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มคอ.4 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา จป 828 การฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ข้ันสูง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  แขนงวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
 จป 828 การฝึกปฏิบัติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ข้ันสูง 3 (0-9-3) 

 AP 828 Advanced Internship in Learning Psychology  

2. จำนวนหน่วยกิต  หรือจำนวนช่ัวโมง 
 3 (0-9-3) หรืออย่างน้อย 200 ช่ัวโมง 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์  

แขนงวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้  

รายวิชาเอกบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม : รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์  

 5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีกำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 / ช้ันปีท่ี 2 

6. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามคร้ังล่าสุด 

22 กรกฎาคม 2564 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในขอบข่ายวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ ในด้านการจัดการเรียนรู้  
เพื่อพัฒนาบุคคล โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การระบุปัญหา/ความจำเป็น การวิเคราะห์เหตุปัจจัย การ

วางแผนกำหนดวิธี การดำเนินการ การประเมินและสรุปผลการปรับปรุง แก้ไข/ป้องกัน ส่งเสริม หรือพัฒนา 

รวมท้ังการเผยแพร่ สัมมนา แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติงาน (ELO3) 
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สอดคล้องกับทักษะเฉพาะ ความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมทางจิตวิทยา, ความสามารถใน

การออกแบบโปรแกรม/โครงการทางจิตวิทยา 

สอดคล้องกับทักษะท่ัวไป การเรียนรู้แบบนำตนเอง ,ทักษะการส่ือสารทางวิชาการ 

สอดคล้องกับความรู้ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเชิงบวกและจิตวิทยาประยุกต์ 

 

2. เพื่อให้นิสิตสามารถเป็นผู้นำในการบริหารโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลอย่างมีมาตรฐาน

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ELO4)  

สอดคล้องกับทักษะเฉพาะ ความสามารถในการเป็นผู้นำการบริหารจัดการโครงการทางจิตวิทยา,

ความสามารถในการบริการทางจิตวิทยาในบริบทท่ีหลากหลาย 

สอดคล้องกับทักษะท่ัวไป การเรียนรู้แบบนำตนเอง ,ทักษะการส่ือสารทางวิชาการ 

สอดคล้องกับความรู้ จรรยาบรรณทางวิชาชีพและการวิจัย 

 

2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์แขนงจิตวิทยาการเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อผลิต

บัณฑิตให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาไปประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ การ

ประยุกต์องค์ความรู้จิตวิทยากับการปฏิบัติ รวมไปถึงการเป็นผู้นำด้านการ ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนา

มนุษย์ โดยถือหลักการพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ซี่งการจะบรรลุ

เป้าหมายดังกล่าว  นอกจากหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์จะเน้นให้นิสิตมีความรู้ในแนวคิดทฤษฎีที่เป็นหลักทาง

จิตวิทยาแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้นิสิตได้ฝึกฝนความสามารถเฉพาะบุคคลโดยการฝึกปฏิบัติงาน

อาชีพทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในองค์การที่เป็นหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบ Online หรือ On 

Site เพื่อให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้จากจุดมุ่งหมายของรายวิชาที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ 

การเรียนรู ้ที ่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตรนั ้นจะเห็นได้ว่าการที ่นิสิตได้มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติจริงใน

ภาคสนามน้ีจะช่วยให้ส่งเสริมให้นิสิตสามารถออกแบบโปรแกรม/โครงการ เพ่ือพัฒนาบุคคล องค์กร และสังคม 

ด้วยองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาอย่างมีจรรยาบรรณ (ELO 3) และสามารถเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโครงการ

และบริการทางจิตวิทยาในบริบทที่หลากหลายอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ELO 4) ดังนั้นการเรียนรู้และ

การฝึกปฏิบัติในรายวิชานี้จึงมีความสำคัญและมีส่วนช่วยในการเติมเต็มศักยภาพของนิสิตเพื่อให้สามารถนำ

ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์สู่การทำปริญญานิพนธ์และการทำงานในอนาคตได้ 

เน่ืองจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 วิชาน้ีได้วางแผนและปรับปรุงแนวทางการ 

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการประเมิน โดยกำหนดให้มีการยืดหยุ่นรูปแบบการนำเสนอและ

การประชุมในรายวิชาระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรมแกรมต่าง ๆ เช่น 

Google Meet และ Microsoft Teams เป็นต้น 
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หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู+ กลยุทธ0การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

