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อาจารยผูสอน

อาจารยชลิดา เหลี่ยมวิเศษ
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คํานํา
รหัสวิชา 3624801 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย (Human Resource Management Professional Internship) จัดทําขึ้นเพี่อเปนขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกประสบการณวิชาชีพทางดาน
ปฏิบัติการงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการ
ของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝกประสบการณวิชาชีพการ
จัดการทรัพยากรมนุษยใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
ตลอดจนมีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝง ทักษะตาง ๆ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่
นักศึกษาจะไดรับจากการฝกประสบการณการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการภาครัฐหรือภาคเอกชน
การปฐมนิเทศ การติดตามการฝกปฏิบัติงาน การปจฉิมนิเทศและการสรุปรายงานคูมือการฝกประสบการณ
รวมทั้ ง เกณฑ การวั ด และประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษาและการดํ าเนิ น การตามรายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
คณะวิทยาการจัดการ
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3624801
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management Professional Internship
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
จํานวนหนวยกิต 3 (0-30-0) หนวยกิต
จํานวนชั่วโมง
7 x 5 x 10 = 350 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยชลิดา เหลี่ยมวิเศษ
อาจารยที่ปรึกษา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ชั้นปที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
6. วันที่มีการปรับปรุงรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา 18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ปรับปรุง -
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
1.1 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพบัญชีโดยตรงจากสถานประกอบการ
1.2 เพื่อพัฒ นาองคความรูของนักศึกษาใหมีทักษะในดานตางๆ พรอมสําหรับทําใหนักศึกษามี
คุณภาพเปนบัณฑิตที่ดีของสังคม
1.3 เพื่อใหนักศึกษาเตรียมความพรอมกอนที่จะไปประกอบวิชาชีพหลังจากจบการศึกษา
1.4 เพื่อสรางและพัฒนาศักยภาพดานวิชาชีพใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือการปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เปนรายวิชาใหมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากร
มนุษยสําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําทฤษฏีไ ปประยุกตใชกับการปฏิบัติง านจริง จัดใหนักศึกษาเขาฝกประสบการณ
วิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในสถานการณจริง นักศึกษาจะไดรับประสบการณตรงจากการทํางาน
ทําใหมีการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน ซึ่งถือวาเปนการเตรียมพร อมใหกับนักศึกษาที่
จะทํางาน ในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อสําเร็จการศึกษา

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับความรูหรือ
ทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะและวิธีการที่จะใชใน
การประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
 1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
 1.1.4 มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
1) การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการเป น พนั ก งานที่ ดี ใ นสถาน
ประกอบการดานคุณธรรม จริยธรรม เชน การวางตน ระเบียบวินัย วัฒนธรรมองคกรที่พึงปฏิบัติ การตรง
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ตอเวลา ความซื่อสัตยสุจริต การรักษาความลับของสถานประกอบการ ความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟอ
ตอสมาชิกในการทํางาน
2) การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง าน โดยการกํ า หนดภาระงาน ขอบเขตของงาน ตารางเวลา
ปฏิบัติงาน การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
3) การมอบหมายงาน กําหนดเวลา ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถานประกอบการเชนเดียวกับพนักงานขององคกร
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
1) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษา โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ประเมินจาก
แบบบันทึกเวลาทํางานของนักศึกษา การสัง เกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางปฏิบัติงานใหมีการ
บันทึกผลการประเมินและมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ จากแบบ
บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา การสัมภาษณพนักงานที่ปรึกษา เพื่อนรวมงาน หัวหนางานและ
ผูเกี่ยวของ และบันทึกผลการประเมิน
2. ความรู
2.1 ความรูที่จะไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
 2.1.2 มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกับ องคความรูดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
 2.1.3 มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่น ๆ โดยใชวิธีการเรียนรู
จากประสบการณ
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
1) สถานประกอบการจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใหคําแนะนําในดานวิชาการและ
การปฏิบัติงาน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและทํางานไดดวยตนเองเยี่ยงพนักงานของสถานประกอบการ
2) อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพและใหคําแนะนําใน
การปรับตัวใหเขากับการปฏิบัติงาน
3) อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกับพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง จัดประชุมสัมมนา
รวมกันเพื่อพัฒนาความรู การติดตามงานที่มอบหมายใหกับนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
1) ประเมินผลความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษา
2) ประเมินผลรายงานโครงงานของนักศึกษา
3) ประเมินผลรายงานบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา
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 3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการระบุและ
วิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง
 3.1.2 สามารถประยุกต และบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใช
ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยาง
สรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 3.1.3 สามารถติดตามประเมินผลและรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
1) การกําหนดโจทยปญหา หรือโครงงาน หรืองานทีส่ ถานประกอบการตองการใหนักศึกษาได
ศึกษาและวิเคราะหผลสรุปประเด็นปญหา
2) การจัดทํารายงานผลการศึกษาและนําเสนอผลงานของโครงงานหรือการปฏิบัติงาน
3) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
1) การประเมินผลงานจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานที่นักศึกษาจัดทําโดยพนักงานที่
ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
2) การประเมินผลจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติ ง านและความสมบูรณของงานที่
นักศึกษานําเสนอ โดยอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
3) การประเมินผลความสามารถในการทํางานของนักศึกษาจากรายงานบันทึกกิจกรรมการ
ปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใน
การแกไขปญหาสถานการณตางๆ ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน
 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยาง
ตอเนื่อง
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
1) จัดกิจกรรมการมีสวนรวมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดความรูรักสามัคคี
พรอมทํางานเปนทีม
2) การมอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
3) ประชุมรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ และพนักงานที่ปรึกษา/
พนักงานพี่เลี้ยง เพื่อการมอบหมายงาน ติดตามงานและการประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ การมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานหรือผูเกี่ยวของ
2) การประเมินผลจากการไดรับการมอบ หมายงานจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรค ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง
 5.1.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้ งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน
 5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
1) การมอบหมายงานที่ตองใชการวิเคราะหเชิงปริมาณและนําเสนอขอมูลอยางครบถวนและ
ถูกตอง
2) การปฏิบัติงานในหนาที่ที่มีการติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ กั บ
สถานประกอบการ
3) การใชเทคโนโลยีการสื่อสารในการแกปญหาหรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
1) การประเมินผลรายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา
2) การประเมินผลรายงานและการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานปฏิบัติการงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒ นา
บุคลิกภาพสูการเปนนักการจัดการทรัพยากรมนุษย มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา การแกไขปญหา
การฝกประสบการณการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการภาครัฐหรือภาคเอกชน การปฐมนิเทศ การติดตามการ
ฝกปฏิบัติงาน การปจฉิมนิเทศ และการสรุปรายงานการฝกประสบการณ
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
การปฏิบัติง านเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กําหนดใน
หลักสูตรกําหนดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
2.1 เลื อ กสถานประกอบการและยื่ น ใบคํ า ร อ งของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประสงค ข อเข า ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
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2.2 สถานประกอบการตอบรับการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา
2.3 การปฐมนิเทศนักศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
2.4 การเรียนรูและการปฏิบัติงานจริงรวมกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับ
1) การเรียนรูวิธีการทํางานในสถานประกอบการและการทํางานรวมกับผูอื่น
2) การนําความรูในวิชาชีพ ทฤษฏีทางเทคโนโลยีและวิชาอื่นที่เกี่ยวของมาประยุกตใชกับงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
3) การสั ม มนาร ว มกั น ระหว า งนั ก ศึ ก ษา อาจารย ที่ ป รึ ก ษา/อาจารย นิ เ ทศก อาจารย
ผูรับผิดชอบระหวางการปฏิบัติ เพื่อรับทราบขอมูลจากการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
4) การจัดทําบันทึกฝกงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ในรูปการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ที่ผานความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงและการใหคําปรึกษาจากอาจารย
ที่ปรึกษาฝกงานดานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
2.5 การป จฉิม นิเ ทศและการนํา เสนอผลงานโครงงานหลั ง จากสิ้น สุด การปฏิ บัติง านในสถาน
ประกอบการ
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
กําหนดสง
3.1 รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3.2 กําหนดสงรายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
1) ปฐมนิเทศกอนการฝกงาน
1) เดือนพฤศจิกายน 2561
2) นักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานในหนวยงาน
2) วันที่ 8 มกราคม 2562
3) นั ก ศึก ษาบัน ทึ ก กิ จกรรมการฝ ก งานและ
3) ตามระยะเวลาที่ กํา หนด อยู ใ นระหว า ง
รายงานความคืบหนาของการฝกงานตอ อาจารยที่ การปฏิบัตงิ าน
ปรึกษา
4) เดือน มีนาคม 2562
4) นักศึกษาเตรียมนําเสนอโครงการเกี่ยวกับ
5) เดือน มีนาคม 2562
องคกรที่ฝกงาน
6) เดือน เมษายน 2562
5) นั ก ศึ ก ษาพบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาก อ นการ
7) หลังการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 1 สัปดาห
สัมมนาและการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
