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มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา จป 828 การฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ขั้นสูง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  แขนงวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 จป 828 การฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ขั้นสูง 3(0-9-3) 
 AP 828 Advanced Internship in Learning Psychology  

2. จ านวนหน่วยกิต  หรือจ านวนชั่วโมง 
 3(0-9-3) หรืออย่างน้อย 200 ชั่วโมง 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์   แขนงวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ 
รายวิชาเอกบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา 
อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม : รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา   
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์  อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกลุ                
ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

6. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
21 สิงหาคม 2563 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
1. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในขอบข่ายวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ ในด้านการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาบุคคล โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การระบุปัญหา/ ความจ าเป็น การวิเคราะห์เหตุปัจจัย การ
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วางแผนก าหนดวิธี การด าเนินการ การประเมินและสรุปผลการปรับปรุง แก้ไข/ป้องกัน ส่งเสริม หรือพัฒนา 
รวมทั้งการเผยแพร่ สัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติงาน (ELO3) 

2. เพ่ือให้นิสิตสามารถเป็นผู้น าในการบริหารโครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคคลอย่างมีมาตรฐาน
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ELO4 ) 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์แขนงจิตวิทยาการเรียนรู้มีเป้าหมายเพ่ือผลิต
บัณฑิตให้สามารถน าองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาไปประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ การ
ประยุกต์องค์ความรู้จิตวิทยากับการปฏิบัติ รวมไปถึงการเป็นผู้น าด้านการ ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา
มนุษย์ โดยถือหลักการพ้ืนฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ซี่งการจะบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว  นอกจากหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์จะเน้นให้นิสิตมีความรู้ในแนวคิดทฤษฎีที่เป็นหลักทาง
จิตวิทยาแล้วก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้นิสิตได้ฝึกฝนความสามารถเฉพาะบุคคลโดยการฝึกปฏิบัติงาน
อาชีพทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในองค์การที่เป็นหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย ทั้งนีจ้ากจุดมุ่งหมายของ
รายวิชาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรนั้นจะเห็นได้ว่าการที่นิสิตได้มี
ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามนี้จะช่วยให้ส่งเสริมให้นิสิตสามารถออกแบบโปรแกรม/โครงการ เพ่ือ
พัฒนาบุคคล องค์กร และสังคม ด้วยองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาอย่างมีจรรยาบรรณ (ELO 3) และ สามารถเป็น
ผู้น าในการบริหารจัดการโครงการและบริการทางจิตวิทยาในบริบทที่หลากหลายอย่างมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ (ELO 4)  ดังนั้นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในรายวิชานี้จึงมีความส าคัญและมีส่วนช่วยในการเติมเต็ม
ศักยภาพของนิสิตเพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์สู่การท าปริญญานิพนธ์และการท างานใน
อนาคตได้ 

เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 วิชานี้ได้วางแผนและปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการประเมิน โดยก าหนดให้มีการยืดหยุ่นรูปแบบการน าเสนอและ
การประชุมในรายวิชาระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรมแกรมต่างๆ เช่น 
Google Meet และ Micorsoft Team เป็นต้น 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัม
พันธ์
ระหว่าง
บุคคล
และ
ความรับ
ผิด 
ชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 
จป 828 การฝึก
ป ฏิ บั ติ ด้ า น
จิ ต วิ ท ย า ก า ร
เรียนรู้ขั้นสูง 

                   

 

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

จุดมุ่งหมาย (CLO ) 
1. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ข อ บ ข่ า ย
วิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ ใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาบุคคล โดยครอบคลุม
กระบวนการตั้งแต่การระบุ
ปัญหา/ ความจ าเป็น การ
วิ เคราะห์ เหตุปั จจัย การ
วางแผนก าหนดวิ ธี  การ
ด าเนินการ การประเมินและ
สรุปผลการปรับปรุง แก้ไข/
ป้องกัน ส่งเสริม หรือพัฒนา 
รวมทั้งการเผยแพร่ สัมมนา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จ า ก ก า ร ฝึ ก ป ฎิ บั ติ ง า น 
(ELO3) 
2. เพ่ือให้นิสิตสามารถเป็น
ผู้น าในการบริหารโครงการ
จัดการเรี ยนรู้ เ พ่ือพัฒนา