CLO 1. เพ ื ่อให ้น ิส ิตได ้ เร ียนร ู ้การ

ปฏิบัติงานในขอบข่ายวิชาชีพจิตวิทยา

ประยุกต์ ในด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

พ ั ฒ น า บ ุ ค ค ล  โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม

กระบวนการตั ้งแต่การระบุปัญหา/ 

ความจำเป็น การวิเคราะห์เหตุปัจจัย 

การวางแผนกำหนดวิธี การดำเนินการ 

การประเมินและสรุปผลการปรับปรุง 

แก้ไข/ป้องกัน ส่งเสริม หรือพัฒนา 

ร ว ม ท ั ้ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่  ส ั ม ม น า 

แลกเปลี ่ยนประสบการณ์จากการฝึก

ปฎิบัติงาน (ELO3) 

CLO 2. เพื่อให้นิสิตสามารถเป็นผู้นำ

ในการบริหารโครงการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาบุคคลอย่างมีมาตรฐานและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ELO4 ) 

 ให้ผู ้เรียนออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ และมีการฝึกปฏิบัติงานจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการ

จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Online 

หรือ On Site เพื ่อพัฒนาบุคคล 

โดยใช้องค(ความรู . ทฤษฎี และ

หลักการที่เกี่ยวข.องกับจิตวิทยา

และศาสตร(อ่ืนท่ีเก่ียวข.อง 

 

1.ประเมินจากประสิทธิผล

ของงานที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกขั้นตอนของการฝึกงานให้

เป ็ น ไปตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2. การนิเทศการฝึกงาน 

3.ประเมินจากการอภิปราย

และส ัมมนาในช ั ้ น เร ี ยน/ 

Online 

ด+านคุณธรรมจริยธรรม 

1. แสดงออกถึงความซื่อสัตย( มีวินัยใน

ตนเอง 

2. ปฏิบ ัต ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

จ ิตว ิทยาท ี ่ เป Sนสากล และสมาคม

จิตวิทยาในประเทศไทย 

4. สามารถวิพากษ(และริเริ่มให.เห็นถึง

ข .อบกพร WองของจรรยาบรรณแหWง

วิชาชีพ 

ให้นิสิตการฝึกปฏิบัติงานและการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน

การจ ัดการเร ียนร ู ้ ในร ูปแบบ 

Online หรือ On Siteเพื่อพัฒนา

บุคคล โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือ

ฝึกให้ผู ้เรียนจัดการกับปัญหา/ 

ข ้อโต ้แย ้ งทางด ้ านค ุณธรรม

จริยธรรมท่ีมีผลกระทบ ต่อตนเอง

แ ล ะ ผ ู ้ อ ื ่ น  ภ า ย ใ ต ้ ห ลั ก

จรรยาบรรณวิชาช ีพและหลัก

มนุษยธรรม 

1.ประเมินจากประสิทธิผล

ของงานที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกขั้นตอนของการฝึกงานให้

เป ็ น ไปตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2. การนิเทศการฝึกงาน 

3.ประเมินจากลการอภิปราย

และสัมมนาในช้ันเรียน/ 

Online 

ด+านความรู+ 1. ให้ผู้เรียนออกแบบและดำเนิน

โครงการฝึกปฏิบัติงาน ด้านการ

1.ประเมินจากประสิทธิผล

ของงานที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกขั้นตอนของการฝึกงานให้



Á¤Í. 4 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาประยุกต:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนCา 4 

 

ผลการเรียนรู+ กลยุทธ0การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความเข.าใจในองค(ความรู. ทฤษฎี 

และหลักการท่ีเก่ียวข.องกับจิตวิทยา

และศาสตร(อ่ืนท่ีเก่ียวข.อง 

3. ออกแบบและสร้างแบบทดสอบ

หรือโปรแกรมทางจิตวิทยา  

5. ให้การปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ 

ทางจิตวิทยาแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้

ตรงตามความต้องการ  

จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online 

หรือ On Siteเพ่ือพัฒนาบุคคล 

2. ให้ผู ้เรียนมีการฝึกปฏิบัติงาน

แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

หลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ 

ในรูปแบบ Online หรือ On Site 

เพ ื ่อพ ัฒนาบุคคล โดยใช้องค(

ความรู . ทฤษฎี และหลักการท่ี

เกี่ยวข.องกับจิตวิทยาและศาสตร(

อ่ืนท่ีเก่ียวข.อง 

เป ็ น ไปตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2. การนิเทศการฝึกงาน 