6) สัมมนาหลัง การฝกงาน “สรุปบทเรียนและ
ประสบการณจากการฝกประสบการณวิชาชีพ
7) สงรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
4.1 การจัดการประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให
นักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจริง
4.2 อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก ชี้นําใหเห็นความสําคัญและผลกระทบตอพฤติกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในอนาคต
4.3 การนําผลการประเมินนักศึกษามานําเสนอและอภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การฝกงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยครั้งตอไป
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4.4 สนับสนุนใหนําปญหาที่พบในการปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย มาเปนกรณีศึกษาหรือโจทยในการทําโครงงานตอไป
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้ งในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
5.1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของนักศึกษา
5.2 การจัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา รวมกับอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
นิเทศก
5.3 การใหคําแนะนําแกนักศึกษา เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ วัฒนธรรมของ
หนวยงาน
5.4 ติดตามความกาวหนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลตออาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
นิเทศก
5.5 ประสานงาน รวมประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกเพื่อใหความเห็นในการปรับปรุง
การทํางานของนักศึกษา
5.6 ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับอาจารย
ที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
6.1 การใหคําปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับ พนักงานที่ป รึกษา/อาจารยนิ เทศก /
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ
6.2 การวางแผนสําหรับการออกนิเทศนักศึกษา
6.3 ใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการทํางานในองคกร
6.4 ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับพนักงาน
ที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก/พนักงานพี่เลี้ยง
6.5 การประเมินผลนักศึกษา
6.6 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานระบบฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษยเปน
ระยะ ๆ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
7.1 ปฐมนิ เ ทศพร อ มให เ อกสารคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านก อ นการออกปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการ
7.2 จัดอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ ดําเนินการนิเทศนักศึกษา
7.3 ประสานงานกับสถานประกอบการในเรื่องการจัดพนักงานที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก/พนักงาน
พี่เลี้ยงใหคําปรึกษาและแนะนํานักศึกษา รวมถึงการใหความชวยเหลือนักศึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/สถาน
ประกอบการ
8.1 พนักงานที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก/พนักงานพี่เลี้ยง ที่คอยใหคําปรึกษาและแนะนํา
8.2 สวัสดิการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา เชน ที่พัก คาตอบแทน เปนตน
8.3 คาใชจายที่สนับสนุนในการเดินทางกรณีที่ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ถามี)
8.4 คูมือที่ใชในการประกอบการทํางาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
8.5 แหลงขอมูลเพื่อการคนควาและการเรียนรูดวยตนเอง
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
1.1 หนวยงานหรืออาจารยที่รับผิดชอบ พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษา
ปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยดูจากลักษณะงานที่เหมาะสม ตรง
หรือสอดคลองสัมพันธกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาและมีความพรอมในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) เขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
2) สามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง/เพื่อดูแลนักศึกษาได
3) มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง ความเหมาะสมในการเดินทางและสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ดี
4) วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่จําเปนในปฏิบัติงานตามลักษณะวิชาชีพ
5) มีโครงงานหรื อโจทยปญ หาใหนักศึ กษาสามารถศึ กษาที่มีความยากง ายเหมาะสมกั บ
ศักยภาพของนักศึกษา
6) ยินดีและเต็มใจใหนักศึกษามาฝกปฏิบัติงาน
1.2 หนวยงานหรืออาจารยที่รับผิดชอบการฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
ควรประสานงาน ดําเนินการลวงหนากอนที่นักศึกษาออกปฏิบัติงานอยางนอย 4 เดือน การจัดนักศึกษา
ปฏิบัติง านควรเปนไปตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาอาจหาสถานประกอบการเองแตตองไดรับความ
เห็นชอบจากหลักสูตร
2. การเตรียมนักศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบจัดปฐมนิเทศ การฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
พรอมมอบคูมือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ควรดําเนินการกอนการออกปฏิบัติง านจริงในสถาน
ประกอบการ เนื้อหาที่กําหนดในการปฐมนิเทศ ประกอบดวย
2.1 จุดมุงหมายในการออกปฏิบัติงานฝกงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
2.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2.3 การปฏิบัติตนระหวางการปฏิบัติงาน
2.4 กิจกรรมที่จัดใหนักศึกษาระหวางการปฏิบัติงาน
2.5 การจัดอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกฝกงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
2.6 การติดตามประเมินผล
2.7 การปองกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝกงาน
2.8 การวางตนในสถานประกอบการ
2.9 การเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนการออกปฏิบัติงาน
3. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
