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มคอ.4 

รายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม รายวิชา จป 838 การฝึกปฏิบติัดา้นจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคก์าร หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต ์

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

 จป 838 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2 3(0-9-3) 

 AP 838 Internship in Industrial and Organizational Psychology 2 

2. จ านวนหน่วยกิต  หรือจ านวนชัว่โมง 

 3(0-9-3)   

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ   

สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

รายวิชาเอกบังคับ 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ/อาจารยที์ป่รึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา  

ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล 

 

อาจารยที์ป่รึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

1. ผศ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง 

2. ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล 

3. อ.ดร. สดุารัตน์ ตันติวิวัทน์ 

4. อ.ดร.ก่อเกรียต์ิ มหาวีรชาติกุล 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีก่ าหนดใหม้ีการฝึกประสบการณภ์าคสนามตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 

 ภาคเรียนที่ 2 ช้ันปีที่ 2 

 

6. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภ์าคสนามครั้งล่าสุด 

 สงิหาคม 2563 

 

 

 



มคอ. 4 

บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณภ์าคสนาม 

CLO 1 เพ่ือให้นิสติได้เรียนรู้การปฏบัิติงานในขอบข่ายวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ ในด้านจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ เพ่ือพัฒนาประสทิธผิล ประสทิธภิาพหรือสขุภาวะในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรและองค์การ (สอดคลอ้งกบั ELO 1,2,3) 

CLO 2เพ่ือให้นิสติได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ การระบุปัญหา/ ความจ าเป็น การวิเคราะห์เหตุ

ปัจจัย การวางแผนก าหนดวิธ ีการด าเนินการ (สอดคลอ้งกบั ELO 1,2,3) 

CLO 3เพ่ือให้นิสติได้เรียนรู้การประเมินและสรุปผลการปรับปรุง แก้ไข/ป้องกนั ส่งเสริม หรือ

พัฒนา (สอดคลอ้งกบั ELO 3, 4) 

CLO 4เพ่ือให้นิสติได้เรียนรู้การเผยแพร่ สัมมนา แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติงาน 

(สอดคลอ้งกบั ELO 3, 4) 

2. วตัถุประสงคข์องการพฒันาหรือปรบัปรุงประสบการณภ์าคสนาม 

 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีมาตรการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษาแบบออนไลน์ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงวางแผนระบบการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ (Learning Management System) โดยใช้ Google Classroom 

และ Microsoft Team เป็นเคร่ืองมือสร้างรายวิชาและติดตามประเมินผล  

   

หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรู ้

       พิจารณาตาม curriculum mapping ที่มีการให้ความส าคัญในแต่ละด้านเหมือนกนัระหว่างแขนง

จิตวิทยาการเรียนรู้  และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การดังน้ี 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. ผู้เรียนมีความศรัทธาและ

เป็นผู้น าในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. มีความเอื้ออาทรต่อ 

ผู้รับบริการและผู้ที่ 

เกี่ยวข้อง 

 

 

  มี ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง าน แ ล ะก าร จั ด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพหรือสุขภาวะ

ในการปฏิ บัติ งานของบุคลากรและ

องค์การ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือฝึก

ให้ผู้เรียนจัดการกับปัญหา/ ข้อโต้แย้ง

ท า ง ด้ าน คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร รม ที่ มี

ผลกระทบ ต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้

ห ลักจรรยาบรรณ วิชาชีพและห ลัก

มนุษยธรรม 

 1.ประเมินจากประสิทธิผลของ

งานที่ ได้ รับมอบหมายในทุก

ขั้ น ต อน ขอ งก าร ฝึ ก งาน ให้

เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2.  การนิเทศการฝึกงาน 

 3.ประเมินจากลการอภิปราย

และสมัมนาในช้ันเรียน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. มีทกัษะการคิดเชิงระบบ  
ให้ผู้เรียนออกแบบและด าเนินโครงการ

ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น  ใน ด้ าน จิ ต วิ ท ย า

อุตสาหกรรมและองค์การ เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพหรือสุขภาวะ

ในการปฏิ บัติ งานของบุคลากรและ

องค์การ 

ประเมินจากความสมเหตุผล

ของโครงการต ามห ลักฐาน

ทฤษฎี/งานวิจัย/ความเป็นไป

ได้ในบริบทจริง 

 