 ให้ผู้ เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู้  
และมีการฝึกปฏิบัติงานจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือ
พัฒนาบุคคล โดยใช้องค์ความรู้ ทฤษฎี 
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและ
ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

1.ประเมินจากประสิทธิผลของ
งานที่ ได้ รับมอบหมายในทุก
ขั้นตอนของการฝึกงานให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. การนิเทศการฝึกงาน 
3.ประเมินจากลการอภิปราย
และสัมมนาในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

บุคคลอย่างมีมาตรฐานและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(ELO4 ) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบหลัก 
1. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
มีวินัยในตนเอง 
2. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพจิตวิทยาที่เป็นสากล 
และสมาคมจิ ต วิ ท ย า ใน
ประเทศไทย 
4. สามารถวิพากษ์และริเริ่ม
ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

ให้นิสิตการฝึกปฏิบัติงานและการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาบุคคล โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนจัดการกับ
ปัญหา/ ข้อโต้แย้งทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่มีผลกระทบ ต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืน ภายใต้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
และหลักมนุษยธรรม 

1.ประเมินจากประสิทธิผลของ
งานที่ ได้ รับมอบหมายในทุก
ขั้นตอนของการฝึกงานให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. การนิเทศการฝึกงาน 
3.ประเมินจากลการอภิปราย
และสัมมนาในชั้นเรียน 

ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 
 1. มีความเข้าใจในองค์
ความรู้ ทฤษฎี และหลักการ
ที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยาและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. ออกแบบและสร้าง
แบบทดสอบหรือ
โปรแกรมทางจิตวิทยา  
5. ให้การปรึกษา แนะน า
ช่วยเหลือ ทางจิตวิทยา
แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้ตรง
ตามความต้องการ  

1. ใ ห้ ผู้ เ รี ย นออกแ บบ และด า เ นิ น
โครงการฝึกปฏิบัติงาน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาบุคคล 
2. ให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติงานและการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการจัดการ
เรียนรู้  เ พ่ือพัฒนาบุคคล โดยใช้องค์
ความรู้ ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับจิตวิทยาและศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

1.ประเมินจากประสิทธิผลของ
งานที่ ได้ รับมอบหมายในทุก
ขั้นตอนของการฝึกงานให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. การนิเทศการฝึกงาน 
3.ประเมินจากลการอภิปราย
และสัมมนาในชั้นเรียน 

ทักษะทางปัญญา 
ความรับผิดชอบหลัก 
1. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
ในการวิเคราะห์ประเด็นและ

1.ให้ผู้เรียนออกแบบและด าเนินโครงการ
ฝึกปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาบุคคล 
2.ให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่ม และท างาน
เป็นรายบุคคล เน้นที่ทักษะการคิด

1. ประเมินจากความสมเหตุผล
ของโครงการตามหลักฐาน
ทฤษฎี/งานวิจัย/ความเป็นไปได้
ในบริบทจริง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
ปัญหาส าคัญได้อย่าง
สร้างสรรค ์
4. บริหารและจัดการ 
กิจกรรม โครงการ และ
บริการทางจิตวิทยาได้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

แก้ปัญหาการตัดสินใจ และการใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
 

2.ประสิทธิผลของงานที่ได้รับ
มอบหมายในทุกข้ันตอนของการ
ฝึกงาน 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบหลัก 
1. ตระหนักและมีความ
เข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล วัฒนธรรม 
2. ท างานร่วมกับสหวิชาชีพ
และบุคคลที่เก่ียวข้องได้ 
 