3.ประเมินจากลการอภิปราย

และสัมมนาในช้ันเรียน/ 

Online 

ทักษะทางป@ญญา 

1. สามารถประยุกต(ความรู.ทางด.าน

ตWาง ๆ ท่ีเก่ียวข.องในการวิเคราะห(

ประเด็นและปZญหาสำคัญได.อยWาง

สร.างสรรค( 

4. บริหารและจัดการ กิจกรรม 

โครงการ และบริการทางจิตวิทยาได้มี

ประสิทธิภาพ 

1.ให้ผู้เรียนออกแบบและดำเนิน

โครงการฝึกปฏิบัติงาน ด้านการ

จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Online 

หรือ On Site เพ่ือพัฒนาบุคคล 

2.ให้ผู ้เรียนได้ทำงานกลุ ่ม และ

ทำงานเป ็นรายบ ุคคล เน ้นท่ี

ท ักษะการค ิดแก ้ป ัญหาการ

ตัดสินใจ และการใช้ปัญหาเป็น

ฐาน 

1. ประเมินจากความสม

เหตุผลของโครงการตาม

หลักฐานทฤษฎี/งานวิจัย/

ความเป็นไปได้ในบริบทจริง 

2.ประสิทธิผลของงานท่ีได้รับ

มอบหมายในทุกข้ันตอนของ

การฝึกงาน 

ทักษะความสัมพันธ0ระหวDางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1. ตระหนักและมีความเข.าใจถึงความ

แตกตWางระหวWางบุคคล วัฒนธรรม 

2. ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพและบุคคล

ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 

1. ใ ห ้ น ิ ส ิ ต เ ป ็ นผ ู ้ น ำ ในกา ร

ออกแบบและดำเนินโครงการฝึก

ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ในรูปแบบ Online หรือ On Site 

เพ่ือพัฒนาบุคคล 

2.ให้นิสิตนำเสนอประสบการณ์

การฝึกงาน  ร่วมอภิปราย แสดง

ความคิดเห็น3. มอบหมายงาน

เป็นกลุ่ม (งานจัดสัมมนา) 

4. ฝึกปฏิบัติงานอาชีพในองค์การ

ท่ีเป็นหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย

เพ่ือก่อให้เกิดเครือข่ายฯ ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

1.ประเมินจากแนวคิด เจตคติ

และทักษะท่ีแสดงออกในทุก

ข้ันตอนของการฝึกงาน 

2.ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ก า ร น ำ

อภิปรายแลกเปลี ่ยนความ

คิดเห็นร่วมกันในชั ้นเรียน/ 

Online 

3.ประเมินจากประสิทธิภาพ

การทำงานเป็นทีม 

4.ประเมินจากความพึงพอใจ

ของหน่วยงานนอก

มหาวิทยาลัยท่ีนิสิตไปฝึกงาน 
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ผลการเรียนรู+ กลยุทธ0การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช+เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. สามารถเลือกใช.เทคโนโลยี

สารสนเทศในการทำงานได.อยWางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิทยาที่กับ

บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้  

1. ให้นิสิตวิเคราะห์ข้อมูลข้ันสูงท่ี

รวบรวมจากการฝึกปฏิบัติงาน 

2. มอบหมายให.นิสิตนำเสนอผล

การฝcกปฏิบัติงานผWานการใช.ส่ือ

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

3. มอบหมายให.นิสิตเขียน

โครงการ และออกแบบโปรแกรม

การจัดการเรียนรู.รวมท้ังนำไปลง

มือปฏิบัติจริง ในรูปแบบ Online 

หรือ On Site 

1. ประเมินความเหมาะสม 

ของการเลือกใช้สถิติ/วิธี 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการฝึก

ปฏิบัติงาน 

2. ประเมินจากวิธีการนำเสนอ

ผลการฝcกปฏิบัต ิงานในช้ัน

เรียน 

3. ประเมินจากรายงานการ

ฝcกปฏิบัติด.านการปรึกษาใน

รูปเลWม การบริหารโครงการ 

และบันทึกหลังการฝcกปฏิบัติ 

 

หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา 
 ฝcกปฏิบัติด.านจิตวิทยาการเรียนรู.ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งในและนอกระบบใน

รูปแบบ Online หรือ On Site ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ ในลักษณะศึกษาค.นคว.า 

