รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหั ส วิช า 3624801 ชื่อ รายวิ ชา (ภาษาไทย) การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพ ทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management Professional Internship

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุกดา
1

คานา
รหัสวิชา 3624801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ (Human Resource Management Professional Internship) จัดท าขึ้นเพี่ อเป็น ข้อมูล เกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
ปฏิบัติการงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกาหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดาเนินการ
ของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ตลอดจนมีการกาหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่าง ๆ คุณ ลักษณะอื่น ๆ ที่
นักศึกษาจะได้รับจากการฝึกประสบการณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน
การปฐมนิเทศ การติดตามการฝึกปฏิบัติงาน การปัจฉิมนิเทศและการสรุปรายงานคู่มือการฝึกประสบการณ์
รวมทั้ งเกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาและการด าเนิ น การตามรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
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ข้อมูลโดยทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
การพัฒนาผลการเรียนรู้
ลักษณะและการดาเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
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8
11
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3624801
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management Professional Internship
2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
จานวนหน่วยกิต 3 (0-30-0) หน่วยกิต
จานวนชั่วโมง
7 x 5 x 10 = 350 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุกดา
อาจารย์ที่ปรึกษา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. วันที่มีการปรับปรุงรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา 22 พฤศจิกายน 2560
วันที่ปรับปรุง -
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชีโดยตรงจากสถานประกอบการ
1.2 เพื่อพั ฒ นาองค์ความรู้ของนักศึกษาให้ มีทั กษะในด้านต่างๆ พร้อมสาหรับ ทาให้ นักศึกษามี
คุณภาพเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคม
1.3 เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา
1.4 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือการปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เป็นรายวิชาใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์สาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
เพื่อให้ นั กศึกษาสามารถนาทฤษฏีไปประยุ กต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง จัดให้ นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสถานการณ์จริง นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการทางาน
ทาให้มีการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่
จะทางาน ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสาเร็จการศึกษา

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านจะแสดงข้อมูลเกี่ ยวกับความรู้หรือ
ทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการจะพัฒนาจากประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาความรู้หรือทักษะและวิธีการที่จะใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
 1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
 1.1.4 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1) การปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเป็ น พนั ก งานที่ ดี ใ นสถาน
ประกอบการด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การวางตน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองค์กรที่พึงปฏิบัติ การตรง
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ต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความลับของสถานประกอบการ ความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟื้อ
ต่อสมาชิกในการทางาน
2) การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง าน โดยการก าหนดภาระงาน ขอบเขตของงาน ตารางเวลา
ปฏิบัติงาน การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
3) การมอบหมายงาน กาหนดเวลา ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลการทางานของนักศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ประเมินจาก
แบบบันทึกเวลาทางานของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างปฏิบัติงานให้มีการ
บันทึกผลการประเมินและมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ จากแบบ
บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา การสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง และบันทึกผลการประเมิน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่น ที่สัมพันธ์กับ องค์ความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1) สถานประกอบการจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ให้คาแนะนาในด้านวิชาการและ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทางานได้ด้วยตนเองเยี่ยงพนักงานของสถานประกอบการ
2) อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิช าชีพและให้คาแนะนาใน
การปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบัติงาน
3) อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศกับพนั กงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง จัดประชุมสัมมนา
ร่วมกันเพื่อพัฒนาความรู้ การติดตามงานที่มอบหมายให้กับนักศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) ประเมินผลความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา
2) ประเมินผลรายงานโครงงานของนักศึกษา
3) ประเมินผลรายงานบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา
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 3.1.1 สามารถสื บ ค้ น ประมวลข้อ มูล และแนวคิ ดต่าง ๆ เพื่ อน ามาใช้ ในการระบุ และ
วิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
 3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 3.1.3 สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1) การกาหนดโจทย์ปัญหา หรือโครงงาน หรืองานที่สถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาได้
ศึกษาและวิเคราะห์ผลสรุปประเด็นปัญหา
2) การจัดทารายงานผลการศึกษาและนาเสนอผลงานของโครงงานหรือการปฏิบัติงาน
3) การกากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) การประเมินผลงานจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานที่นักศึกษาจัดทาโดยพนักงานที่
ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
2) การประเมิ น ผลจากรายงานโครงงานหรื อการปฏิ บั ติ งานและความสมบู รณ์ ข องงานที่
นักศึกษานาเสนอ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
3) การประเมินผลความสามารถในการทางานของนักศึกษาจากรายงานบันทึกกิจกรรมการ
ปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒ นาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี
พร้อมทางานเป็นทีม
2) การมอบหมายงานที่ต้องทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
3) ประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา/
พนักงานพี่เลี้ยง เพื่อการมอบหมายงาน ติดตามงานและการประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา โดยใช้ การสังเกต การสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
2) การประเมินผลจากการได้รับการมอบ หมายงานจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
 5.1.2 สามารถสื่ อ สารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งการพู ด และการเขี ย น รู้จั ก เลื อ กและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
 5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
1) การมอบหมายงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและนาเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง
2) การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีการติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับ
สถานประกอบการ
3) การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการแก้ปัญหาหรือนาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1) การประเมินผลรายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา
2) การประเมินผลรายงานและการนาเสนอโครงงานของนักศึกษา

