รายละเอียดของประสบการณีภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หมวดท่ี1ีขอมูลทั่วไป

1.ีรหัสและชื่อรายวิชา
2564803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
Field Experience in Law
2.ีจํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
3 หน่วยกิต 270 ชั่วโมง
3.ีหลักสูตรและประเภทรายวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.ีอาจารยผู้รับผิดชอบ/อาจารยท่ปรึกษาการฝึกประสบการณภาคสนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์
5.ีภาคการศึกษา/ชั้นปีท่กําหนดให้มการฝึกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ขึ้นไป และต้องเรียนวิชาบังคับครบ
ตามที่กาหนด
6.ีวันท่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งล่าสุด
พ.ศ. 2561

หมวดท่ี2ีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค
1.ี จุดมุ่งหมายของประสบการณภาคสนาม
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษา
มาทั้งหมด เพื่อประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในงานเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในองค์กร ภาครัฐหรือเอกชน
จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง ทางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถ
ทางานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
2.ี วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
จุดมุง่ หมายของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
- เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ
- เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับสามารถที่จะนา
การทางานจริงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การพัฒนางานด้านกฎหมายจากสภาพการทางานจริง
- เข้าใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองค์กรในองค์กรต่าง ๆ
- ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสามารถทางานร่วมกันได้

หมวดท่ี3ีการพัฒนาผล

1. คุณธรรมีจริยธรรมีีการเรยนรู้
1.1ีคุณธรรมีจริยธรรมท่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มี ค วามประพฤติ ที่ ดี ง ามเหมาะสมตามสถานภาพโดยยึ ด หลั ก ความพอเพี ย งในการ
ดารงชีวิต
(3) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) มี จ รรยาบรรณตามหลั ก วิ ช าชี พ นอกจากคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดหลั ก สู ต รแล้ ว
นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้
- ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร
- เคารพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์กร
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟื้อต่อสมาชิกในการทางาน
1.2ีกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรยนรู้
- ปฐมนิ เทศนั กศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติก่อนการฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม
- กาหนดตารางเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บันทึกเวลาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
กาหนดขอบเขตของงาน กาหนดวิธีการประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กาหนด ติดตาม และควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาน
ประกอบการเช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
1.3 วิธการประเมินผลการเรยนรู้
- นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่วัด คุณธรรม
จริยธรรม
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนั กงานควบคุมการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม จาก
การสังเกตพฤติกรรม และการแสดงออกระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีการ บันทึกผลการ
ประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษาทราบด้วยทุกครั้ง
- ประเมิน ความซื่อสั ตย์ จ ากการพูด คุย ส ัมภาษณ์เพ ื่อนร่วมงาน หั ว หน ้างานผู้เกี่ยวข้อง
พร้อมมีรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามประกอบ

2.ี ความรู้
2.1ีอธิบายถึงความรู้ท่จะได้รับี/ีผลการเรยนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ทางทฤษฏี เหตุและผลของตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ของรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตร์
(2) มีทักษะทางภาษากฎหมายในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้อย่างกระชับ ถูกต้อง และ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงจากคดีตัวอย่างหรือคาพิพากษาฎีกาให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย
ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันได้
(3) มีความสามารถในการประยุกต์ประเด็นปัญหาและข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง เพื่อเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนา
(4) สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิช าที่ศึกษากับความรู้ ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ตลอดเวลาที่นั กศึกษาทาการศึกษาอยู่ ในหลักสู ตรและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการทางกฎหมาย
2.2ีกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรยน
- สถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จัดพนักงานพี่เลี้ยงให้คาแนะนาเครื่องมือ อุปกรณ์
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ บอกถึงแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อการทางาน
ได้ด้วยตนเอง
- ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีในหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง
- จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กาหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธประเมินผลการเรยนรู้
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงานโดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้งานระบบธุรกิจ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศก์
- ประเมินผลจากการทางานร่วมกับผู้อื่น
- ประเมิน ผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยกาหนดแบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน
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3. ีทักษะทางปัญญา
3.1ีทักษะทางปัญญาท่จะได้รับการพัฒนาี/ีผลการเรยนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้อื่น
(2) สามารถรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ชุมชน ประเทศ
และระดับนานาชาติเพื่อเสนอตัวบทกฎหมายที่สามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์และตัวอย่าง
ที่ศึกษามาทาการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม นอกจากคุณสมบัติตามข้อกาหนดหลักสูตร
แล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้
- สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีมาเป็นพื้นฐานในการทางานจริง
- สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหา
3.2ีกระบวนการหรือกิจกรรมต่างีๆีท่ใช้ในการพัฒนาผลการเรยนรู้
- การมอบหมายงานให้ฝึกการค้นหาความต้องการ และวิเคราะห์ผลความต้องการ
- จัดทารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการ และนาเสนอ
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
- การพัฒนาระบบธุรกิจจริง โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีอย่ในหน่วยงาน
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม สม่าเสมอและต่อเนื่อง
3.3ีวิธการประเมินผลการเรยนรู้
ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กาหนด

4.ี ทักษะความสัมพันธระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ีคํา อธิบายเก่ยวกับทักษะความสัมพัน ธ ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ
ความรับผิดชอบท่ควรมการพัฒนา
(1) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) มีความเข้าใจผู้อื่นและสังคม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(6) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง
ในการทางานได้
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกาหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รบั การพัฒนาเพิ่มเติมดังนี้
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้
ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้ อื่น เรียนรู้เทคนิคการขอความช่วยเหลือ หรือ
ขอข้อมูลเพื่อนามาประกอบการทางาน
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- สามารถวางตัวในตาแหน่งงานที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างเหมาะสม
- กล้าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่
- พัฒ นาตนเองจากการเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง และจากการฝึ กอบรม หรือการสอบถามเพื่อน
ร่วมงาน
- สร้างความสัมพันธ์อันดี ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในหน่วยงาน
4.2ีกระบวนการหรือกิจกรรมตี่างๆีที่จะพัฒนาผลการเรยนรีู้
- สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี พร้อมทางานเป็นทีม
- มอบหมายงานที่ต้องทางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน
- มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ประชุมร่วมกันเพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3ีวีิธการประเมีินผลการเรยนรีู้
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกีย่ วข้อง
- ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขีการสื่อสารีและการใช้เทคโนโลยสารสนเทศ
5.1ีคําอธิบายเก่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขีการสื่อสารีและการใช้เทคโนโลย
สารสนเทศท่ควรมการพัฒนา
(1) หยิบยกประเด็นปัญหาใหม่ ๆ มาอภิปรายในรายวิชาต่าง ๆ และให้นักศึกษาใช้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ค้นหาข้อมูลมา
อภิปราย
(2) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเรียนรู้จากการทางานจริง
(3) วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะในด้านภาษาทั้ งในการพูด อ่าน เขียน
อันจาเป็นต่อนักศึกษานิติศาสตร์
(4) สอดแทรกพื้นฐานคาศัพท์ในภาษาต่างประเทศในรายวิชาต่าง ๆ
5.2ีกระบวนการหรือกิจกรรมต่างีๆีท่จะพัฒนาผลการเรยนรู้
- มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคานวณ และใช้สถิติเพื่อนาเสนอข้อมูล
- มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้ งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ใน
การประสานการทางาน
- มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา หรือนาเสนอผลงาน
5.3ีวิธการประเมินผลการเรยนรู้
- ประเมินจากเอกสารที่นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ
- ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพื่อการทางาน
- ประเมินจากผลการแก้ปัญหาโดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม
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หมวดท่ี4ีลักษณะและการดําเนินการ
1.ีคําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นกฎหมายในองค์ ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน หรื อ
หน่วยงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี และประสบการณ์ในอาชีพ

2.ีกิจกรรมของนักศึกษา
การทางานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องจนครบจานวนชั่วโมงที่ระบุ
ตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวก่อนการทางานดังนี้
- เรียนรู้ทาความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางานของ
สถานประกอบการ
- เรียนรู้ และฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- นาความรู้ทางทฤษฎี และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เพื่อการทางาน
- นาการฝึกแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

3.ีรายงานหรืองานท่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานท่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
รายงานหรืองานท่ได้รับมอบหมาย
แผนการแก้ไขปัญหา
ผลการวิเคราะห์ปัญหา
ผลการออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหา
รายงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

กําหนดส่ง
หลังการสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1
สัปดาห์

4.ีการติดตามผลการเรยนรู้การฝึกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานาเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
- อาจารย์ ชี้น าให้ เห็น ถึงความสาคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่มีต่อการทางานในอนาคต
- การนาผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานาเสนออภิปราย
- สนับสนุนให้นาโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์ใน
การทาโครงงานต่อไป
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5.ีหน้าท่และความรับผิดชอบของพนักงานพ่เล้ยงในสถานประกอบการท่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนามร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- แนะนานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน
- แนะนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องทางานร่วมกัน
- ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคสนาม รายงาน
ผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ความเห็นในการปรับปรุงการทางานของ
นักศึกษา

