มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ชื่อวิชา (ภาษาไทย) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 5(450)
(ภาษาอังกฤษ) Field Experience in Industrial and Organizational Psychology
วิชาสอนในระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิชาบังคับก่ อนหน้ านี้
ไม่มี
วิชาที่ต้องเรี ยนร่ วมกับรายวิชานี้
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึ กษา 2556
ในมหาวิทยาลัย
ศูนย์การศึ กษา ...............................
หลักสู ตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์หลักสู ตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์โฉมสมร เหลือโกศล
โทรศัพท์ ภายใน02-244-5838
ตอนเรี ยน A1
*****************************************************************************************

1. คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ
และเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศและผูบ้ ริ หารในหน่วยงานโดยจัดให้เป็ นการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพตลอดภาคการศึกษาหรื อการฝึ กประสบการณ์จากโครงการพิเศษเพือ่ ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจทักษะและทัศนคติ
ที่ดีในการทํางานในอนาคต
2.การพัฒนาผลการเรี ยนรู้รายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3.มี ภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามสามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้ง และลําดับ
ความสําคัญ
4. เคารพสิ ทธิ แ ละรั บฟั งความคิดเห็นของผู ้อื่นรวมทั้ง เคารพในคุณ ค่าและศัก ดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
ด้ านความรู้
1. มีค วามรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ยวกับหลัก การและทฤษฎีที่สํ าคัญ ในเนื้ อ หาสาขาวิชาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิ บาย รวมถึงมีเทคนิคในการจัดการเกี่ ยวกับพฤติกรรมมนุ ษย์
ในด้านต่างๆ รวมถึงในองค์การอุตสาหกรรม
3. มีความรู ้ ความเข้าใจและการพัฒนาความรู ้ และสามารถบูรณาการความรู ้ กบั ศาสตร์ อื่นๆที่มีความ
เกี่ยวข้อง
ด้ านทักษะทางปัญญา
1.มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยใช้หลักที่ได้เรี ยนมาตลอดจนสามารถนํา
ความรู ้ ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริ ง
2. สามารถแก้ไขปั ญหา หรื อ สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู ้ จากการศึ กษาได้อย่าง
ถูกต้องและสร้ างสรรค์
3. มีทกั ษะและสามารถปฏิบตั ิการศึกษาข้อมูล หรื อทําความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
ได้
ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการสื่ อสารกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย โดยใช้สื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมในการทํางาน
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ท้งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาํ เป็ นที่มีอยู่ในปั จจุบนั ต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและ
รู ปแบบของสื่ อสารในการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานเช่น การ
ใช้อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้นข้อมูลต่างๆ การรับ-ส่ งงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆเป็ นต้น

3. วิธีการและการจัดการเรี ยนการสอน

3.1 จัดกิจกรรมแบบผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วม (Active Learning)
3.2 จัดกิจกรรมการเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning)
3.3 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ จากการทํางาน (work-based learning)
4.แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน
สั ปดาห์
ที่

1 -7

8

เนื้อหา

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
* ปฐมนิเทศ
1. แจกเอกสารแผนการ
(วันที่ 29 ตุลาคม 2555)
สอน
ชี้แจงรายละเอียดวิชาการ
2. มอบคู่มือการฝึ ก
จัดการเรี ยนการสอนรวมถึงการ ประสบการณ์วชิ าชีพ
วัดและประเมินผล
* นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพณสถานประกอบการ
เริ่ มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน
2556)
* มัชฌิมนิเทศ
(วันที่ 13 ธันวาคม 2556)

9-15

* นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพณสถานประกอบการ

16

* ปั จฉิ มนิเทศ
สรุ ปผลการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
(วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557)

-

1. อภิปรายกลุ่ม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
2. การวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรค เพื่อหา
แนวทางในการแก้ไข
-

