รายละเอียดของประสบการณ1วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค1การ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ
หมวดที่ 1 ขBอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2514906 ชื่อวิชา การฝFกประสบการณ5วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ
(Field Experience in Industrial and Organizational Psychology)
2. จำนวนหนMวยกิตหรือจำนวนชั่วโมง
3 หนeวยกิต (ประมาณ 400 ชั่วโมง) หรือไมeนjอยกวeา 12 สัปดาห5
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ กลุeมวิชาการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
4. อาจารยRผูBรับผิดชอบ/อาจารยRที่ปรึกษาการฝUกประสบการณRวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคRการ
4.1) อาจารยRผูBรับผิดชอบ : อาจารย5ปทุมพร โพธิ์กาศ
4.2) อาจารยRที่ปรึกษาการฝUกประสบการณRวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคRการ : อาจารย5
ปทุมพร โพธิ์กาศ และคณะกรรมการผูjรับผิดชอบหลักสูตร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป[ที่กำหนดใหBมีการฝUกประสบการณRวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคRการตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 ปqการศึกษา 2563/ ชั้นปqที่ 4
6. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณRวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคRการครั้งลMาสุด
13 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุMงหมายและวัตถุประสงคR
1. จุดมุMงหมายของประสบการณRวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคRการ
1.1 ผูjเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูj ความเขjาใจ ในการประยุกต5ใชjในการปฏิบัติงาน
1.2 ผูjเรียนมีความเขjาใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนำความรูjทางจิตวิทยามาใชjในการปฏิบัติงาน
ในองค5การที่ฝFกประสบการณ5วิชาชีพ ตลอดจนการใชjอุปกรณ5 และเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ผูjเรียนสามารถปฏิบัติงานกลุeมและรับผิดชอบงานที่ไดjรับมอบหมายตลอดจนมีทักษะในการ
แกjไขป{ญหา
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1.4 ผูjเรียนมีความเขjาใจชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมองค5การปรับตัวใหjเขjากับผูjอื่น และสามารถทำงาน
รeวมกับผูjอื่นไดj
1.5 ผูjเรียนสามารถนำความรูjความเขjาใจ ตลอดจนทักษะตeาง ๆ ที่ไดjจากการเรียนมาใชjประโยชน5
ในการศึกษาและประยุกต5ความรูjตeางๆไปใชjประโยชน5ในชีวิตประจำวันไดj
2. วัตถุประสงคRของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณRวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคRการ
เพื่อใหjเป•นวิชาที่นักศึกษาไดjบูรณาการความรูjที่ไดjศึกษาทั้งหมด ประยุกต5ใชjกับการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการภายใตjการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย5ที่ปรึกษา
เป•นการเพิ่มพูนประสบการณ5ตรง เป•นการเตรียมความพรjอมใหjสามารถปรับตัวและทำงานไดjจริงเมื่อสำเร็จ
การศึกษา
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูB

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตBองพัฒนา
1) ตระหนักในคุณคeาของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบขjอบังคับขององค5กร มีความซื่อสัตย5
มีวินัยความรับผิดชอบตeอหนjาที่ มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
2) รักความถูกตjองและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับความคิดเห็นของผูjอื่นและอยูe
รMวมกันอยMางสรBางสรรคR
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูB
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กeอนการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
2) กำหนดตารางเวลาฝFกงาน บันทึกเวลาฝFกงาน กำหนดขอบเขตของงาน กำหนดวิธีประเมินผลงาน
มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุม ใหjนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
เชeนเดียวกับพนักงานขององค5กร
3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยeางตeอเนื่องรวมทั้งมีกิจกรรมป{จฉิมนิเทศนักศึกษาหลังจากการ
ฝFกประสบการณ5สิ้นสุดเพื่อประมวลผลการเรียนรูj
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝFกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหวeางฝFกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจjงใหjนักศึกษาทราบทุกครั้ง
2) ประเมินความซื่อสัตย5จากการพูดคุย สัมภาษณ5เพื่อนรeวมงาน หัวหนjางาน และผูjเกี่ยวขjอง