6.ีหน้าท่และความรับผิดชอบของอาจารยท่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
- ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนาหรือให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะการทางานในองค์กร
- ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นระยะ

7.ีการเตรยมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
- จั ด ปฐมนิ เ ทศแนะน านั ก ศึ ก ษาก่ อ นฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนาม พร้ อ มแจกคู่ มื อ การฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม
- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือเช่น
หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ เทคนิคพิเศษ
เพื่อให้คาปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา

8.ีสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและการสนั บ สนุ น ท่ ต้ อ งการจากสถานท่ ท่ จั ด ประสบการณ
ภาคสนามี/สถานประกอบการ
-

สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตามความจาเป็น
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทางาน
แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยให้คาแนะนา
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หมวดท่ี5ีการวางแผนและการเตรยมการ
1.ีการกําหนดสถานท่ฝึก
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อม ดังนี้
- เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อม การ
ทางานที่ดี
- มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีพร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อแก้ปัญหา
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
- มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
การติดต่อประสานงาน กาหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน จั ด
นักศึกษาลงฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหา สถานที่ฝึกประสบการณ์
ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา

2.ีการเตรยมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนามก่อนการ
ฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคสนามอย่ า งน้ อ ย 1 สั ป ดาห์ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง จากการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การ
แต่งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการ ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

3.ีการเตรยมอาจารยท่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อขอชื่อ
ตาแหน่งของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อชี้แจง
ให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ต้องการเน้นอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะนามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการ
ฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อ กรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

4.ีการเตรยมพนักงานพ่เล้ยงในสถานท่ฝึก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อชี้แจง
ให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผล
การทางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอก
หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศก์
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5.ีการจัดการความเส่ยง
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษาและก่อให้
เกิดความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมในการทางาน การเดินทาง ป้องกันโดย คัดเลือก
สถานประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
- ความเสี่ ย งจากอุบั ติภัย จากการทางาน ป้องกันโดยจัดปฐมนิเทศ เน้นจริยธรรมการไม่
เปิ ดเผยข้อมู ล ขององค์ กรหรื อสถานประกอบอั นเป็ นความลั บ และกาหนดให้ นั ก ศึก ษาปฏิบั ติ ตาม
กฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
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หมวดท่ี6ีการประเมินนักศึกษา
1.ีหลักเกณฑการประเมิน
การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ใช้ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
ค่าระดับคะแนน
90-100
PD
ผ่านยอดเยี่ยม
4.0
50-89
P
ผ่าน
3.5
0-49
NP
ไม่ผ่าน
0.0
การประเมินรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่าคะแนน “NP” ถือว่าสอบตก นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนและฝึกประสบการณ์ใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ากว่า “NP” เป็นครั้งที่ 2 ถือว่าหมด
สภาพการเป็นนักศึกษา

2.ีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะฯ

3.ีความรับผิดชอบของพนักงานพ่เล้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร

4.ีความรับผิดชอบของอาจารยผู้รับผิดชอบประสบการณภาคสนามต่อการประเมิน
นักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดย
พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของพี่
เลี้ยง

5.ีการสรุปผลการประเมินท่แตกต่าง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทาความเข้าใจในการประเมิน หากเกิดความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
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หมวดท่ี7ีการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณภาคสนาม
1.ี กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภาคสนามโดยผู้เก่ยวข้องต่อไปน้
1.1ี นักศึกษาีจัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1.2ีพนักงานพ่เล้ยงหรือผู้ประกอบการีพนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯใน

แบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา
1.3ีอาจารยท่ดูแลกิจกรรมภาคสนามีอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการให้คาปรึกษา ผลการ
ดาเนิ น งานของนั กศึกษาหลังให้คาปรึกษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนา
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
1.4ีอื่นีๆีเช่นีบัณฑิตจบใหม่ีติดตามความคก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดย
การสารวจสอบถามจากบัณฑิต

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ของนักศึกษา จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย์ที่ปรึกษา
เฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตรเพื่อทราบ
- ประชุมหลักสูตรร่วมพิจารณานาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป
นาแสดงไว้ในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร

