษา รับปญหาแลวแกไขทันทีหากสถานการณเหลาน้ันดําเนินการโดยครูนิเทศไดหรือหากเปนเรื่อง

ยากตอการตัดสินใจหรือจะตองฟงความคิดเห็นรวมกับคณะทํางานหรือผูบริหารสถานศึกษา ก็จะตองนําขอปญหาท่ีกังขา

เหลาน้ันกลับมารายงานใหสถานศึกษาทราบตามลําดับข้ันตอนแลวเอาใจใสรีบดําเนินการอยางทันทวงที 

 

 

 

ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี ของสถานศึกษา สอศ. สวนใหญ ไมไดรับผิดชอบเฉพาะงานนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี

เพียงอยางเดียว แตบุคคลทานน้ีตองทําหลายบทบาทและหนาท่ีพรอมกันน้ันคือ เปนผูสอน  ครูท่ีปรึกษา หัวหนาแผนก 

หัวหนางาน ผูประสานงานทวิภาคี ครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝกงานและครูนิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี ดังน้ันแตละ

บทบาทก็จะสลับเปลี่ยนกันไป นํ้าหนักก็ข้ึนกับสถานการณท่ีเปนอยู ฉะน้ันภารกิจสําหรับทุกบทบาท ถาไมสามารถจัดแบงเวลา

หรือทางสถานศึกษา กําหนดแผนการทํางานไวแตละเลยไมปฏิบัติ ผลท่ีตามมาก็จะกระทบท้ังการเรียนการสอน การให

คําปรึกษา งานธุรการพัสดุในแผนก ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ ออกนิเทศ จะเห็นการลมแบบโดมิโนไดไมยาก 

 

บทบาทของการนิเทศ เปนเรื่องซึ่งตองเตรียมพรอมหลาย ๆ ดานดวยกัน ครูทุกคนนิเทศนักเรียนนักศึกษาได แตครูท่ีมี

คุณสมบัตินิเทศนักเรียนนักศึกษาไดดีทุกคนน้ันก็หาไดไมงายนัก มีตัวอยางของบางสถานศึกษากําหนดใหครูทําหนาท่ีนิเทศ

อยางเดียวโดยไมตองสอน แลวทําธุรการควบคูกันดวย ขอดีของวิธีการน้ีอาจจะมีมากมาย แตผูเขียนขอใหขอสังเกตและแสดง

ความคิดเห็นไวเผื่อเปนขอมูลในการทํางาน จะถูกจะเหมาะกับเหตุการณเชนไร ก็นําไปพิจารณาเองก็แลวกัน 
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• ครูนิเทศ เปนครูในแผนกสาขาวิชา สาขางาน ควรมีการแนะนําครูในแผนกจะดวยวิธีการจัดประชุมเปนทางการ

เฉพาะแผนกเอง  การแนะนําดวยผานการทํากิจกรรมรวมกัน  แนะนําในช่ัวโมงการเรียนการสอนโดยกลาวถึงครู

ทานอ่ืน ๆ ในแผนก กิจกรรมรุนพ่ีรุนนอง  กิจกรรมตัวอยางเหลาน้ีอยางนอยก็ทําใหนักเรียนนักศึกษาไดรูขอมูล

เบ้ืองตน จะทําใหนักเรียนนักศึกษาคุนเคย ลดระดับความเกร็งในระยะแรกเมื่อไดพบกับครูนิเทศเมื่อไปฝกงานท่ี

สถานประกอบการได และการไดครูนิเทศเปนครูในแผนก จะไดผูชํานาญดานน้ัน ๆ โดยเฉพาะ เปนผูใหคําแนะนํา  

• ครูนิเทศ เปนครูท่ีปรึกษา การพบปะก็จะมีความถ่ีมากข้ึน อาจจะเน่ืองดวยกิจกรรมเชน การโฮมรูมหลังเลิกแถวหรือ

เวลาพัก การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา  การขอรับอนุญาตเก่ียวของกับเอกสารตาง ๆ  การดูแลในเรื่อง

การเรียนและผลการเรียน การรับรองความประพฤติ ติดตอผูปกครอง กิจกรรมเหลาน้ีทําใหนักเรียนนักศึกษารูจัก

และสามารถจะสอบถาม เขาพบครูไดเน่ืองจากกิจกรรมบังคับหรือจะดวยความประสงคของนักเรียนฯ เอง  การ