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านปฏิบัติการงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
บุคลิกภาพสู่การเป็นนักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา
การฝึกประสบการณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐหรือภาคเอกชน การปฐมนิเทศ การติดตามการ
ฝึกปฏิบัติงาน การปัจฉิมนิเทศ และการสรุปรายงานการฝึกประสบการณ์
Provide students with field experience in human resource management. The
human resource professional personality development in knowledge, ability, skill,
understanding of problem analysis, key stake holders in problem solving process, problem
solving technique. Field experience training in human resource management in
governmental and private sector. Orientation of human resource management in the real
world and post training discussion on successful human resource management.
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กาหนดใน
หลักสูตรกาหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
2.1 เลื อ กสถานประกอบการและยื่ น ใบค าร้ อ งของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค์ ข อเข้ า ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
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2.2 สถานประกอบการตอบรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
2.3 การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2.4 การเรียนรู้และการปฏิบัติงานจริงร่วมกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับ
1) การเรียนรู้วิธีการทางานในสถานประกอบการและการทางานร่วมกับผู้อื่น
2) การนาความรู้ในวิชาชีพ ทฤษฏีทางเทคโนโลยีและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
3) การสั ม มนาร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา/อาจารย์ นิ เทศก์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบระหว่างการปฏิบัติ เพือ่ รับทราบข้อมูลจากการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
4) การจัดทาบั น ทึกฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในรูปการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงและการให้คาปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาฝึกงานด้านด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.5 การปั จ ฉิ ม นิ เทศและการน าเสนอผลงานโครงงานหลั งจากสิ้ น สุ ด การปฏิ บั ติ งานในสถาน
ประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
กาหนดส่ง
3.1 รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3.2 กาหนดส่งรายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1) ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน
1) เดือนพฤศจิกายน 2560
2) นักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงาน
2) วันที่ 8 มกราคม 2561
3) นั ก ศึ ก ษาบั น ทึ ก กิ จ กรรมการฝึ ก งานและ
3) ตามระยะเวลาที่ ก าหนด อยู่ ในระหว่ าง
รายงานความคืบ หน้ าของการฝึ กงานต่อ อาจารย์ที่ การปฏิบัติงาน
ปรึกษา
4) เดือน มีนาคม 2561
4) นั ก ศึ ก ษาเตรี ย มน าเสนอโครงการเกี่ ย วกั บ
5) เดือน มีนาคม 2561
องค์กรที่ฝึกงาน
6) เดือน เมษายน 2561
5) นั ก ศึ ก ษาพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาก่ อ นการ
7) หลังการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์
สัมมนาและการนาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
6) สัมมนาหลั งการฝึกงาน “สรุป บทเรียนและ
ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7) ส่งรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
4.1 การจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้
นักศึกษานาเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง
4.2 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ ชี้นาให้เห็ นความสาคัญและผลกระทบต่ อพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการทางานในอนาคต
4.3 การนาผลการประเมินนักศึกษามานาเสนอและอภิปราย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครั้งต่อไป
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4.4 สนับสนุนให้นาปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ มาเป็นกรณีศึกษาหรือโจทย์ในการทาโครงงานต่อไป
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของนักศึกษา
5.2 การจั ดกิ จ กรรมส าหรั บ การพั ฒ นาทั กษะของนั กศึ กษา ร่ว มกั บ อาจารย์ที่ ป รึกษา/อาจารย์
นิเทศก์
5.3 การให้คาแนะนาแก่นักศึกษา เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ วัฒนธรรมของ
หน่วยงาน
5.4 ติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์
นิเทศก์
5.5 ประสานงาน ร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุง
การทางานของนักศึกษา
5.6 ให้คาปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลงานกับอาจารย์
ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
6.1 การให้ ค าปรึ ก ษา การประสานและร่ว มวางแผนกั บ พนั ก งานที่ ป รึก ษา/อาจารย์ นิ เทศก์ /
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ
6.2 การวางแผนสาหรับการออกนิเทศนักศึกษา
6.3 ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการทางานในองค์กร
6.4 ให้คาปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลงานกับพนักงาน
ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/พนักงานพี่เลี้ยง
6.5 การประเมินผลนักศึกษา
6.6 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น
ระยะ ๆ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
7.1 ปฐมนิ เทศพร้ อ มให้ เอกสารคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านก่ อ นการออกปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการ
7.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ ดาเนินการนิเทศนักศึกษา
7.3 ประสานงานกับสถานประกอบการในเรื่องการจัดพนักงานที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/พนักงาน
พี่เลี้ยงให้คาปรึกษาและแนะนานักศึกษา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
8. สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
8.1 พนักงานที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์/พนักงานพี่เลี้ยง ที่คอยให้คาปรึกษาและแนะนา
8.2 สวัสดิการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา เช่น ที่พัก ค่าตอบแทน เป็นต้น
8.3 ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนในการเดินทางกรณีที่ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ถ้ามี)
8.4 คู่มือที่ใช้ในการประกอบการทางาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
8.5 แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
1.1 หน่วยงานหรืออาจารย์ที่รับผิ ดชอบ พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษา
ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยดูจากลักษณะงานที่เหมาะสม ตรง
หรือสอดคล้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาและมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) เข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2) สามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง/เพื่อดูแลนักศึกษาได้
3) มีความปลอดภัย ของสถานที่ตั้ง ความเหมาะสมในการเดินทางและสภาพแวดล้อมการ
ทางานที่ดี
4) วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จาเป็นในปฏิบัติงานตามลักษณะวิชาชีพ
5) มี โครงงานหรื อ โจทย์ ปั ญ หาให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาที่ มี ค วามยากง่ายเหมาะสมกั บ
ศักยภาพของนักศึกษา
6) ยินดีและเต็มใจให้นักศึกษามาฝึกปฏิบัติงาน
1.2 หน่วยงานหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ควรประสานงาน ดาเนินการล่วงหน้าก่อนที่นักศึกษาออกปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 เดือน การจัดนักศึกษา
ปฏิบั ติงานควรเป็ น ไปตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาอาจหาสถานประกอบการเองแต่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหลักสูตร
2. การเตรียมนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบจั ดปฐมนิเทศ การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ควรดาเนินการก่อนการออกปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ เนื้อหาที่กาหนดในการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
2.1 จุดมุ่งหมายในการออกปฏิบัติงานฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.3 การปฏิบัติตนระหว่างการปฏิบัติงาน
2.4 กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน
2.5 การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.6 การติดตามประเมินผล
2.7 การป้องกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝึกงาน
2.8 การวางตนในสถานประกอบการ
2.9 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการออกปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ
3.1 จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงก่ อ นนั ก ศึ กษาออกปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ท าความเข้าใจจุ ด มุ่ งหมายของการฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวั ง บทบาทหน้ า ที่ ค วาม
รับ ผิดชอบของอาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและ
ตารางเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา การติดตามและการประเมินผลนักศึกษา
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3.2 จัดสรรนักศึกษาให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ตามความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ ให้สอดคล้องกับโจทย์โครงงาน/ปัญหาที่สถานประกอบการต้องการ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก
4.1 จัดประชุมพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงเพื่อชี้แจงให้ทราบ
1) วัตถุประสงค์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2) การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4) การตรวจประเมินรายงานโครงการหรือการปฏิบัติงาน
5) รายละเอียดในคู่มือการฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.2 การติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงานด้านการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยฯ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ที่ปรึกษา/
อาจารย์นิเทศก์ ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถานประกอบการ เช่น
5.1 ความเสี่ยงจากการเดินทาง สภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ
5.2 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการทางาน
5.3 ความเสี่ยงจากจริยธรรมในการทางาน

