รายละเอียดของการฝ.กปฏิบัติการในแหล9งงาน
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ
หมวดที่ 1 ขBอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2513908

ชื่อวิชา การฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน
(Practicum in Workplace)
2. จำนวนหนMวยกิตหรือจำนวนชั่วโมง
2 หนKวยกิต (การฝFกปฏิบัติการของนักศึกษาเป_นเวลาสัปดาห5ละ 3 วัน หรืออยKางนaอย 6 ชั่วโมงตKอ
สัปดาห5 จนครบจำนวนชั่วโมง โดยการฝFกปฏิบัติงานไมKนaอยกวKา 90 ชั่วโมงตKอภาคการศึกษา)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ กลุKมวิชาการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
4. อาจารยRผูBรับผิดชอบ/อาจารยRที่ปรึกษาการฝUกปฏิบัติการในแหลMงงาน
4.1) อาจารยRผูBรับผิดชอบ : อาจารย5ปทุมพร โพธิ์กาศ
4.2) อาจารยRที่ปรึกษาการฝUกปฏิบัติการในแหลMงงาน : อาจารย5ปทุมพร โพธิ์กาศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป\ที่กำหนดใหBมีการฝUกประสบการณRวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคRการตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 ปmการศึกษา 2563/ ชั้นปmที่ 3
6. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของการฝUกปฏิบัติการในแหลMงงานครั้งลMาสุด
13 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุMงหมายและวัตถุประสงคR
1. จุดมุMงหมายของการฝUกปฏิบัติการในแหลMงงาน
1.1 ผูaเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูa ความเขaาใจ ในการประยุกต5ใชaในการปฏิบัติงาน
1.2 ผูaเรียนมีความเขaาใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนำความรูaทางจิตวิทยามาใชaในการปฏิบัติงาน
ในองค5การที่ฝFกปฏิบัติ ตลอดจนการใชaอุปกรณ5 และเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ผูaเรียนสามารถปฏิบัติงานกลุKมและรับผิดชอบงานที่ไดaรับมอบหมายตลอดจนมีทักษะในการ
แกaไขปtญหา
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1.4 ผูaเรียนมีความเขaาใจชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมองค5การปรับตัวใหaเขaากับผูaอื่น และสามารถทำงาน
รKวมกับผูaอื่นไดa
1.5 ผูaเรียนสามารถนำความรูaความเขaาใจ ตลอดจนทักษะตKาง ๆ ที่ไดaจากการเรียนมาใชaประโยชน5
ในการศึกษาและประยุกต5ความรูaตKางๆไปใชaประโยชน5ในชีวิตประจำวันไดa

2. วัตถุประสงคRของการพัฒนาหรือปรับปรุงการฝUกปฏิบัติการในแหลMงงาน
เพื่อใหaเป_นวิชาที่นักศึกษาไดaบูรณาการความรูaที่ไดaศึกษาและสามารถนำมาประยุกต5ใชaกับการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการภายใตaการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย5ที่ปรึกษา
เป_นการเพิ่มพูนประสบการณ5ตรง เป_นการเตรียมความพรaอมใหaสามารถปรับตัวและทำงานไดaจริงเมื่อสำเร็จ
การศึกษา
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรูB
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตBองพัฒนา
1) ตระหนักในคุณคKาของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบขaอบังคับขององค5กร มีความซื่อสัตย5
มีวินัยความรับผิดชอบตKอหนaาที่ มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
2) รักความถูกตaองและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับความคิดเห็นของผูaอื่นและอยูK
รMวมกันอยMางสรBางสรรคR
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูB
1) ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กKอนการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
2) กำหนดตารางเวลาฝFกงาน บันทึกเวลาฝFกงาน กำหนดขอบเขตของงาน กำหนดวิธีประเมินผลงาน
มอบหมายงาน กำหนด ติดตามและควบคุม ใหaนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
เชKนเดียวกับพนักงานขององค5กร
3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยKางตKอเนื่องรวมทั้งมีกิจกรรมปtจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังจากการ
ฝFกประสบการณ5สิ้นสุดเพื่อประมวลผลการเรียนรูa
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝFกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหวKางฝFกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจaงใหaนักศึกษาทราบทุกครั้ง
2) ประเมินความซื่อสัตย5จากการพูดคุย สัมภาษณ5เพื่อนรKวมงาน หัวหนaางาน และผูaเกี่ยวขaอง
