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รายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
              สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     รหัสวิชา  2514802 ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ      
         (Field Experience in Industrial and Organizational Psychology) 
2. จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง 
     5 หน่วยกิต (ประมาณ 450 ชั่วโมง) หรือไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
     หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
    4.1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ 
  4.2) อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ : อาจารย์
ปทุมพร โพธิ์กาศ และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561/ ชั้นปีที่ 4  
6. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การครั้งล่าสุด 
      7 พฤศจิกายน 2561   
  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 1.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
  1.2 ผู้เรียนมีความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการน าความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในองค์การที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานกลุ่มและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนมีทักษะในการ 
แก้ไขปัญหา 
 1.4 ผู้เรียนมีความเข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 1.5 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนมาใช้ประโยชน์ 
ในการศึกษาและประยุกต์ความรู้ต่างๆไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 เพ่ือให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ ได้ศึกษาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง       
ในสถานประกอบการภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา     
เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง เป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวและท างานได้จริงเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

 
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
         1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความ
ซื่อสัตย ์มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 

2) รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคมค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 
         1) ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2) ก าหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงาน ก าหนดขอบเขตของงาน ก าหนดวิธีประเมินผลงาน 
  3) มอบหมายงาน    ก าหนด    ติดตาม    และควบคุม   ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ                
สถานประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร 
  4) ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  5) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังจากการฝึกประสบการณ์สิ้นสุดเพ่ือประมวลผลการเรียนรู้   
  1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและ 
การแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบทุกครั้ง 
  2) ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง  
พร้อมมีรายงานผลการฝึกประสบการณป์ระกอบ 
 
2. ความรู้ 
   2.1 อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญในสาขาวิชา
จิตวิทยา  และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อย่างต่อเนื่อง 
  3) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
  4) มีการพัฒ นาองค์ ความรู้ของตน เอง  และสามารถบู รณ าการความรู้กับศาสตร์ อ่ืนๆ  
ที่มีความเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21    
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  2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
 สถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดพนักงานพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการ
ท างานได้ด้วยตนเอง 
  1) ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง 
  2) จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่ก าหนด หรือตามความเหมาะสม 
    2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบริการ พนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่
ปรึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2) ประเมินผลจากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
  3) ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย  
โดยก าหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้งสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  2)  มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้ 
  3)  มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ที่
ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์      
 3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้ 
  1) การมอบหมายภาระงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  
  2) จดัท ารายงานผลงานหรือผลการวิเคราะห์เก่ียวกับงานท่ีได้รับมอบหมาย และน าเสนอ 
  3) นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สัมภาษณ์และติดตามข้อมูลจากการรายงานของนักศึกษาและข้อมูลจาก
พนักงานพ่ีเลี้ยง  

    3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
      1) ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อที่ก าหนด  
  2) ประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ   
         ความรับผิดชอบท่ีควรมีการพัฒนา 
  1)  มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
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  3)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ งภาวะผู้น าตลอดจนสามารถ 
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม         
 4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
  1) มีมอบหมายงานที่ต้องท างานร่วมกันเป็นทีม โดยให้มีแบ่งบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบและให้มี   
การหมุนเวียนในบทบาทที่รับผิดชอบ 
  2) ก าหนดตารางเวลาฝึกงาน  บันทึกเวลาฝึกงานก าหนดขอบเขตของงาน  ก าหนดวิธีในการ
ประเมินผลงาน 
  3) มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการสร้างความสัมพันธ์  
  4) ประชุมร่วมกัน เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 
     4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
  1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 
           2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
หรือผู้เกี่ยวข้อง 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ค าอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
        สารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา 
          1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 
  2) มีความรู้ พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและแปลผลทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
  3)  สามารถสื่ อสารได้อย่ างมีประสิทธิภ าพทั้ งการพูดและการเขียนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
  4) สามารถใช้ เทคโน โลยี ส ารสน เทศในกา รค้ นคว้ าข้อมู ล  รวมถึ งสามารถ เลื อก ใช้ สื่ อ 
ในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 
   5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
  1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการค านวณในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับความ
จ าเป็นของการปฏิบัติงาน  
  2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ  ทั้งการพูด เขียนในการ
ประสานการท างาน 
  3) มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือน าเสนอผลงาน 
    5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้    
  1) ประเมินจากเอกสาร ที่น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ 
  2) ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพ่ือการท างาน 
  3) ประเมินจากผลการแก้ปัญหา โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม 
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในองค์การ  การธ ารงรักษา  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ให้ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล   ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหาร
ในหน่วยงาน โดยจัดให้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดภาคการศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์จาก
โครงการพิเศษ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการท างานในอนาคต 
 
 A practicum of field experience in industrial and organizational psychology in the 
concerned job i.e. recruitment and selection procedure in organization, retention, task in 
human resources development, including with counseling in personnel function under the 
controlling and advice of advisor and executive in that institute by arrangement for one 
semester, or a practicum of field experience in special project for knowledge, 
understanding, skill and a good attitude in the future work 
 