วิเคราะห(สาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก.ไขงานด.านจิตวิทยาการเรียนรู.บนฐานของการวิจัย มีการเขียน

รายงานและนำเสนอผลงานในลักษณะการสัมมนาอยWางเปSนทางการ 

 

2. กิจกรรมของนิสิต 
2.1 จำนวนช่ัวโมงในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 200 ช่ัวโมง แบ่งเป็น  

1) การฝึกประสบการณ์แบบเด่ียว 100 ช่ัวโมง 

2) การฝึกประสบการณ์แบบกลุ่ม (สามารถนับช่ัวโมงได้ไม่เกิน 50 ช่ัวโมง) 

3) การช่วยงานโครงการวิจัยของคณาจารย์ตามความสมัครใจโดยหากประสงค์จะเก็บช่ัวโมง
การฝึกในส่วนน้ีนิสิตต้องมีบันทึกตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดโดยการฝึกน้ันควรช่วยเสริมให้

นิสิตมีความรู้หรือทักษะท่ีมีประโยชน์ต่อการทำโครงการแบบเด่ียว/กลุ่มหรือต่อปริญญา

นิพนธ์ (สามารถนับช่ัวโมงได้ไม่เกิน 50 ช่ัวโมง) 

* ทั้งน้ีในช่วงสถานการณ์โควิดสามารถยืดหยุ่นจำนวนชั่วโมงฝึกเดี่ยว/แบบกลุ่/ช่วยงานอาจารย์ได้ตามความ

เหมาะสม 

2.2 เขียนโครงการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ (ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้) 
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2.3 นำเสนอโครงการต่อตัวแทนคณาจารย์ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายเพ่ือการให้
ข้อเสนอแนะ และพิจารณารับรอง 

2.4 ฝึกปฏิบัติโดยดำเนินโครงการท่ีได้รับพิจารณาอนุมติแล้ว  ท้ังน้ีโดยอยู่ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและพ่ีเล้ียงจากหน่วยงานท่ีฝึกปฏิบัติ 

2.5 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติ และเขียนรายงานผลการฝึกปฏิบัติ 
2.6 จัดสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ 

3. รายงานหรืองานท่ีนิสิตได้รับมอบมาย 

รายงานหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 

1. โครงการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ประกอบด้วย* 

- ช่ือโครงการ 

- หลักการและเหตุผล หลักการสำหรับตัวกิจกรรมและสำหรับการเป็นนักจิตวิทยา

ประยุกต์ 

 - จุดประสงค์ สำหรับกิจกรรม และสำหรับการพัฒนาทักษะของจิตวิทยาประยุกต์  

 - ประมวลแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 - ข้ันตอนและเวลาในการทำกิจกรรม ตารางการรายงานความก้าวหน้าทุกอาทิตย์ 

ตารางการพบกลุ่มแยกแขนงทุกเดือน 

- ระบุสถานท่ี และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในหน่วยงาน 

น้ัน ๆ  

 -  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สำหรับกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม และตัวนิสิตเอง 

-  วิธีการประเมิน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และทักษะ ความรู้ เจตคติท่ีเกิดแก่ตัวนิสิต

เอง  

ก่อนการฝึกงาน  

* นิสิตอาจเสนอใน

รูปแบบท่ีต่างกันตาม

ความเหมาะสมแต่

เน้ือหาต้องครอบคลุม

ทุกประเด็นท่ีระบุ 

2. แบบบันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ซ่ึงประกอบด้วย 

- กิจกรรม วันเวลา (จำนวนชั่วโมง)  ความรู้ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ท่ีระบุในโครงการ 

- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไขปัญหา 

ให้นิสิตบันทึกส่ง

อาจารย์ท่ีปรึกษาทุก

สัปดาห์ 

3. การพบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางช่องทางออนไลน์หรือในช้ันเรียนตามนัดหมาย เฉล่ียเดือนละคร้ัง  

(สัปดาห์ท่ี 3 , 7 , 11  

และ 15) 

4. การสัมมนาย่อยเน้ือหาครอบคลุม 

    -  ความรู้และทักษะท่ีได้จากการฝึก 

    -  อุปสรรคและวิธีแก้ไข 

    -  การปรับโครงการ  (ถ้ามี) 

    -  ประเด็นแลกเปล่ียน เพ่ิมเติม (แตกต่างเฉพาะบุคคล)  

เขียนและนำเสนอ

รายงาน สรุปผลการฝึก

ปฏิบัติแยกตามแขนง 

อย่างน้อย 1 คร้ัง 

(สัปดาห์ท่ี 8) 
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รายงานหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 