3.1 จั ด ประชุ มชี้ แ จงก อ นนั ก ศึก ษาออกปฏิบั ติ ง าน เพื่ อ ทํา ความเข าใจจุด มุ ง หมายของการฝ ก
ประสบการณวิ ชาชีพ ดา นการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย ผลการเรีย นรู ที่ค าดหวัง บทบาทหน าที่ ความ
รับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก การดูแลนักศึกษา กิจกรรมและ
ตารางเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา การติดตามและการประเมินผลนักศึกษา
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3.2 จัดสรรนักศึกษาใหอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกตามความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย ใหสอดคลองกับโจทยโครงงาน/ปญหาที่สถานประกอบการตองการ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
4.1 จัดประชุมพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงเพื่อชี้แจงใหทราบ
1) วัตถุประสงคที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานฝกงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
2) การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานฝกงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
4) การตรวจประเมินรายงานโครงการหรือการปฏิบัติงาน
5) รายละเอียดในคูมือการฝกงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
4.2 การติดตอประสานงานระหวางพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการกับ
อาจารยที่ปรึกษาฝกงานดานการการจัดการทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยฯ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยผูรับผิดชอบฝกประสบการณวิชาชีพ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย อาจารยที่ปรึกษา/
อาจารยนิเทศก ประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสถานประกอบการ เชน
5.1 ความเสี่ยงจากการเดินทาง สภาพแวดลอมของสถานประกอบการ
5.2 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากการทํางาน
5.3 ความเสี่ยงจากจริยธรรมในการทํางาน

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
1.1 การประเมินผลการเรียนรู
ผูประเมินเพื่อการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน ดังนี้
ผูประเมิน
สถานประกอบการ/พนักงานที่ปรึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบ (กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมปจฉิมนิเทศ)
อาจารยนิเทศ
รวม
1.2 การกําหนดคาระดับคะแนน
คะแนน
90 - 100
50 - 89
0 - 49

คะแนน
50
20
30
100
ผลการเรียน
PD
P
NP
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 นักศึกษาประเมินตนเองจากบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
2.2 พนักงานที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ /พนักงานพี่เลี้ยง ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจาก
- แบบประเมินการปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
- แบบประเมินรายงานของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
2.3 อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก อาจารยผูรับผิดชอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานการฝก
ประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษยจาก
- แบบบันทึกการนิเทศงานการฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
- แบบประเมินรายงานและการนําเสนอของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงจะใหขอมูล คําปรึกษา คําแนะนํา การสอนงาน การปฏิบัติตนใน
องคกร ในระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการจัดทํา
รายงานและมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่อยูในความดูแล
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
4.1 การจัดปฐมนิเทศ การสัมมนานักศึกษาระหวางการออกปฏิบัติงานฝกประสบการณวิชาชีพดาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดปจฉิมนิเทศ
4.2 การจัดตารางการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
4.3 การใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.4 การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนรายงาน การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานฝกประสบการณ
วิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
อาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ประสานงานกับ
สถานประกอบการ เพื่อทําความเขาใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยประชุม
รวมกันระหวางผูเกี่ยวของและพิจารณาหาขอสรุป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพ ดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย โดยการตอบแบบสอบถามการปฏิบัติงานการฝกประสบการณวิชาชีพ
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
มีสวนรวมในการประเมิน การฝกประสบการณวิชาชีพ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย วา
กิจกรรมไดจัดองคความรูใหนักศึกษาเรียนรูครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
ประเมิ น การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทั้ ง ในส ว นสถาน
ประกอบการและกิจกรรมที่จัดใหปฏิบัติงานทําใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังหรือไม
1.4 บัณฑิตจบใหม
ติดตามความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย โดยสํารวจแบบสอบถามจากผูประกอบการและบัณฑิตใหม
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
2.1 อาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ อาจารยที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ประมวลผลการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา พนักงานพี่เลี้ยง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ
ประธานหลักสูตร
2.2 ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับคณะ เพื่อพิจารณาขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการ
ใชในรอบปการศึกษาตอไป โดยนําไปแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7)
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