2. มีทกัษะการคิดเชิงบวก  
ให้ผู้เรียนออกแบบและด าเนินโครงการ

ฝึกปฏบัิติงาน ในด้านจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ เพ่ือพัฒนา

ประสทิธผิล ประสทิธภิาพหรือสขุภาวะ

ในการปฏบัิติงานของบุคลากรและ

องค์การ 

ประเมินจากทัศนคติที่แฝงใน

โครงการฝึกงาน  และในทุก

ขั้นตอนของการฝึกงาน 

3.มีความสามารถในการ

ตัดสนิใจและการแก้ไข

ปัญหา 

ให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่ม และท างานเป็น

รายบุคคล เน้นที่ทกัษะการคิดแก้ปัญหา

การตัดสนิใจ และการใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ประสิทธิผลของงานที่ ได้ รับ

มอบหมายในทุกขั้นตอนของ

การฝึกงาน 

 4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1.มีภาวะผู้น า  ให้นิสติเป็นผู้น าในการออกแบบและ

ด าเนินโครงการฝึกปฏบัิติงาน ในด้าน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพ่ือ

พัฒนาประสทิธผิล ประสทิธิภาพหรือสขุ

ภาวะในการปฏบัิติงานของบุคลากรและ

องค์การ 

ประเมินจากแนวคิด ทศันคติ

และทกัษะที่แสดงออกในทุก

ขั้นตอนของการฝึกงาน 

2.มีทกัษะในการสื่อสาร  

 

ให้นิสิตน าเสนอประสบการณ์การฝึกงาน  

ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเหน็ 

ประเมินจากการน าอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ร่วมกัน

ในช้ันเรียน 

3.มีความสามารถในการ

ท างานเป็นทมี และสร้าง

เครือข่าย  

1 มอบหมายงาน เป็นก ลุ่ม (งาน จัด

สมัมนา) 

2.ฝึกปฏิบัติงานอาชีพในองค์การที่เป็น

ห น่ วย งาน น อกมห า วิท ย า ลั ย เ พ่ื อ

ก่อให้เกิดเครือข่ายฯ ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก  

1. ประเมินจากประสิทธิภาพ

การท างานเป็นทมี 

2. ประเมินจากความพึงพอใจ

ของหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย

ที่นิสติไปฝึกงาน 



มคอ. 4 

บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 

 

5. ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี  

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

3.มีความสามารถขั้นสงูใน

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

 

ให้นิสติวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่รวบรวม

จากการฝึกปฏบัิติงาน 

 

ประเมินความเหมาะสม 

ของการเลือกใช้สถิติ/วิธี 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการฝึก

ปฏบัิติงาน 

 

หมวดที ่4 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายโดยทัว่ไปของประสบการณภ์าคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 

     ฝึกปฏบัิติหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ภายใต้

การเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดยเขียนผลงานในลักษณะการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกบั

ประสบการณ์การฝึกปฏบัิติในการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี และการวิจัยทางจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาประสทิธผิล 

ประสทิธภิาพหรือสขุภาวะในการปฏบัิติงานของบุคลากรและองค์การ และน าเสนอผลงานในลักษณะการ

สมัมนาอย่างเป็นทางการ 

2. กิจกรรมของนสิิต 

2.1 เขียนโครงการฝึกปฏบัิติด้านวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ (ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ) 

2.2 น าเสนอโครงการต่อตัวแทนคณาจารย์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มอบหมายเพ่ือการ

ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณารับรอง 

2.3 ฝึกปฏบัิติโดยด าเนินโครงการที่ได้รับพิจารณาอนุมติแล้ว  ทั้งน้ีโดยอยู่ภายใต้การแนะน าของ

อาจารย์ที่ปรึกษาและพ่ีเล้ียงจากหน่วยงานที่ฝึกปฏบัิติ 

2.4 การประเมินผลการฝึกปฏบัิติ และเขียนรายงานผลการฝึกปฏบัิติ 

2.5 จัดสมัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึกปฏบัิติ 

 