1. อภิปรายกลุ่ม
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
2. การนําเสนอผลการ
ปฏิบตั ิงานในสถานฝึ ก
ประสบการณ์รายบุคคล

สื่ อเครื่ องมือ
ในการสอน
1. หนังสื อตํารา
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
2. โสตทัศนูปกรณ์

-

-

การวัดผลและค่ า
เป้าหมาย
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจ
ขั้นตอนและข้อปฏิบตั ิ
ตน ตลอดจนมีการ
อภิปรายซักถาม
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝึ กประสบการณ์ฯ
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยนักศึกษา
และผูด้ ูแลณสถาน
ประกอบการ
คุณภาพของการ
นําเสนอผลงานความรู ้
ทางวิชาการทักษะการ
นําเสนอ การตอบ
คําถาม
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยนักศึกษา
และผูด้ ูแลณสถาน
ประกอบการ
คุณภาพของการนําเสนอ
ผลงานความรู ้ทาง
วิชาการทักษะการ
นําเสนอ การตอบคําถาม

5. สื่ อการเรียนการสอน
(ไม่มี)
6. การประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
การประเมินผล รวม 100 คะแนน จําแนกดังนี้
6.1 การประเมินผลโดยสถานฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6.2 การประเมินผลจากการเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการฯกําหนด
6.3 การประเมินจากรายงานสรุ ปผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

รวม 40 คะแนน
รวม 20คะแนน
รวม 40คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ แสดงในเชิง Rubric ดังนี้
คะแนน

ดีมาก
คะแนน 17-20
- ผูเ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้นในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมที่หลักสู ตร
กําหนดอย่างดีมาก
- ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ครบถ้วน
ทุกกิจกรรม
- ผูเ้ รี ยนติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง
- ผูเ้ รี ยนมีความตรงต่อ
เวลา

ดี
คะแนน 13-16
- ผูเ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้นในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมที่
หลักสู ตรกําหนด
อย่างดี
- ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ
ครบถ้วนทุกกิจกรรม
- ผูเ้ รี ยนติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง
- ผูเ้ รี ยนตรงต่อเวลา
ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมทั้งหมด

ปานกลาง
คะแนน 9-12
- ผูเ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้นในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมที่
หลักสู ตรกําหนด
ปานกลาง
- ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ
ครบถ้วนทุกกิจกรรม
- ผูเ้ รี ยนติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง
- ผูเ้ รี ยนตรงต่อเวลา
ร้อยละ 60 ของ
กิจกรรมทั้งหมด

การทํารายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานและ
รายงานการ
วิเคราะห์ องค์การ
รายบุคคล

- รู ปแบบของเล่ม
รายงานถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์
- รายงานมีความสะอาด
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
- เนื้อหาครบถ้วน

- รู ปแบบของเล่ม
รายงานไม่ถูกต้อง
- รายงานมีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
พอสมควร
- เนื้อหาครบถ้วน

- รู ปแบบของเล่ม
รายงานไม่ถูกต้อง
- รายงานมีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
พอสมควร
- เนื้อหาถูกต้อง

เกณฑ์
การร่ วมกิจกรรม
ในห้ องเรี ยน

ควรปรับปรุง
คะแนน 5-8
- ผูเ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้นในการ
เข้าร่ วมกิจกรรมที่
หลักสู ตรกําหนดน้อย

ไม่ ผ่าน
คะแนน 1-4
- ผูเ้ รี ยนไม่มีความ
กระตือรื อร้นใน
การเข้าร่ วม
กิจกรรมที่
หลักสู ตรกําหนด
- ผูเ้ รี ยนขาดการเข้า - ผูเ้ รี ยนขาดการ
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ
เข้าร่ วมกิจกรรม
1 ครั้ง
ต่างๆ 2 ครั้งขึ้นไป
- ผูเ้ รี ยนติดตามงาน - ผูเ้ รี ยนไม่มกี าร
ไม่ต่อเนื่อง
ติดตามงาน
- ผูเ้ รี ยนตรงต่อเวลา - ผูเ้ รี ยนตรงต่อ
ร้อยละ 40 ของ
เวลาร้อยละ 20
กิจกรรมทั้งหมด
ของกิจกรรม
ทั้งหมด
- รู ปแบบของเล่ม
- รู ปแบบของเล่ม
รายงานไม่ถูกต้อง
รายงานไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน
-รายงานไม่มีความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย -รายงานไม่มีความ
- เนื้อหาถูกต้องแต่ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
ไม่ครบถ้วน