พรaอมมีรายงานผลการฝFกประสบการณ5ประกอบ
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2. ความรูB
2.1 อธิบายถึงความรูBที่จะไดBรับ/ผลการเรียนรูBดBานความรูB
1) สามารถนำความรูaและประสบการณ5ในการศึกษาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ
ไปประยุกต5ใชเพื่อแกaปtญหาตKางๆอยKางเป_นรูปธรรม
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
สถานประกอบการที่ฝFกประสบการณ5วิชาชีพจัดพนักงานพี่เลี้ยงใหaคำแนะนำการปฏิบัติงาน เครื่องมือ
อุปกรณ5ที่จำเป_นในการปฏิบัติงานตามหนaาที่ บอกถึงแหลKงขaอมูลเพื่อใหaนักศึกษาไดaคaนควaาขaอมูลเพื่อการ
ทำงานไดaดaวยตนเอง
1) ใชaเครื่องมือ อุปกรณ5 ที่มีในหนKวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตaการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
2) จัดประชุม แบKงงาน ติดตามงาน เป_นระยะเวลาที่กำหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยผูaที่เกี่ยวขaอง เชKน ผูaรับบริการ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย5ที่
ปรึกษาในการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
2) ประเมินผลจากการทำงานรKวมกับผูaอื่น
3) ประเมินผลจากการตรงตKอเวลาในการสKงงาน และความสมบูรณ5ของงานที่ไดaรับมอบหมาย
โดยกำหนดแบบฟอร5มบันทึกการสKงงาน
3. ทักษะทางปaญญา
3.1 ทักษะทางปaญญาที่จะไดBรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูBดBานทักษะทางปaญญา
1) มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห5ปtญหา หรือสถานการณ5ตKางๆจากความรูaที่ไดa
ศึกษามา รวมทั้งสามารถแกaไขปtญหาหรือ สถานการณ5ตKางๆโดยการประยุกต5ความรูaไดaอยKางถูกตaองและ
สรaางสรรค5
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตMางๆ ที่ใชBในพัฒนาผลการเรียนรูB
1) การมอบหมายภาระงาน โดยมีจุดมุKงหมายเพื่อใหaนักศึกษาไดaมีการคิดวิเคราะห5 แกaปtญหา
2) จัดทำรายงานผลงานหรือผลการวิเคราะห5เกี่ยวกับงานที่ไดaรับมอบหมาย และนำเสนอ
3) นิเทศนักศึกษาฝFกงาน สัมภาษณ5และติดตามขaอมูลจากการรายงานของนักศึกษาและขaอมูลจาก
พนักงานพี่เลี้ยง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินผลจากผลงานที่ไดaรับมอบหมายตามหัวขaอที่กำหนด
2) ประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยง
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4. ทักษะความสัมพันธRระหวMางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธRระหวMางบุคคลและความรับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
1) มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผูaอื่นโดยคำนึงถึงความแตกตKางระหวKางบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดaอยKางมีประสิทธิภาพ
2) มีมนุษยสัมพันธ5ที่ดีและสามารถใหaความชKวยเหลือผูaอื่นในสถานการณ5ตKางๆไดaอยKางเหมาะสม
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตMางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูB
1) มีมอบหมายงานที่ตaองทำงานรKวมกันเป_นทีม โดยใหaมีแบKงบทบาทหนaาที่ที่รับผิดชอบและใหaมี
การหมุนเวียนในบทบาทที่รับผิดชอบ
2) กำหนดตารางเวลาฝF ก งาน บั น ทึ ก เวลาฝF ก งานกำหนดขอบเขตของงาน กำหนดวิ ธี ใ นการ
ประเมินผลงาน
3) มอบหมายงานที่เกี่ยวขaองกับการใชaทักษะการสรaางความสัมพันธ5
4) ประชุมรKวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ5ผูaรKวมงาน หรือผูaเกี่ยวขaอง
2) ประเมินจากการมีสKวนรKวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดaรับการยอมรับจากเพื่อนรKวมงาน
หรือผูaเกี่ยวขaอง
5. ทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหRเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา
1) มีทักษะในการใชaคอมพิวเตอร5ที่เกี่ยวขaองกับการปฏิบัติงาน
2) สามารถใชaเทคโนโลยีสารสนเทศไดaอยKางเหมาะสม
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตMางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรูB
1) มอบหมายงานที่ตaองใชaทักษะที่เกี่ยวขaองกับการปฏิบัติงาน
2) มอบหมายงานที่ตaองมีการสื่อสารโดยใชaภาษาทั้งไทยและตKางประเทศ ทั้งการพูด เขียนในการ
ประสานการทำงาน
3) มอบหมายงานที่ตaองใชaเทคโนโลยี ในการแกaปtญหา หรือนำเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูB
1) ประเมินจากเอกสาร ที่นำเสนอผลโดยใชaเทคโนโลยีสารสนเทศเป_นสื่อ
2) ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชKน E-Mail ที่ใชaสื่อสารเพื่อการทำงาน
3) ประเมินจากผลการแกaปtญหา โดยเนaนความถูกตaองและเหมาะสม
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณRภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา
การฝFกปฏิบัติงานในหนKวยงานที่เกี่ยวขaองดaานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ การสังเกตและมี
สKวนรKวมปฏิบัติงาน และสังเคราะห5องค5ความรูaที่ไดaจากสถานประกอบการ
Practice of industrial and organizational in workplace, observation and participation
workplace and synthesize knowledge from enterprise

at

2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทำงานเพื่อเพิ่มประสบการณ5วิชาชีพฯ ในหนKวยงานที่เกี่ยวขaอง ในชKวงระยะเวลาตKอเนื่องจนครบ
จำนวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทำงานของหนKวยงานการที่นักศึกษาฝFกงาน โดย
นักศึกษาตaองมีการเตรียมตัวกKอนการทำงาน ดังนี้
2.1 เรียนรูa ทำความเขaาใจในภารกิจ เปŽาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทำงานของ
หนKวยงานหรือองค5การที่ทำการฝFกงาน
2.2 เรียนรูa และฝFกการทำงานรKวมกับผูaอื่นในสถานประกอบการที่ฝFกงาน
2.3 นำความรูaจากการเรียนการสอน การใชaเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวขaอง มาเป_นพื้นฐาน
ในการประยุกต5เพื่อการทำงาน
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดBรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดBรับมอบหมาย
แบบบันทึกการฝFกประสบการณ5วิชาชีพ
รายงานพัฒนาการ การฝFกงาน
ผลการวิเคราะห5ปtญหา ระหวKางการฝFกงาน
รายงานการฝFกงาน
รายงานการวิเคราะห5องค5กรหรือหนKวยงาน

กำหนดสMง
ระหวKางการฝFกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ระหวKางการฝFกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
ระหวKางการฝFกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน
หลังการสิ้นสุดการฝFกงาน 2 สัปดาห5
หลังสิ้นสุดการฝFกประสบการณ5

4. การติดตามผลการเรียนรูกB ารฝUกปฏิบัติการในแหลMงงานของนักศึกษา
4.1 จัดประชุมผูaเกี่ยวขaองในการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน ทั้งอาจารย5ผูaรับผิดชอบและเป_นที่ปรึกษา
เฉพาะเรื่องใหaนักศึกษานำเสนอการเรียนรูaและประสบการณ5ที่ไดaรับจากการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงานเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูaระหวKางนักศึกษาที่ไปฝFกปฏิบัติ
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4.2 อาจารย5แนะนำและชี้แจงใหaเห็นถึงความสำคัญ และผลกระทบตKอพฤติกรรมดaานคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ5ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตKอการทำงานในอนาคต
4.3 การนำผลการประเมินนักศึกษาที่ฝFกปฏิบัติงานในแหลKงงาน มานำเสนออภิปราย เพื่อเป_นแนวทางใน
การฝFกปฏิบัตใิ นรุKนตKอไป
5. หนBาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
5.1 รับทราบตารางการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน
5.2 แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขaอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนKวยงาน
5.3 แนะนำเครื่องมือ อุปกรณ5 ของหนKวยงาน ที่สามารถนำมาใชaเพื่อการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน
5.4 แนะนำบุคคลที่เกี่ยวขaอง หรือที่ตaองทำงานรKวมกัน
5.5 ติดตามความกaาวหนaา ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน รายงานผล
ตKออาจารย5ที่ปรึกษา
5.6 ประสานงานกับอาจารย5ที่ปรึกษา เพื่อใหaความเห็นในการปรับปรุงการทำงานของนักศึกษา
6. หนBาที่และความรับผิดชอบของอาจารยRที่ปรึกษา/อาจารยRนิเทศ
6.1 ประสานวางแผนการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน กับพนักงานพี่เลี้ยง
6.2 สังเกตการณ5การฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน ของนักศึกษาในสถานประกอบการ
6.3 แนะนำหรือใหaคำปรึกษาแกKนักศึกษาใหaมีทักษะการทำงานในองค5กร
6.4 ประเมินผลการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน
6.5 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงานเป_นระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชMวยเหลือนักศึกษา
7.1 จัดปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษากKอนการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน พรaอมแจกคูKมือการฝFกปฏิบัติการ
ในแหลKงงาน
7.2 จัดมัชฌิมนิเทศในชKวงกลางของการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน เพื่อใหaนักศึกษาไดaแลกเปลี่ยนความรูa
และประสบการณ5 ต K า งๆที ่ ไ ดa ร ั บ จากการฝF ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารในแหลK ง งาน รวมถึ ง การรายงานถึ ง ปt ญ หาและ
ขaอเสนอแนะตKางๆที่ไดaจากการปฏิบัติงาน
7.3 จัดอาจารย5ที่ปรึกษาตามความเหมาะสมเพื่อใหaคำปรึกษาในการแกaไขปtญหา (กรณีนักศึกษาประสบ
ปtญหา)
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8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตBองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณRภาคสนาม/
สถานประกอบการ
8.1 สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท5ที่ติดตKอไดa ตามความจำเป_น
8.2 วัสดุ อุปกรณ5 เครื่องมือ และคูKมือที่ใชaประกอบการทำงาน
8.3 แหลKงขaอมูลเพื่อการคaนควaา หรือเรียนรูaดaวยตนเอง
8.4 พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหaคำแนะนำ

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกำหนดสถานที่ฝUก
คณะกรรมการผูaรับผิดชอบหลักสูตรรวมถึงอาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน คัดเลือก
สถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝFกปฏิบัติในแหลKงงาน โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรaอม
ดังนี้
1.1 เขa า ใจ และสนั บ สนุ น การฝF ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารในแหลK ง งาน ตามจุ ด มุ K ง หมายของสาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค5การ
1.2 มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลaอมการทำงานที่ดี
1.3 มีอุปกรณ5 เทคโนโลยี ที่พรaอมในการฝFกปฏิบัติการ
1.4 สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝFกปฏิบัติการ
1.5 ลักษณะงานมีความยากงKายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด
1.6 ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาเขaาการฝFกปฏิบัติการ
การติดตKอประสานงาน กำหนดลKวงหนaากKอนการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน อยKางนaอย 3 เดือน จัด
นักศึกษาลงฝFกปฏิบัติตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝFกปฏิบัติดaวยตนเองแตKตaองไดaรับความ
เห็นชอบจากผูaรับผิดชอบรายวิชาหรือคณะกรรมการผูaรับผิดชอบหลักสูตร
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน มอบคูKมือ กKอนที่จะเขaาฝFกปฏิบัติในหนKวยงาน อยKางนaอย 1
สั ป ดาห5 ชี ้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค5 สิ ่ ง ที ่ ค าดหวั ง จากการฝF ก ปฏิ บ ั ติ วิ ธ ี ก ารประเมิ น ผล ชK อ งทางการติ ด ตK อ
ประสานงาน จัดฝFกอบรมบุคลิกภาพ การแตKงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากตaองการความสามารถเฉพาะดaาน
เพื่อการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน
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3. การเตรียมอาจารยRที่ปรึกษา/อาจารยRนิเทศ
อาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอ รายละเอียด
เกี่ยวกับผูaดูแลหรือพี่เลี้ยงของนักศึกษา รวมถึงมีการชี้แจงรKวมกัน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค5 สิ่งที่คาดหวัง
จากการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน ผลการเรียนรูaของนักศึกษาที่ตaองการเนaน อุปกรณ5 เทคโนโลยี ที่จะ
นำมาใชaในการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ แนวทางการฝFกอบรม หรือการฝFกใชaเครื่องมือ ชKองทางการติดตKอ
กรณีเหตุดKวน มอบเอกสารคูKมือการดูแล และประเมินผลการฝFกประสบการณ5วิชาชีพฯ
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝUก
ประสานงานกับพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝFกปฏิบัติการเพื่อชี้แจงใหaรับทราบวัตถุประสงค5 สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝFกประสบการณ5 รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทำงานของนักศึกษา มอบเอกสารคูKมือการ
ดูแล และประเมินผลการฝFกปฏิบัติการ บอกหมายเลขโทรศัพท5 หรือชKองทางติดตKออาจารย5ที่ปรึกษาในการ
ฝFกปฏิบัติ
5. การจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการผูaรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกปฎิบัติการในแหลKงงาน ประชุมรKวมกัน
เพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตKอนักศึกษา และกKอใหaเกิดความเสียหายตKอสถานประกอบการ เชKน ความ
เสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดลaอมในการทำงาน การเดินทาง ปŽองกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการที่มีการ
คมนาคมสะดวก ไมKมี หรือมีความเสี่ยงนaอยที่สุด ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทำงาน จากการใชaเครื่องมือ
อุปกรณ5 ปŽองกันโดย จัดปฐมนิเทศ แนะนำการใชaอุปกรณ5 อันกKอใหaเกิดความเสียหายตKอหนKวยงานหรือองค5กร
เนaนคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และกำหนดใหaนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการ
อยKางเครKงครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑRการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูaของนักศึกษาทั้ง 5 ดaาน โดยใหaระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ5
การ
ประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค5การ ดังนี้
1 หมายถึง ตaองปรับปรุงอยKางมาก
2 หมายถึง ตaองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใชa
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาตaองไดaรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมKนaอยกวKา 3.5 จึงจะผKานเกณฑ5การฝFกปฏิบัติในแหลKงงาน
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.1 ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน โดยใชaเกณฑ5ใหa
เป_นไป ตามขaอกำหนดของรายวิชา
2.2 อาจารย5 ท ี ่ ป รึ ก ษาการฝF ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารในแหลK ง งาน สรุ ป ผลการประเมิ น และรายงานผลตK อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตMอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหวKางการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการฝFก
ปฏิบัติฯ ตามแบบฟอร5มการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยRผูBรับผิดชอบประสบการณRภาคสนามตMอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝFกปฏิบัติฯของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกตMาง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับหนKวยงานหรือองค5กร เพื่อทำความเขaาใจในการประเมิน หากเกิดความ
แตกตKางกันอยKางมีนัยสำคัญ มีการประชุมรKวมกัน ระหวKางผูaเกี่ยวขaอง เพื่อพิจารณาหาขaอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝUกปฏิบัติการในแหลMงงาน
1. กระบวนการประเมินการปฏิบัติการในแหลMงงานโดยผูBเกี่ยวขBองตMอไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดใหaนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูaประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝFกฯในแบบฟอร5ม และแบบสอบถามการฝFก
ปฏิบัติการในแหลKงงาน
1.3 อาจารย5ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารย5ที่ปรึกษาการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน บันทึกการใหaคำปรึกษา ผลการดำเนินงานของ
นักศึกษาหลังใหaคำปรึกษา ในแบบฟอร5มรายงานผลการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน การนำคำแนะนำของ
อาจารย5ที่ปรึกษาไปใชaในการแกaปtญหาของนักศึกษา
1.4 อื่นๆ เชKน บัณฑิตจบใหมK
ติดตามความความกaาวหนaาในการทำงานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสำรวจสอบถามจาก
ผูaประกอบการและบัณฑิต
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2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
อาจารย5ผูaสอนรายวิชาการฝFกปฏิบัติการในแหลKงงาน ประมวลผลการฝFกปฏิบัติของนักศึกษา จากผลการ
ประเมินและขaอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย5ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงาน
ตKอประธานหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทราบ
ประชุมหลักสูตร เพื่อรKวมพิจารณานำขaอเสนอแนะมาปรับปรุงสำหรับการใชaรอบปmการศึกษาถัดไปโดยนำ
แสดงไวaในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร
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