5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน(focus ท่ีตัวนิสิตเป็นหลัก)  ประกอบด้วยหัวข้อท่ี

สำคัญ 

- ข้อมูลของหน่วยงานท่ีฝึกงานโดยสังเขป 

- เป้าหมายของการฝึกปฏิบัติ  

   (นิสิตต้องการฝึกทักษะอะไร ระบุงานความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและ

ทักษะท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน) 

-  วิธีดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยสรุป (สรุปโครงการ -ผลการดำเนิน

โครงการกับกลุ่มเป้าหมาย) 

-  ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ตัวนิสิตได้รับผลการพัฒนาทักษะของจิตวิทยา

ประยุกต์ ตามท่ีวางเป้าหมายไว้หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด 

(ปัญหา อุปสรรคและประโยชน์ท่ีนิสิตได้รับจากการฝึกงาน) 

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชา 

สัปดาห์ท่ี 17 

 

 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีการติดตามผลการเรียนรู้จาก 

4.1 แบบบันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 

4.2 การพบอาจารย์ท่ีปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 

4.3 การสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างนิสิตท่ีฝึกงาน อย่างน้อย 1 คร้ัง 

4.4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

4.5 การพบพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึก 

4.6 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยบุคลากรผู้ดูแลนิสิตในหน่วยงานและอาจารย์ท่ีปรึกษาและ 

ตัวนิสิตเอง 

5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึก 

          5.1 เป็นท่ีปรึกษาในการวางแผนฝึกปฏิบัติของนิสิต   

5.2 แนะนำนิสิตเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

5.3  แนะนำและเอ้ืออำนวยด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีต้องทำงานร่วมกันใน

การฝึกปฏิบัติ 

5.4  ติดตามความก้าวหน้า สอบทาน/ปรับปรุงแผนการฝึกปฏิบัติด้านของนิสิตในช่วงระหว่าง 

ฝึกงานเป็นระยะ ๆ 

5.5  ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้ความเห็นในการปรับปรุงการทำงานของนิสิต 

5.6 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติของนิสิตและรายงานผลต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
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6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

6.1 เป็นท่ีปรึกษาและอนุมัติโครงการฝึกปฏิบัติด้านของนิสิตตามท่ีได้รับมอบหมาย  
6.2 ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับนิสิต และบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน 
6.3 สังเกตติดตามความก้าวหน้า  ให้คำปรึกษาแก่นิสิตและประเมินผลการทำงานของนิสิต 
6.4   สอบทาน/ปรับปรุงแผนการฝึกปฏิบัติของนิสิตในช่วงระหว่างฝึกงานเป็นระยะ ๆ 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนิสิต 

7.1 จัดโครงการปฐมนิเทศพร้อมท้ังมีเอกสารคู่มือการฝึกปฏิบัติ  

7.2  จัดช่องทางและเจ้าหน้าท่ีประสาน กรณีต้องการความช่วยเหลือ  

7.3  จัดโครงการตรวจเย่ียมหน่วยฝึกปฏิบัติ   

7.4  จัดโครงการประชุมสัมมนานิสิต และพ่ีเล้ียง    

7.5  จัดโครงการ supervision ให้แก่นิสิตอย่างน้อยเดือนละคร้ัง  

7.6  เมื่อนิสิตมีปัญหา และต้องการความช่วยเหลือ ให้ประสานกับพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกปฏิบัติ  และ

อาจารย์นิเทศก์  

8. ส่ิงอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ สถาน

ประกอบการ 

8.1  พ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึกมีความพร้อมในการให้คำแนะนำแก่นิสิต  

 8.2  สถานท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ ตามความจำเป็น  

8.3  การสนับสนุนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ซอฟแวร์ และคู่มือการใช้ ฯ   

 8.4  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

 8.5  การร้องขอ/เชิญชวนบุคคลในหน่วยงานให้เข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตตามความเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การกำหนดสถานท่ีฝึก 
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกหน่วยงานที่ยินดีรับนิสิตฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานท่ีเหมาะสมและมีความพร้อมดังน้ี 

1) เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ในรูปแบบ Online หรือ On Site ตาม

จุดมุ่งหมาย 

2) มีความปลอดภัยของสถานท่ีต้ัง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการ 
ทำงานท่ีดี 

3) สามารถจัดบุคลากรผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามได้ 
4) ยินดี เต็มใจรับนิสิตฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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2. การเตรียมนิสิต 
 จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมให้แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ใน

รูปแบบ Online หรือ On Site ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ส่ิง

ท่ีคาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล และช่องทางการติดต่อประสานงาน  

 

3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทำความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

กิจกรรมและการประเมินผลในรายวิชา 

2) อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามพิจารณา/ศึกษาโครงการฝึกงานร่วมกับนิสิตเพ่ือ 
เตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำนิสิต 

3) อาจารย์ท่ีปรึกษาพบกับบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสิต (พ่ีเล้ียง) เพ่ือตกลงร่วมกันถึง 
วัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ช่องทางการติดต่อและการ

ประเมินผล 

 

4. การเตรียมพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึก 
1) ทำความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา กิจกรรมและการประเมินผลในรายวิชา 
2) บุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสิตพบกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตกลงร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ช่องทางการติดต่อและการประเมินผล 

 

5. การจัดการความเส่ียง 
การเน้นย้ำถึงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะของนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เช่น การรักษา

ความลับของผู้รับบริการและหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานนั้น ๆ 

อย่างเคร่งครัด รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดประชุมเพื่อวางแผนในเรื่องการ

จัดการความเสี่ยง ในเรื่องการปฏิบัติ การงานทางด้านวิชาการ  การจัดการความเครียด  และด้านสวัสดิการอ่ืน 

ๆ โดยมีการวางแผนการติดตาม  ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยให้มี

ลำดับขั้นตอนการช่วยเหลือ คือ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณบดีเพื่อแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ 

 

หมวดท่ี 6 การประเมินนิสิต 

 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
การฝึกประสบการณ์คร้ังน้ีวัดและประเมินผลโดยการพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาจากการเก็บช่ัวโมงฝึกงานแบบเด่ียวและแบบกลุ่มดังน้ี 
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1) โครงการฝึกงาน         10 คะแนน 

2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน       15 คะแนน 

3) บันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห์และพบอาจารย์ท่ีปรึกษา   20 คะแนน 

4) การสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้       20 คะแนน 

5) ผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตโดยพ่ีเล้ียงในท่ีฝึกงาน     15 คะแนน 

6) ผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา    20 คะแนน 

รวม   100 คะแนน 

เกณฑ์การตัดเกรด  คะแนน 80-100  =  A , คะแนน 75-79  =  B+ , คะแนน 70-74  =  B 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 
1) ประเมินโดยบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานและอาจารย์ท่ีปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
2) อาจารย์ท่ีปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 

3) ความรับผิดชอบของพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึกต่อการประเมินนิสิต 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตท้ังระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเม่ือเสร็จส้ินการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของรายวิชา 

 

4) ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต 
ประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ การท่ี

นิสิตมีจำนวนชั่วโมงในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 200 ชั่วโมง  มีโครงการฝึกงาน  แบบบันทึก

การปฏิบัติงาน  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้  ผล

การประเมินการฝึกงานของนิสิตโดยบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน  และผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตโดย

อาจารย์ท่ีปรึกษา   

 

5) การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
ประธานหลักสูตรฯ ประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือทำความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เก่ียวข้องต่อไปน้ี 
1.1 นิสิต 

 จัดให้นิสิตประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
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1.2  บุคลากรพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึก 
พ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึกประเมินผลการฝึกงานในแบบฟอร์มและให้ข้อมูลทางวาจาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1.3  อาจารย์ท่ีปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
  1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนิสิตในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของรายวิชาน้ีหรือไม่ 

  1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเก่ียวกับความเพียงพอของแหล่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ความพร้อมของสถานท่ีฝึก ความร่วมมือของทีมพัฒนาการเรียนรู้ จำนวนและความเหมาะสมของ

ผู้รับบริการ คุณภาพการดูแลท่ีนักศึกษาได้รับจากอาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม   

  1.3.3 ประเมินการทำหน้าท่ีของตนเอง 

 1.3.4 ประเมินเกณฑ์การประเมินผล แบบประเมิน และวิธีการประเมิน 

 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

1) อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของ

นิสิต จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสิต จากบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสิต และ รายงานต่อ

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ 

2) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมพิจารณานำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสำหรับการใช้

รอบปีการศึกษาถัดไป นำแสดงไว้ในรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 