3. รายงานหรืองานทีน่สิิตไดร้บัมอบมาย 

รายงานหรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ก าหนดส่ง 

1. โครงการฝึกปฏบัิติด้านวิชาชีพจิตวิทยาประยุกต์ 

ประกอบด้วย* 

    - ช่ือโครงการ 

     - หลักการและเหตุผล หลักการส าหรับตัว

กจิกรรมและส าหรับการเป็นนักจิตวิทยาประยุกต์ 

     - จุดประสงค์ ส าหรับกจิกรรม และส าหรับการ

พัฒนาทกัษะของจิตวิทยาประยุกต์  

     - ประมวลแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

อย่างน้อย 1 เดือนก่อนฝึกงาน                     

* นิสติอาจเสนอในรูปแบบที่ต่างกนัตามความ

เหมาะสมแต่เน้ือหาต้องครอบคลุมทุกประเดน็ที่

ระบุ 
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     - ขั้นตอนและเวลาในการท ากจิกรรม ตาราง

การรายงานความก้าวหน้าทุกอาทติย์ ตารางการพบ

กลุ่มแยกแขนงทุกเดือน 

      - ระบุสถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน

หน่วยงานน้ัน ๆ  

      -  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ส าหรับกลุ่มผู้ร่วม

กจิกรรม และตัวนิสติเอง 

      -  วิธกีารประเมิน ผู้เข้าร่วมกจิกรรม และ

ทกัษะ ความรู้ เจตคติที่เกดิแก่ตัวนิสติเอง  

 

รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

2. แบบบันทกึการปฏบัิติงานรายสปัดาห์ ซ่ึง

ประกอบด้วย 

- กจิกรรม วันเวลา (จ านวนช่ัวโมง)  ความรู้ 

ทกัษะที่ใช้ในการปฏบัิติงาน และความ

สอดคล้องของกจิกรรมกบัวัตถุประสงค์ที่ระบุ

ในโครงการ  

- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติงานและ

วิธกีารแก้ไขปัญหา 

ให้นิสติบันทกึทุกสปัดาห์และส่งเป็นระยะๆ ใน

สปัดาห์ที่ 3 , 7 , 11  และ 15 

3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา  สปัดาห์ที่ 3 , 7 , 11  และ 15 

4. การสัมมนาย่อย เน้ือหาครอบคลุม 

    -  ความรู้และทกัษะที่ได้จากการฝึก 

    -  อปุสรรคและวิธแีก้ไข 

    -  การปรับโครงการ  (ถ้ามี) 

    -  ประเดน็แลกเปล่ียน เพ่ิมเติม (แตกต่าง

เฉพาะบุคคล)  

เขียนและน าเสนอรายงาน สรุปผลการฝึกปฏบัิติ 

ทุกเดือน เดือนละคร้ัง รวม 4 คร้ัง สปัดาห์ที่        

4, 8, 12 และ 16 

5. รายงานสรุปผลการปฏบัิติงาน (focus ที่ตัวนิสิต

เป็นหลัก)  ประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญ 

- ข้อมูลของหน่วยงานที่ฝึกงานโดยสังเขป 

- เป้าหมายของการฝึกปฏบัิติ  

   (นิสิตต้องการฝึกทกัษะอะไร ระบุงานความ

รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและทกัษะที่ใช้ใน

การปฏบัิติงาน) 

-  วิธีด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยสรุป 

(สรุปโครงการ -ผลการด าเนินโครงการกบั

กลุ่มเป้าหมาย) 

-  ประเมินผลการฝึกปฏบัิติ ตัวนิสติได้รับผลการ

สปัดาห์ที่ 17 
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พัฒนาทกัษะของจิตวิทยาประยุกต์ ตามที่

วางเป้าหมายไว้หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด 

(ปัญหา อุปสรรคและประโยชน์ที่นิสติได้รับจากการ

ฝึกงาน) 

- ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชา 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนสิิต 

 มีการติดตามผลการเรียนรู้จาก 

4.1 แบบบันทกึการปฏบัิติงานรายสปัดาห์ 

4.2 การสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้และพบอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยเดือนละคร้ัง 

4.3 การพบบุคลากรผู้ดูแลนิสติ 

4.4 รายงานสรุปผลการปฏบัิติงาน 

4.5 ผลการประเมินการปฏบัิติงานโดยบุคลากรผู้ดูแลนิสติในหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษาและ 