พรjอมมีรายงานผลการฝFกประสบการณ5ประกอบ
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2. ความรูB
2.1 อธิบายถึงความรูBที่จะไดBรับ/ผลการเรียนรูBดBานความรูB
1) สามารถนำความรูjและประสบการณ5ในการศึกษาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ
ไปประยุกต5ใชเพื่อแกjป{ญหาตeางๆอยeางเป•นรูปธรรม
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
สถานประกอบการที่ฝFกประสบการณ5วิชาชีพจัดพนักงานพี่เลี้ยงใหjคำแนะนำการปฏิบัติงาน เครื่องมือ
อุปกรณ5ที่จำเป•นในการปฏิบัติงานตามหนjาที่ บอกถึงแหลeงขjอมูลเพื่อใหjนักศึกษาไดjคjนควjาขjอมูลเพื่อการ
ทำงานไดjดjวยตนเอง
1) ใชjเครื่องมือ อุปกรณ5 ที่มีในหนeวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตjการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
2) จัดประชุม แบeงงาน ติดตามงาน เป•นระยะเวลาที่กำหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยผูjที่เกี่ยวขjอง เชeน ผูjรับบริการ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย5ที่
ปรึกษาในการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
2) ประเมินผลจากการทำงานรeวมกับผูjอื่น
3) ประเมินผลจากการตรงตeอเวลาในการสeงงาน และความสมบูรณ5ของงานที่ไดjรับมอบหมาย
โดยกำหนดแบบฟอร5มบันทึกการสeงงาน
3. ทักษะทางป`ญญา
3.1 ทักษะทางป`ญญาที่จะไดBรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูBดBานทักษะทางป`ญญา
1) มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห5ป{ญหา หรือสถานการณ5ตeางๆจากความรูjที่ไดj
ศึกษามา รวมทั้งสามารถแกjไขป{ญหาหรือ สถานการณ5ตeางๆโดยการประยุกต5ความรูjไดjอยeางถูกตjองและ
สรjางสรรค5
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตMางๆ ที่ใชBในพัฒนาผลการเรียนรูB
1) การมอบหมายภาระงาน โดยมีจุดมุeงหมายเพื่อใหjนักศึกษาไดjมีการคิดวิเคราะห5 แกjป{ญหา
2) จัดทำรายงานผลงานหรือผลการวิเคราะห5เกี่ยวกับงานที่ไดjรับมอบหมาย และนำเสนอ
3) นิเทศนักศึกษาฝFกงาน สัมภาษณ5และติดตามขjอมูลจากการรายงานของนักศึกษาและขjอมูลจาก
พนักงานพี่เลี้ยง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินผลจากผลงานที่ไดjรับมอบหมายตามหัวขjอที่กำหนด
2) ประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยง
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4. ทักษะความสัมพันธRระหวMางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธRระหวMางบุคคลและความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
1) มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผูjอื่นโดยคำนึงถึงความแตกตeางระหวeางบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดjอยeางมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธ5ที่ดีและสามารถใหjความชeวยเหลือผูjอื่นในสถานการณ5ตeางๆไดjอยeางเหมาะสม
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตMางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูB
1) มีมอบหมายงานที่ตjองทำงานรeวมกันเป•นทีม โดยใหjมีแบeงบทบาทหนjาที่ที่รับผิดชอบและใหjมี
การหมุนเวียนในบทบาทที่รับผิดชอบ
2) กำหนดตารางเวลาฝF ก งาน บั น ทึ ก เวลาฝF ก งานกำหนดขอบเขตของงาน กำหนดวิ ธี ใ นการ
ประเมินผลงาน
3) มอบหมายงานที่เกี่ยวขjองกับการใชjทักษะการสรjางความสัมพันธ5
4) ประชุมรeวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ5ผูjรeวมงาน หรือผูjเกี่ยวขjอง
2) ประเมินจากการมีสeวนรeวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดjรับการยอมรับจากเพื่อนรeวมงาน
หรือผูjเกี่ยวขjอง
5. ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
1) มีทักษะในการใชjคอมพิวเตอร5ที่เกี่ยวขjองกับการปฏิบัติงาน
2) สามารถใชjเทคโนโลยีสารสนเทศไดjอยeางเหมาะสม
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตMางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูB
1) มอบหมายงานที่ตjองใชjทักษะที่เกี่ยวขjองกับการปฏิบัติงาน
2) มอบหมายงานที่ตjองมีการสื่อสารโดยใชjภาษาทั้งไทยและตeางประเทศ ทั้งการพูด เขียนในการ
ประสานการทำงาน
3) มอบหมายงานที่ตjองใชjเทคโนโลยี ในการแกjป{ญหา หรือนำเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินจากเอกสาร ที่นำเสนอผลโดยใชjเทคโนโลยีสารสนเทศเป•นสื่อ
2) ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชeน E-Mail ที่ใชjสื่อสารเพื่อการทำงาน
3) ประเมินจากผลการแกjป{ญหา โดยเนjนความถูกตjองและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณRภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา