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
1.1 การประเมินผลการเรียนรู้
ผู้ประเมินเพื่อการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้
ผู้ประเมิน
สถานประกอบการ/พนักงานที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ)
อาจารย์นิเทศ
รวม
1.2 การกาหนดค่าระดับคะแนน
คะแนน
90 - 100
50 - 89
0 - 49

คะแนน
50
20
30
100
ผลการเรียน
PD
P
NP
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 นักศึกษาประเมินตนเองจากบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2 พนักงานที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ /พนักงานพี่เลี้ยง ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจาก
- แบบประเมินการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- แบบประเมินรายงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.3 อาจารย์ ที่ป รึกษา/อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ ประเมินผลการปฏิบั ติงานการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จาก
- แบบบันทึกการนิเทศงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- แบบประเมินรายงานและการนาเสนอของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงจะให้ข้อมูล คาปรึกษา คาแนะนา การสอนงาน การปฏิบัติตนใน
องค์กร ในระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและการจัดทา
รายงานและมีส่วนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา
4.1 การจัดปฐมนิเทศ การสัมมนานักศึกษาระหว่างการออกปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดปัจฉิมนิเทศ
4.2 การจัดตารางการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.3 การให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.4 การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเขียนรายงาน การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประสานงานกับ
สถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ โดยประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องและพิจารณาหาข้อสรุป

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู้ประกอบการ
มีส่ วนร่วมในการประเมินการฝึกประสบการณ์ วิช าชีพ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ว่า
กิจกรรมได้จัดองค์ความรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่
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1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
ประเมิ น การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ ง ในส่ ว นสถาน
ประกอบการและกิจกรรมที่จัดให้ปฏิบัติงานทาให้นักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังหรือไม่
1.4 บัณฑิตจบใหม่
ติดตามความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตที่ตรงตามวิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยสารวจแบบสอบถามจากผู้ประกอบการและบัณฑิตใหม่
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ประมวลผลการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรั พยากรมนุษย์
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา พนักงานพี่เลี้ยง จัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ
ประธานหลักสูตร
2.2 ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับคณะ เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการ
ใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป โดยนาไปแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร (มคอ.7)
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