1. ให้นิสิตเป็นผู้น าในการออกแบบและ
ด าเนินโครงการฝึกปฏิบัติงาน ด้านการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาบุคคล 
2.ให้นิสิตน าเสนอประสบการณ์การ
ฝึกงาน  ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3. มอบหมายงาน เป็ นกลุ่ ม ( งานจัด
สัมมนา) 
4. ฝึกปฏิบัติงานอาชีพในองค์การที่เป็น
หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ก่อให้เกิดเครือข่ายฯ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

1.ประเมินจากแนวคิด เจตคติ
และทักษะที่แสดงออกในทุก
ขั้นตอนของการฝึกงาน 
2.ประเมินจากการน าอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ในชั้นเรียน 
3.ประเมินจากประสิทธิภาพการ
ท างานเป็นทีม 
4.ประเมินจากความพึงพอใจ
ของหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย
ที่นิสิตไปฝึกงาน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรับผิดชอบหลัก 
2. สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ถ่ า ย ท อด ค ว า ม รู้ ท า ง
จิตวิทยาที่กับบุคคลในกลุ่ม
ต่าง ๆ ได ้ 

1. ให้นิสิตวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่
รวบรวมจากการฝึกปฏิบัติงาน 
2. มอบหมายให้นิสิตน าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงานผ่านการใช้สื่อสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 
3. มอบหมายให้นิสิตเขียนโครงการ และ
ออกแบบโปรแกรมการจัดการเรียนรู้
รวมทั้งน าไปลงมือปฏิบัติจริง 
 
 

1. ประเมินความเหมาะสม 
ของการเลือกใช้สถิติ/วิธี 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการฝึก
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากวิธีการน าเสนอ
ผลการฝึกปฏิบัติงานในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากรายงานการฝึก
ปฏิบัติด้านการปรึกษาในรูปเล่ม 
การบริหารโครงการ และบันทึก
หลังการฝึกปฏิบัติ 
 

 
หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 
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1. ค าอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งในและนอกระบบตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ในลักษณะศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์สาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขงานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้บนฐานของการวิจัย มีการเขียนรายงานและน าเสนอผลงานในลักษณะการ
สัมมนาอย่างเป็นทางการ 
 
2. กิจกรรมของนิสิต 

2.1 เขียนโครงการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ (ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้) 
2.2 น าเสนอโครงการต่อตัวแทนคณาจารย์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายเพื่อการให้

ข้อเสนอแนะ และพิจารณารับรอง 
2.3 ฝึกปฏิบัติโดยด าเนินโครงการที่ได้รับพิจารณาอนุมติแล้ว  ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้การแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงจากหน่วยงานที่ฝึกปฏิบัติ 
2.4 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติ และเขียนรายงานผลการฝึกปฏิบัติ 
2.5 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได้รับมอบมาย 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

1. โครงการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์
ประกอบด้วย* 
- ชื่อโครงการ 
- หลักการและเหตุผล หลักการส าหรับตัวกิจกรรม
และส าหรับการเป็นนักจิตวิทยาประยุกต์ 
 - จุดประสงค์ ส าหรับกิจกรรม และส าหรับการ
พัฒนาทักษะของจิตวิทยาประยุกต์  
 - ประมวลแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 - ขั้นตอนและเวลาในการท ากิจกรรม ตารางการ
รายงานความก้าวหน้าทุกอาทิตย์ ตารางการพบกลุ่ม
แยกแขนงทุกเดือน 
- ระบุสถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานนั้น 
ๆ  
 -  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส าหรับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม 
และตัวนิสิตเอง 
-  วิธีการประเมิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทักษะ 
ความรู้ เจตคติท่ีเกิดแก่ตัวนิสิตเอง  

ก่อนการฝึกงาน  
* นิสิตอาจเสนอในรูปแบบที่ต่างกันตามความ
เหมาะสมแต่เนื้อหาต้องครอบคลุมทุกประเด็นที่ระบุ 
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รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ซ่ึง
ประกอบด้วย 
- กิจกรรม วันเวลา (จ านวนชั่วโมง)  ความรู้ 

 ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และความสอดคล้อง
ของกิจกรรมกับวัตถุประสงคท์ี่ระบุในโครงการ 
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและ 

วิธีการแก้ไขปัญหา 

ให้นิสิตบันทึกส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกสัปดาห์ 

3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา  เฉลี่ยเดือนละครั้ง  
(สัปดาห์ที่ 3 , 7 , 11  และ 15) 

4. การสัมมนาย่อยเนื้อหาครอบคลุม 
    -  ความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึก 
    -  อุปสรรคและวิธีแก้ไข 
    -  การปรับโครงการ  (ถ้ามี) 
    -  ประเด็นแลกเปลี่ยน เพิ่มเติม (แตกต่างเฉพาะ
บุคคล)  

เขียนและน าเสนอรายงาน สรุปผลการฝึกปฏิบัติแยก
ตามแขนง อย่างน้อย 1 ครั้ง 
(สัปดาห์ที่ 8) 

5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน(focus ที่ตัวนิสิต
เป็นหลัก)  ประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญ 
- ข้อมูลของหน่วยงานที่ฝึกงานโดยสังเขป 
- เป้าหมายของการฝึกปฏิบัติ  
   (นิสิตต้องการฝึกทักษะอะไร ระบุงานความ
รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและทักษะที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน) 
-  วิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยสรุป 
(สรุปโครงการ -ผลการด าเนินโครงการกับ
กลุ่มเป้าหมาย) 
-  ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ตัวนิสิตได้รับผลการ
พัฒนาทักษะของจิตวิทยาประยุกต์ ตามที่
วางเป้าหมายไว้หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด 
(ปัญหา อุปสรรคและประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการ
ฝึกงาน) 
- ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชา 

สัปดาห์ที่ 17 
 

 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีการติดตามผลการเรียนรู้จาก 
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4.1 แบบบันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
4.2 การพบอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
4.3 การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิตที่ฝึกงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4.5 การพบบุคลากรผู้ดูแลนิสิต 
4.6 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยบุคลากรผู้ดูแลนิสิตในหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาและ 

ตัวนิสิตเอง 
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
          5.1 เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนฝึกปฏิบัติของนิสิต   

5.2 แนะน านิสิตเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
5.3  แนะน าและเอ้ืออ านวยด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคคลบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือที่ต้องท างาน 

ร่วมกันในการฝึกปฏิบัติ 
5.4  ติดตามความก้าวหน้า สอบทาน/ปรับปรุงแผนการฝึกปฏิบัติด้านของนิสิตในช่วงระหว่าง 

ฝึกงานเป็นระยะ ๆ 
5.5  ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ความเห็นในการปรับปรุงการท างานของนิสิต 
5.6 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนิสิตและรายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
6.1 เป็นที่ปรึกษาและอนุมัติโครงการฝึกปฏิบัติด้านของนิสิตตามท่ีได้รับมอบหมาย  
6.2 ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับนิสิต และบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน 
6.3 สังเกตติดตามความก้าวหน้า  ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตและประเมินผลการท างานของนิสิต 
6.4   สอบทาน/ปรับปรุงแผนการฝึกปฏิบัติของนิสิตในช่วงระหว่างฝึกงานเป็นระยะ ๆ 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 
7.1 จัดโครงการปฐมนิเทศพร้อมทั้งมีเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติ  
7.2  จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสาน กรณีต้องการความช่วยเหลือ  
7.3  จัดโครงการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกปฏิบัติ   
7.4  จัดโครงการประชุมสัมมนานิสิต และพ่ีเลี้ยง    
7.5  จัดโครงการ supervision ให้แก่นิสิตอย่างน้อยเดือนละครั้ง  
7.6  เมื่อนิสิตมีปัญหา และต้องการความช่วยเหลือ ให้ประสานกับพ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกปฏิบัติ  และ