ถูกต้องมีการอ้างอิง
ครบถ้วน
- การใช้ภาษาถูกต้อง
- ส่ งงานตรงตาม
กําหนดเวลา

ถูกต้องมีการอ้างอิง
- ส่ งงานตรงตาม
กําหนดเวลา

ครบถ้วน
- ไม่มีการอ้างอิง
- ส่ งงานตรงตาม
กําหนดเวลา

- ไม่มีการอ้างอิง
-ส่ งงานเกิน
กําหนดเวลา

- เนื้อหาไม่ถูกต้อง
- ไม่มีการอ้างอิง
- ส่ งงานเกิน
กําหนดเวลา

7.. เกณฑ์ สรุปการประเมินผลการเรี ยน
เกรด
PD

คะแนน
85-100

P

60-84

NP

0-60

เกณฑ์ การพิจารณา
- รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างยอดเยีย่ ม
- สามารถปฏิบตั ิงานรวมถึงปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์ได้อย่าง
ครบถ้วน
- คุณภาพจากผลการปฏิบตั ิงานกิจกรรมและรายงานสรุ ปการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
รวมกับผลการประเมินของสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 81
- รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างดี
- สามรถปฏิบตั ิงานรวมถึงปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์ได้อย่าง
ครบถ้วน
- คุณภาพจากผลการปฏิบตั ิงานกิจกรรมและรายงานสรุ ปการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
รวมกับผลการประเมินของสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60-84
- รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่ตอ้ งปรับปรุ ง
- ไม่สามรถปฏิบตั ิงานรวมถึงปฏิบตั ิกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กประสบการณ์
- คุณภาพจากผลการปฏิบตั ิงานกิจกรรมและรายงานสรุ ปการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
รวมกับผลการประเมินของสถานประกอบการน้อยกว่าร้อยละ 60

7.1 เกณฑ์ การประเมินผลมี 3 ระดับ คือ P PD และ NP

PD
P
NP

หมายถึง ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with Distinction)
หมายถึง ผ่าน (Pass)
หมายถึง ไม่ผา่ น (No Pass)

7.2

เกณฑ์ประเมินผล
- เกณฑ์ดา้ นเวลา ( เวลาที่นกั ศึกษาเข้ารับการฝึ กประสบการณ์ตอ้ งไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ถือว่า ผ่าน)
- เกณฑ์ดา้ นผลการปฏิบตั ิงาน ( ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกําหนด )ได้แก่
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการทํางาน
ตามที่สถานฝึ กประสบการณ์จดั สรรให้
- เกณฑ์ดา้ นสมรรถนะหลักที่ควรมี ( ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพกําหนด )
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, การเรี ยนรู้งาน, การแก้ปัญและการตัดสินใจ, การรักษา
ระเบียบวินยั ในการทํางาน, มนุ ษยสัมพันธ์และการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น, การมีทศั นคติที่ดีต่อหน่วยงาน และ
การพัฒนาตนเอง เป็ นต้น
7.3 ผู้ประเมินประกอบด้ วยฝ่ ายต่ างๆ ดังนี้
- ฝ่ ายมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- ฝ่ ายสถานที่ ฝึกปฏิบตั ิ งานภายนอก ได้แก่ หัวหน้าหน่ วยงานหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานแล้วแต่กรณี
8. เอกสารและ Website ที่ใช้ ประกอบการศึกษาค้นคว้ า
(ไม่มี)