นิเทศก็จะไดรับขอมูลจริงระดับหน่ึง การแลกเปลี่ยนพูดคุยปญหาหรืออุปสรรคก็นาจะมีเพ่ิมข้ึน ไดรับความเช่ือฟง

และเคารพดวยบทบาทของครูท่ีปรึกษา แมวาบางครั้งครูท่ีปรึกษาอาจจะไมใชครูในแผนกน้ัน ๆ ก็ตาม 

• ครูนิเทศ เปนครูซึ่งไดรับมอบหมายทําหนาท่ีนิเทศและงานธุรการควบคูกัน  ครูลักษณะน้ีจะรับผิดชอบท้ังนักเรียน

นักศึกษาฝกงานและนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี  จะไดรับความเช่ือถือระดับหน่ึง ความคุนเคยก็เกิดจากการติดตอใน

เรื่องฝกงานหรือรับเอกสาร การพูดคุยแลกเปลี่ยนปญหา นักเรียนนักศึกษาอาจจะไมกลาเลากลาบอก แตครูนิเทศ

แบบน้ีจะสามารถรวบรวมขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี เพราะรูเรื่องเอกสารและข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ัน หากจะ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนมาทําหนาท่ีนิเทศ ก็ตองใหนักเรียนนักศึกษาไดรูจัก และพบปะ อาจจะใหทํากิจกรรมอ่ืนๆ 

รวมกับนักเรียนนักศึกษา เพ่ือรูวา ครูนิเทศทานน้ีจะรับผิดชอบและติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาขณะฝกงานใน

สถานประกอบการ 

• ครูสังเกตการณ เปนผูบริหาร ครูของแผนกวิชาอ่ืน พนักงานของสถานศึกษา ไมไดรับผิดชอบการนิเทศโดยตรง แต

ไปใชบริการของสถานประกอบการน้ัน ๆ นักเรียนนักศึกษาก็ไมไดรูจักทุกทาน อาจจะใชวิธีการหมั่นฝกใหสังเกตครู

คนอ่ืน ๆ ท่ีอยูในสถานศึกษาจะดวยการดูแผนผังโครงสรางการทํางานของสถานศึกษา หรือใหผังโครงสรางของแต

ละแผนกอยูในสถานท่ี สามารถมองหรือพบเห็นได ก็จะเปนอีกหนทางหน่ึงให ครูแผนกอ่ืนไมตองมาบนใหไดยิน

ภายหลังวา นักเรียนนักศึกษาไมทําความเคารพ อยางไรก็ตามครูสังเกตการณ ก็เปนอีกหน่ึงแหลงขอมูลท่ีจะสะทอน

ใหเห็นวา นักเรียนฯ ของเรามีพฤติกรรมขณะอยูในสถานประกอบการอยางไร จะดวยการสังเกตหรือสอบถามจาก

เพ่ือนรวมงาน พนักงาน ผูมารับบริการสถานประกอบการน้ัน ๆ  

การนิเทศนักเรียนนักศึกษา จุดมุงหมายก็เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบระเบียบของการทํางานในสถาน

ประกอบการน้ัน ๆ รวมไปถึงการวัดประเมินผลการฝกงานหรือสมรรถนะอาชีพของแตละสาขางานท่ีไดไปฝกปฏิบัติ รวมถึง

ขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปปรับแกการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานประกอบการ ปญหาอุปสรรคจากการฝกงานท่ีเกิดข้ึนให

รับขอมูลและแกไขไดรวดเร็วท่ีสุด ไมกระทบกับตัวนักเรียนนักศึกษาหรือสถานประกอบการ ซึ่งการเตรียมพรอมสําหรับการ

นิเทศก็เปนอีกเรื่องหน่ึงท่ีสําคัญ การจะนิเทศใหไดผลดีทุกครั้งน้ัน ไมควรมองขามเรื่องตอไปน้ี 

• มีแผนการการนิเทศอยางชัดเจน ในสถานศึกษามีหลายแผนก สาขาวิชา สาขางาน หากมีแผนการนิเทศรวมกันก็จะ

ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร บางสถานประกอบการเราสงนักเรียนนักศึกษาหลายแผนกฝกงานและฝกทวิภาคี 

ดังน้ัน การมีครูนิเทศเทียวเขาออก โดยมาจากสถานศึกษาเดียวกัน ถาเราเปนสถานประกอบการใหลองนึกภาพดูก็
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แลวกัน  ขอดีของการมีแผนอีกประการก็คือ รูเสนทาง ไมตองสิ้นเปลืองคาเช้ือเพลิงและเวลา บางสถานศึกษาการ