อาจารย์นิเทศก์  

8. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/   
สถานประกอบการ 

8.1  พ่ีเลี้ยงที่มีความพร้อมในการให้ค าแนะน าแก่นิสิต  
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 8.2  สถานที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ ตามความจ าเป็น  
8.3  การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟแวร์ และคู่มือการใช้ ฯ   

 8.4  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
 8.5  การร้องขอ/เชิญชวนบุคคลในหน่วยงานให้เข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตตามความเหมาะสม 

 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1. การก าหนดสถานที่ฝึก 

อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกหน่วยงานที่ยินดีรับนิสิตฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังนี้ 

1) เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
2) มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการ 

ท างานที่ดี 
3) สามารถจัดบุคลากรผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามได้ 
4) ยินดี เต็มใจรับนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

2. การเตรียมนิสิต 
 จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมให้แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล และช่องทางการติดต่อประสานงาน  

 
3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
กิจกรรมและการประเมินผลในรายวิชา 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา/ศึกษาโครงการฝึกงานร่วมกับนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมและให้ 
ค าแนะน านิสิต 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาพบกับบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสิต (พ่ีเลี้ยง) เพ่ือตกลงร่วมกันถึง 
วัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ช่องทางการติดต่อและการ
ประเมินผล 

 
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึก 

1) ท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา กิจกรรมและการประเมินผลในรายวิชา 
2) บุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสิตพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตกลงร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ ผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ช่องทางการติดต่อและการประเมินผล 
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5. การจัดการความเสี่ยง 

การเน้นย้ าถึงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะของนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เช่น การรักษา
ความลับของผู้รับบริการและหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานนั้นๆ อย่าง
เคร่งครัด 

อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดประชุมเพ่ือวางแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยง 
ในเรื่องการปฏิบัติ การงานทางด้านวิชาการ  การจัดการความเครียด  และด้านสวัสดิการอ่ืน ๆ โดยมีการวาง
แผนการติดตาม  ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยให้มีล าดับขั้นตอนการ
ช่วยเหลือ  คือ  อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณบดีเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 

หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
1) จ านวนชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 200 ชั่วโมง 

- การฝึกประสบการณ์แบบเดี่ยว  
- การฝึกประสบการณ์แบบกลุ่ม (สามารถนับชั่วโมงได้ไม่เกิน 50 ชัวโมง) 
- การช่วยงานวิจัย (สามารถนับชั่วโมงได้ไม่เกิน 50 ชัวโมง) 

2) โครงการฝึกงาน  10% 
3) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  15% 
4) บันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห์และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 20% 
5) การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้  20% 
6) ผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตโดยบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน  15% 
7) ผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  20% 

 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

1) ประเมินโดยบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
3) ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนิสิต 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของรายวิชา 

 
4) ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต 
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ประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การที่
นิสิตมีจ านวนชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 200 ชั่วโมง  มีโครงการฝึกงาน  แบบบันทึก
การปฏิบัติงาน  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้  ผล
การประเมินการฝึกงานของนิสิตโดยบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน  และผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา   
5) การสรุปผลการประเมนิที่แตกต่าง 

ประธานหลักสูตรฯ ประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือท าความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

1.1 นิสิต 
 จัดให้นิสิตประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

1.2  บุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน 
บุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานประเมินผลการฝึกงานในแบบฟอร์มและให้ข้อมูลทางวาจาแก่อาจารย์ที่

ปรึกษา 
1.3  อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
  1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของรายวิชานี้หรือไม่ 
  1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้ ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของทีมพัฒนาการเรียนรู้ จ านวนและ 
ความเหมาะสมของผู้รับบริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาได้รับจากอาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
  1.3.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 

 1.3.4 ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ
นิสิต จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต จากบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสิต และ รายงานต่อ
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ 

2) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้
รอบปีการศึกษาถัดไป น าแสดงไว้ในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
 