2. กิจกรรมของนักศึกษา 
     การท างานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพฯในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบ
จ านวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการท างานของหน่วยงานการที่นักศึกษาฝึกงาน โดย
นักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวก่อนการท างาน ดังนี้ 
 2.1 เรียนรู้ ท าความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการท างานของ
หน่วยงานหรือองค์การที่ท าการฝึกงาน 
 2.2 เรียนรู้ และฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการที่ฝึกงาน 
 2.3 น าความรู้จากการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐาน
ในการประยุกต์เพ่ือการท างาน 
 
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 
แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 
รายงานพัฒนาการ การฝึกงาน ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 
ผลการวิเคราะห์ปัญหา ระหว่างการฝึกงาน ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 
รายงานการฝึกงาน หลังการสิ้นสุดการฝึกงาน 2 สัปดาห์ 
รายงานการวิเคราะห์องค์กรหรือหน่วยงาน หลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 
 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯของนักศึกษา 
 4.1 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
และที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษาน าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
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 4.2 อาจารย์แนะน าและชี้แจงให้เห็นถงึความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการท างานในอนาคต 
 4.3 การน าผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มาน าเสนออภิปราย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯต่อรุ่นต่อไป 
 
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน  
   ภาคสนาม 
 5.1 รับทราบตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 5.2 แนะน านักศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 5.3 แนะน าเครื่องมือ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 5.4 แนะน าบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือที่ต้องท างานร่วมกัน 
 5.5 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯรายงานผลต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.6 ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ความเห็นในการปรับปรุงการท างานของนักศึกษา 
 
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 6.1 ประสานวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯกับพนักงานพ่ีเลี้ยง 
 6.2 สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
 6.3 แนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการท างานในองค์กร 
 6.4 ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 6.5 สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯเป็นระยะ 
 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 7.1 จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ พร้อมแจกคู่มือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ 
 7.2 จัดมัชฌิมนิเทศในช่วงกลางของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ รวมถึงการรายงานถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
 7.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสมเพ่ือให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา (กรณีนักศึกษาประสบ
ปัญหา) 
 
8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/   
   สถานประกอบการ 
 8.1 สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจ าเป็น 
 8.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และคู่มือที่ใช้ประกอบการท างาน 
 8.3 แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.4 พนักงานพ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน า 
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
 
1. การก าหนดสถานที่ฝึก 
    คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ คัดเลือก       
สถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมี    ความ
พร้อม ดังนี้ 
 1.1 เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ตามจุดมุ่งหมายของสาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
 1.2 มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 
 1.3 มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่พร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.4 สามารถจัดพนักงานพ่ีเลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.5 ลักษณะงานมีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.6 ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
 
 การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างน้อย 3 เดือน จัดนักศึกษาลง
ฝึกประสบการณ์ตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยตนเองแต่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือคณะกรรมการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
2. การเตรียมนักศึกษา 
 จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มอบคู่มือ ก่อนที่จะเข้าฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน     
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ วิธีการประเมินผล 
ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหากต้องการ
ความสามารถเฉพาะด้านเพ่ือการฝึกประสบการณ์ 
 
 
3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอ รายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ดูแลหรือพ่ีเลี้ยงของนักศึกษา รวมถึงมีการชี้แจงร่วมกัน เพ่ือรับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง 
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ต้องการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี  ที่จะ
น ามาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อ
กรณีเหตดุ่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 
 ประสานงานกับพนักงานพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือชี้แจงให้รับทราบวัตถุประสงค์    
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการท างานของนักศึกษา มอบเอกสาร
คู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการฝึกประสบการณ์ 
 



 

มคอ. 4 หน้า 8 
 

5. การจัดการความเสี่ยง 
    คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯประชุมร่วมกัน
เพ่ือประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น  ความ
เสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถานประกอบการที่มีการ
คมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการท างาน จากการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ป้องกันโดย จัดปฐมนิเทศ แนะน าการใช้อุปกรณ์ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือ
องค์กร เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และก าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
 
1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
    ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ ง  5 ด้าน  โดยให้ระดับคะแนน  1-5 ตามเกณฑ์            
การประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดังนี้ 
  1  หมายถึง  ต้องปรับปรุงอย่างมาก  2  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  3  หมายถึง  พอใช้    4  หมายถึง  ดี 
  5  หมายถึง  ดีมาก 
 นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 2.1 ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไป  
ตามข้อก าหนดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ วิชาชีพฯ และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร 
 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
 ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของพ่ีเลี้ยง 
 
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 
  ประธานหลักสูตรประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร เพ่ือท าความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

 
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
   1.1 นักศึกษา 
  จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
   1.2 พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
  พนักงานพ่ีเลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และแบบสอบถามการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ 
   1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
  อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บันทึกการให้ค าปรึกษา ผลการด าเนินงานของ
นักศึกษาหลังให้ค าปรึกษา  ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ การน าค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 
   1.4 อ่ืนๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
          ติดตามความความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการส ารวจสอบถาม
จากผู้ประกอบการและบัณฑิต 
 
2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯของนักศึกษา 
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง 
รายงานต่อคณะกรรมการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประธานหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อทราบ 
 ประชุมหลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป โดย
น าแสดงไว้ในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 