นิเทศตองใชยานพาหนะสวนกลาง ดังน้ัน พนักงานขับรถยนตก็จะไดเตรียมรถยนต เตรียมตัว เตรียมเสนทางไดถูก 

• สถานประกอบการรูแผนหรือการมานิเทศ ควรสงตารางการนิเทศใหสถานประกอบไวประกอบ เพ่ือควบคุมการ

ฝกงาน พรอมเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอครูนิเทศได หากมีปญหาหรือติดภารกิจอ่ืน จะไดแจงปรับเปลี่ยนเวลา

นิเทศ ไมเสียเวลาท้ังผูนิเทศและครูฝก 

 

 

 

• แจงนักเรียนนักศึกษาในการนิเทศ  เพ่ือนักเรียนนักศึกษาจะไดแจงใหกับครูฝกหรือผูควบคุมการฝก เทากับคอย

เตือนไมใหท้ังสองฝายลืม ซึ่งทางสถานประกอบการอาจจะมอบหมายใหใครรับผิดชอบพบครูนิเทศ และนักเรียน

นักศึกษาจะไดจัดเตรียมเอกสารบันทึกการฝกงานใหครบถวน ถามีปญหาหรือขอคําถามจะเตรียมเผื่อไว 

• การกําหนดหัวขอนิเทศ  จะทําใหสามารถสังเกตหรือตั้งคําถาม และเก็บขอมูลเรียงตามลําดับ เพราะสถาน

ประกอบการคงไมมีเวลาใหกับครูนิเทศมากมายนัก การมีหัวขอหรือแบบฟอรมสําหรับกรอกท้ิง ไวแลวมาขอรับ

ภายหลังกรณีครูฝกไมวางจากงานประจําเพ่ือมาพูดคุยซักถาม  

• ครูนิเทศเปนตัวแทนของสถานศึกษา บทบาทตรงน้ีจะตองใสใจ ทุกสถานประกอบการจะรับรูวา ผูมานิเทศน้ันเปน

ครู และติดกับภาพลักษณของความเปนครูในความรูสึกของสังคมสวนใหญ คือ ตองเรียบรอย สุภาพ นาเคารพ 

เสื้อผาหนาผมคงเปนสิ่งแรกท่ีเขาจะมองเห็น จากน้ันการไดแลกเปลี่ยนสนทนาก็จะเปนอีกลําดับหน่ึงวา จะไดรับ

ความประทับใจหรือเฉย ๆ เอาเปนแควา ไมทําใหสถานประกอบมองภาพลบก็ถือวา เสมอตัวแลว 
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ครูซึ่งทําหนาท่ีสอนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา แมจะมีหนาท่ีหลักคือการสอน แตก็มีบทบาทและหนาท่ีอ่ืนจะตองปฏิบัติ อีก

บทบาทท่ีกลาวถึงตรงน้ีคือ การเปนครูนิเทศ ซึ่งเปนอีกภารกิจหลักของครูสอนสายอาชีพ แตจะตองติดตอกับบุคคลภายนอก ท่ี

เปนเจาของสถานประกอบการ ตัวแทนของหาง/ราน/บริษัท พนักงาน สําหรับสถานศึกษาท่ีไดทําความตกลงกับสถาน

ประกอบการแลวจัดทําเปนระบบก็จะมีการแตงตั้งครูฝก ผูควบคุมการฝก ชัดเจนกับผูปฏิบัติ ขอสังเกตและการเตรียมความ

พรอมของผูเขียนท้ังหมด อาจจะเปนเรื่องท่ีหลายแหงไดปฏิบัติกันอยูประจําแลว แตสําหรับบางแหง ถาเห็นวา ประเด็นใด

เหมาะและนําไปปรับใชได ก็ขอยกประโยชนเหลาน้ันใหกับครูนิเทศทุกคน 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร เขียนวันที่ 22 พฤษภาคม  2555 

รวมเปนคณะกรรมการตรวจความพรอมเปดสอนระบบทวิภาคี ธุรกิจคาปลีกของอาชีวศึกษาเอกชน 

การนําขอความไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 

อีเมล pomdvt@hotmail.com   ผลงานและส่ิงพิมพของผูเขียน  http://pr.nsdv.go.th/ 
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