การฝFกประสบการณ5วิชาชีพดjานจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค5การรeวมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ ใน
หนeวยงานภาครัฐและเอกชน ในลักษณะงานที่ เกี่ยวขjองกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก บุคลากรใน
องค5การ การธารงรักษา งานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนใหjคาปรึกษาแนะนา ที่เกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล ภายใตjการควบคุมดูแล ของอาจารย5ที่ปรึกษาและผูjบริหารในหนeวยงาน โดยจัดใหjเป•นการฝFก
ประสบการณ5วิชาชีพตลอดภาค การศึกษา เพื่อใหjเกิดความรูj ความเขjาใจ ทักษะและ ทัศนคติที่ดีในการทา
งานในอนาคต
A practicum of field experience in industrial and organizational psychology with any
professions in related job including procedure of recruitment and selection in organization,
retention, human resource development and counseling in personnel function under
supervision of advisor and executive in institute throughout the semester leading to
knowledge, understanding, skill and a good attitude in future work
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทำงานเพื่อเพิ่มประสบการณ5วิชาชีพฯในหนeวยงานที่เกี่ยวขjอง ในชeวงระยะเวลาตeอเนื่องจนครบ
จำนวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทำงานของหนeวยงานการที่นักศึกษาฝFกงาน โดย
นักศึกษาตjองมีการเตรียมตัวกeอนการทำงาน ดังนี้
2.1 เรียนรูj ทำความเขjาใจในภารกิจ เป’าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทำงานของ
หนeวยงานหรือองค5การที่ทำการฝFกงาน
2.2 เรียนรูj และฝFกการทำงานรeวมกับผูjอื่นในสถานประกอบการที่ฝFกงาน
2.3 นำความรูjจากการเรียนการสอน การใชjเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวขjอง มาเป•นพื้นฐาน
ในการประยุกต5เพื่อการทำงาน
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดBรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดBรับมอบหมาย
แบบบันทึกการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
รายงานพัฒนาการ การฝFกงาน
ผลการวิเคราะห5ป{ญหา ระหวeางการฝFกงาน
รายงานการฝFกงาน
รายงานการวิเคราะห5องค5กรหรือหนeวยงาน
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ระหวeางการฝFกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ระหวeางการฝFกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ระหวeางการฝFกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝFกงาน 2 สัปดาห5
หลังสิ้นสุดการฝFกประสบการณ5
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4. การติดตามผลการเรียนรูกB ารฝUกประสบการณRวิชาชีพฯของนักศึกษา
4.1 จัดประชุมผูjเกี่ยวขjองในการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ ทั้งที่ปรึกษาการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
และที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหjนักศึกษานำเสนอการเรียนรูjและประสบการณ5ที่ไดjรับจากการฝFกประสบการณ5
วิชาชีพฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูjระหวeางนักศึกษาที่ไปฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
4.2 อาจารย5แนะนำและชี้แจงใหjเห็นถึงความสำคัญ และผลกระทบตeอพฤติกรรมดjานคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ5ระหวeางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตeอการทำงานในอนาคต
4.3 การนำผลการประเมินนักศึกษาฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ มานำเสนออภิปราย เพื่อเป•นแนวทางใน
การฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯตeอรุeนตeอไป
5. หนBาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
5.1 รับทราบตารางการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
5.2 แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขjอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนeวยงาน
5.3 แนะนำเครื่องมือ อุปกรณ5 ของหนeวยงาน ที่สามารถนำมาใชjเพื่อการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
5.4 แนะนำบุคคลที่เกี่ยวขjอง หรือที่ตjองทำงานรeวมกัน
5.5 ติดตามความกjาวหนjา ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯรายงานผลตeอ
อาจารย5ที่ปรึกษา
5.6 ประสานงานกับอาจารย5ที่ปรึกษา เพื่อใหjความเห็นในการปรับปรุงการทำงานของนักศึกษา

6. หนBาที่และความรับผิดชอบของอาจารยRที่ปรึกษา/อาจารยRนิเทศ