ตัวนิสติเอง 

 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการที่ดูแลกจิกรรมในภาคสนาม  

          5.1  เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนฝึกปฏบัิติของนิสติ   

5.2  แนะน านิสติเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบัิติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

5.3  แนะน าและเอื้ออ านวยด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคคลบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือที่ต้องท างาน 

ร่วมกนัในการฝึกปฏบัิติ 

5.4  ติดตามความก้าวหน้า สอบทาน/ปรับปรุงแผนการฝึกปฏบัิติด้านของนิสติในช่วงระหว่าง 

ฝึกงานเป็นระยะ ๆ 

5.5  ประสานงาน ประชุมกบัอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ความเหน็ในการปรับปรุงการท างานของนิสิต 

5.6 ประเมินผลการฝึกปฏบัิติของนิสิตและรายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

 

6. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

6.1 เป็นที่ปรึกษาและอนุมัติโครงการฝึกปฏบัิติด้านของนิสติตามที่ได้รับมอบหมาย  

6.2 ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับนิสิต และบุคลากรผู้ดูแลการ

ฝึกงาน 

6.3 สงัเกต ติดตามความก้าวหน้า  ให้ค าปรึกษาแก่นิสติ และประเมินผลการท างานของนิสติ 

6.4  สอบทาน/ปรับปรุงแผนการฝึกปฏบัิติของนิสติในช่วงระหว่างฝึกงานเป็นระยะ ๆ 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนสิิต 

7.1   จัดโครงการปฐมนิเทศพร้อมทั้งมีเอกสารคู่มือการฝึกปฏบัิติ  

7.2  จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสาน กรณีต้องการความช่วยเหลือ  

7.3  จัดโครงการตรวจเย่ียมหน่วยฝึกปฏบัิติ   

7.4  จัดโครงการประชุมสมัมนานิสติ และพ่ีเล้ียง    
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7.5  จัดโครงการ supervision ให้แก่นิสติอย่างน้อยเดือนละคร้ัง  

7.6  เม่ือนิสิตมีปัญหา และต้องการความช่วยเหลือ ให้ประสานกับพ่ีเล้ียงในสถานที่ฝึกปฏิบัติ  

และอาจารย์นิเทศ  

8. สิง่อ านวยความสะดวกและการสนบัสนุนที่ตอ้งการจากสถานทีที่จ่ดัประสบการณภ์าคสนาม/   

สถานประกอบการ 

8.1  พ่ีเล้ียงที่มีความพร้อมในการให้ค าแนะน าแก่นิสติ  

        8.2  สถานที่ท  างาน หมายเลขโทรศัพทติ์ดต่อได้ ตามความจ าเป็น  

8.3  การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ซอฟแวร์ และคู่มือการใช้ ฯ   

  8.4  แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

  8.5  การร้องขอ/เชิญชวนบุคคลในหน่วยงานให้เข้าร่วมกจิกรรมของนิสติตามความเหมาะสม 

 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การก าหนดสถานทีฝึ่ก 

อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกหน่วยงานที่ยินดีรับนิสิตฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังน้ี 

1) เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 

2) มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการ 

ท างานที่ดี 

3) สามารถจัดบุคลากรผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามได้ 

4) ยินดี เตม็ใจรับนิสติฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

2. การเตรียมนสิิต 

 จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมให้แนวปฏบัิติในการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม ก่อนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จาก

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วิธกีารประเมินผล และช่องทางการติดต่อประสานงาน  

 

3. การเตรียมอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ท าความเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

กจิกรรมและการประเมินผลในรายวิชา 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา/ศึกษาโครงการฝึกงานร่วมกบันิสติเพ่ือเตรียมความพร้อมและให้ 

ค าแนะน านิสติ 

3) อาจารย์ที่ปรึกษาพบกบับุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสิต (พ่ีเล้ียง) เพ่ือตกลงร่วมกันถึง 

วัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ช่องทางการติดต่อและการ

ประเมินผล 
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4. การเตรียมพนกังานพีเ่ลี้ ยงในสถานทีฝึ่ก 

1) ท าความเข้าใจร่วมกนัเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา กิจกรรมและการประเมินผลในรายวิชา 

2) บุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสติพบกบัอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตกลงร่วมกนัถึงวัตถุประสงค์  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ช่องทางการติดต่อและการประเมินผล 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 