6.1 ประสานวางแผนการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯกับพนักงานพี่เลี้ยง
6.2 สังเกตการณ5การฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯของนักศึกษาในสถานประกอบการ
6.3 แนะนำหรือใหjคำปรึกษาแกeนักศึกษาใหjมีทักษะการทำงานในองค5กร
6.4 ประเมินผลการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
6.5 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯเป•นระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชMวยเหลือนักศึกษา
7.1 จัดปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษากeอนฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ พรjอมแจกคูeมือการฝFกประสบการณ5
วิชาชีพฯ
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7.2 จัดมัชฌิมนิเทศในชeวงกลางของการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ เพื่อใหjนักศึกษาไดjแลกเปลี่ยนความรูj
และประสบการณ5 ต e า งๆที ่ ไ ดj ร ั บ จากการฝF ก ประสบการณ5 ว ิ ช าชี พ ฯ รวมถึ ง การรายงานถึ ง ป{ ญ หาและ
ขjอเสนอแนะตeางๆที่ไดjจากการปฏิบัติงาน
7.3 จัดอาจารย5ที่ปรึกษาตามความเหมาะสมเพื่อใหjคำปรึกษาในการแกjไขป{ญหา (กรณีนักศึกษาประสบ
ป{ญหา)
8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตBองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณRภาคสนาม/
สถานประกอบการ
8.1 สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท5ที่ติดตeอไดj ตามความจำเป•น
8.2 วัสดุ อุปกรณ5 เครื่องมือ และคูeมือที่ใชjประกอบการทำงาน
8.3 แหลeงขjอมูลเพื่อการคjนควjา หรือเรียนรูjดjวยตนเอง
8.4 พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหjคำแนะนำ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกำหนดสถานที่ฝUก
คณะกรรมการผูjรับผิดชอบหลักสูตรรวมถึงอาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ คัดเลือก
สถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมี ความ
พรjอม ดังนี้
1.1 เขj า ใจ และสนั บ สนุ น การฝF ก ประสบการณ5 ว ิ ช าชี พ ฯ ตามจุ ด มุ e ง หมายของสาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค5การ
1.2 มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลjอมการทำงานที่ดี
1.3 มีอุปกรณ5 เทคโนโลยี ที่พรjอมในการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
1.4 สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
1.5 ลักษณะงานมีความยากงeายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด
1.6 ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาเขjาฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
การติดตeอประสานงาน กำหนดลeวงหนjากeอนฝFกประสบการณ5วิชาชีพ อยeางนjอย 3 เดือน จัดนักศึกษาลง
ฝFกประสบการณ5ตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝFกประสบการณ5วิชาชีพดjวยตนเองแตeตjอง
ไดjรับความเห็นชอบจากผูjรับผิดชอบรายวิชา หรือคณะกรรมการการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
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2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ มอบคูeมือ กeอนที่จะเขjาฝFกประสบการณ5ในหนeวยงาน
อยeางนjอย 1 สัปดาห5 ชี้แจงวัตถุประสงค5 สิ่งที่คาดหวัง จากการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ วิธีการประเมินผล
ชeองทางการติดตeอประสานงาน จัดฝFกอบรมบุคลิกภาพ การแตeงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากตjองการ
ความสามารถเฉพาะดjานเพื่อการฝFกประสบการณ5
3. การเตรียมอาจารยRที่ปรึกษา/อาจารยRนิเทศ
อาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอ รายละเอียด
เกี่ยวกับผูjดูแลหรือพี่เลี้ยงของนักศึกษา รวมถึงมีการชี้แจงรeวมกัน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค5 สิ่งที่คาดหวัง
จากการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ ผลการเรียนรูjของนักศึกษาที่ตjองการเนjน อุปกรณ5 เทคโนโลยี ที่จะ
นำมาใชjในการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ แนวทางการฝFกอบรม หรือการฝFกใชjเครื่องมือ ชeองทางการติดตeอ
กรณีเหตุดeวน มอบเอกสารคูeมือการดูแล และประเมินผลการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝUก
ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝFกประสบการณ5วิชาชีพ เพื่อชี้แจงใหjรับทราบวัตถุประสงค5
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝFกประสบการณ5 รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทำงานของนักศึกษา มอบเอกสาร