การเน้นย า้ถึงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะของนักจิตวิทยาที่ปฏบัิติงานในหน่วยงาน เช่น การรักษา

ความลับของผู้รับบริการและหน่วยงาน รวมทั้งการปฏบัิติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานน้ันๆ 

อย่างเคร่งครัด 

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ จัดประชุมเพ่ือวางแผนในเร่ืองการจัดการความ

เสี่ยง ในเร่ืองการปฏบัิติ การงานทางด้านวิชาการ  การจัดการความเครียด  และด้านสวัสดิการอื่น ๆ โดยมี

การวางแผนการติดตาม  ดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสติในกรณีเกดิเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยให้มีล าดับ

ขั้นตอนการช่วยเหลือ  คือ  อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ และคณบดีเพ่ือแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ 

 

 

หมวดที ่6 การประเมินนกัศึกษา 

 

1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

1) จ านวนช่ัวโมงในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม อย่างน้อย 200 ช่ัวโมง 

2) โครงการฝึกงาน  10% 

3) รายงานสรุปผลการปฏบัิติงาน  15% 

4) พบอาจารย์ที่ปรึกษา 10% 

5) การสมัมนาแลกเปล่ียนความรู้  40% 

6) ผลการประเมินการฝึกงานของนิสติโดยบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน  15% 

7) ผลการประเมินการฝึกงานของนิสติโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  10% 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนสิิต 

1) ประเมินโดยบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะ 

กรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

 

3) ความรบัผดิชอบของพนกังานพีเ่ลี้ ยงต่อการประเมินนิสิต 

ประเมินผลการปฏบัิติงานของนิสติทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสรจ็สิ้นการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของรายวิชา 

 

4) ความรบัผดิชอบของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนิสิต 
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ประเมินผลนิสิตหลังจากเสรจ็สิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ ได้แก่ การ

ที่นิสิตมีจ านวนช่ัวโมงในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 200 ช่ัวโมง  มีโครงการฝึกงาน  แบบ

บันทึกการปฏิบัติงาน  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การสัมมนาแลกเปล่ียน

ความรู้  ผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตโดยบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน  และผลการประเมินการฝึกงาน

ของนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  นอกจากน้ีนิสิตสามารถฝึกการปฎิบัติภาคสนามจากการมีส่วนร่วมใน

โครงการวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันโดยสามารถน ามานับเป็นช่ัวโมงการฝึกได้ไม่เกนิ 50 ช่ัวโมง 

 

5) การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานงานกบัหน่วยงานเพ่ือท าความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกนั ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามจากผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปนี้  

1.1 นิสติ 

 จัดให้นิสติประเมินผลการปฏบัิติงานของตนเองในรายงานสรุปผลการปฏบัิติงาน 

1.2  บุคลากรผู้ดูแลการฝึกงาน 

บุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานประเมินผลการฝึกงานในแบบฟอร์มและให้ข้อมูลทางวาจาแก่อาจารย์ที่

ปรึกษา 

1.3  อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คะแนนตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

  1.3.1 ประเมินสมรรถนะของนิสติในภาพรวมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของรายวิชานี้หรือไม่ 

   1.3.2 ประเมินผลการจัดประสบการณ์ภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่ง 

สนับสนุนการเรียนรู้  ความพร้อมของสถานที่ฝึก ความร่วมมือของหน่วยงานผู้รับบริการ จ านวนและ 

ความเหมาะสมของหน่วยงานผู้รับบริการ คุณภาพการดูแลที่นิสติได้รับจากอาจารย์ที่ดูแลกจิกรรม

ภาคสนาม    

  1.3.3 ประเมินการท าหน้าที่ของตนเอง 

 1.3.4 ประเมินเกณฑก์ารประเมินผล แบบประเมิน และวิธกีารประเมิน 

 1.4  อื่นๆ  เช่น  บัณฑติจบใหม่ 

 ไม่มี 

  

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม

ของนิสติ จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสติ จากบุคลากรผู้ดูแลการฝึกงานของนิสติ และ 

รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสตูร หรือหัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ 



มคอ. 4 

บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

2) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้

รอบปีการศึกษาถัดไป น าแสดงไว้ในรายงานผลการด าเนินการหลักสตูร 