คูeมือการดูแล และประเมินผลการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ บอกหมายเลขโทรศัพท5 หรือชeองทางติดตeอ
อาจารย5ที่ปรึกษาในการฝFกประสบการณ5
5. การจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการผูjรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯประชุมรeวมกัน
เพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตeอนักศึกษา และกeอใหjเกิดความเสียหายตeอสถานประกอบการ เชeน ความ
เสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดลjอมในการทำงาน การเดินทาง ป’องกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการที่มีการ
คมนาคมสะดวก ไมeมี หรือมีความเสี่ยงนjอยที่สุด ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทำงาน จากการใชjเครื่องมือ
อุปกรณ5 ป’องกันโดย จัดปฐมนิเทศ แนะนำการใชjอุปกรณ5 อันกeอใหjเกิดความเสียหายตeอหนeวยงานหรือองค5กร
เนjนคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และกำหนดใหjนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการ
อยeางเครeงครัด
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หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑRการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูjของนักศึกษาทั้ง 5 ดjาน โดยใหjระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ5
การ
ประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ ดังนี้
1 หมายถึง ตjองปรับปรุงอยeางมาก
2 หมายถึง ตjองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใชj
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาตjองไดjรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมeนjอยกวeา 3.5 จึงจะผeานเกณฑ5การฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย5ที่ปรึกษาฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ โดยใชjเกณฑ5ใหjเป•นไป
ตามขjอกำหนดของการฝFกประสบการณ5วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ
2.2 อาจารย5ที่ปรึกษาฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตeอคณะกรรมการ
การฝFกประสบการณ5วชิ าชีพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตMอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหวeางฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝFก
ประสบการณ5วิชาชีพฯ ตามแบบฟอร5มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยRผูBรับผิดชอบประสบการณRภาคสนามตMอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
ของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตMาง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับหนeวยงานหรือองค5กร เพื่อทำความเขjาใจในการประเมิน หากเกิดความ
แตกตeางกันอยeางมีนัยสำคัญ มีการประชุมรeวมกัน ระหวeางผูjเกี่ยวขjอง เพื่อพิจารณาหาขjอสรุป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของ
การฝUกประสบการณRวิชาชีพฯ
1. กระบวนการประเมินการฝUกประสบการณRวิชาชีพฯโดยผูBเกี่ยวขBองตMอไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดใหjนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูjประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝFกฯในแบบฟอร5ม และแบบสอบถามการฝFก
ประสบการณ5วิชาชีพฯ
1.3 อาจารย5ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ บันทึกการใหjคำปรึกษา ผลการดำเนินงานของ
นักศึกษาหลังใหjคำปรึกษา ในแบบฟอร5มรายงานผลการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ การนำคำแนะนำของ
อาจารย5ที่ปรึกษาไปใชjในการแกjป{ญหาของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เชeน บัณฑิตจบใหมe
ติดตามความความกjาวหนjาในการทำงานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสำรวจสอบถามจาก
ผูjประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
อาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ ประมวลผลการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯของนักศึกษา
จากผลการประเมินและขjอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย5ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง
รายงานตeอคณะกรรมการการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ และประธานหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อทราบ
ประชุมหลักสูตร เพื่อรeวมพิจารณานำขjอเสนอแนะมาปรับปรุงสำหรับการใชjรอบปqการศึกษาถัดไป โดย
นำแสดงไวjในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร
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