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แบบฟอรมรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ข)อมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อรายวิชา
2564802 การฝ'กประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
Field Experience in Law
2 จํานวนหน/วยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
5 หน;วยกิต 450 ชั่วโมง
3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร เปAนกลุ;มวิชาปฏิบัติการและฝ'กประสบการณวิชาชีพ
4 อาจารยผู)รับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝ5กประสบการณภาคสนาม
อาจารยงามประวัณ เอCสมนึกและอาจารยสรศักดิ์ มั่นศิลปF
5 ภาคการศึกษา/ชั้นป8ที่กาํ หนดให)มีการฝ5กประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นปIที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ขึ้นไป และตCองเรียนวิชาบังคับครบตามที่กาหนด
6 วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งล/าสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุ/งหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุ/งหมายของประสบการณภาคสนาม
วิชาการฝ'กประสบการณวิชาชีพกฎหมาย เปAนการจัดใหCนักศึกษาไดCบูรณาการความรูCที่ไ ดCศึกษามา
ทั้งหมด เพื่อประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในงานเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในองคกรภาครัฐหรือเอกชน จะ
เปAนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทางานเปAนทีม เปAนการเตรียมความพรCอมและปรับตัวใหCสามารถทา
งานไดCจริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
2 วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
จุดมุ;งหมายของประสบการณภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
- เชื่อมโยงความรูCทางทฤษฎีกับการประยุกตใหCเกิดผลทางปฏิบตั ิ
- เขCาใจขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายอย;างเปAนรูปธรรม พรCอมกับสามารถที่นํามาใชCในการทํางาน
จริง
- เรียนรูCและฝ'กประสบการณการพัฒนางานดCานกฎหมายจากสภาพการทํางานจริง
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- เขCาใจชีวิตการทางานและวัฒนธรรมองคกรในองคกรต;างๆ
- ปรับตัวใหCเขCากับผูCอื่น และสามารถทํางานร;วมกันไดC

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู)
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ) งพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค;าและคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
(2) มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมตามสถานภาพโดยยึดหลักความพอเพียงในการดํารงชีวิต
(3) มีวินัย ตรงต;อเวลา มีความรับผิดชอบต;อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(4) เคารพสิทธิและรับฟ]งความคิดเห็นของผูCอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค;าและศักดิ์ศรีของความ
เปAนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขCอบังคับต;างๆขององคกรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัติตามขCอกาหนดหลักสูตรแลCว นักศึกษายังตCองไดCรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับขององคกร
- เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟ^_อต;อสมาชิกในการทางาน
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู)
- ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึก ษาถึ ง ระเบี ย บ วิ นั ย คุ ณ ธรรม ที่พึ ง ปฏิ บั ติ ก;อ นการฝ' ก ประสบการณ
ภาคสนาม
- กาหนดตารางเวลาฝ' ก ประสบการณภาคสนาม บั นทึก เวลาฝ' ก ประสบการณภาคสนาม
กําหนดขอบเขตของงาน กาหนดวิธีการประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมใหCนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช;นเดียวกับพนักงานขององคกร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอย;างต;อเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
- นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นรูC ดC ว ยตนเอง โดยใชC แ บบสอบถามมาตรฐานที่ วั ด คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝ'กประสบการณภาคสนาม จากการ
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว;างฝ'กประสบการณภาคสนาม โดยมีการบันทึกผลการประเมิน
และมีหลักฐานแจCงใหCนักศึกษาทราบดCวยทุกครั้ง
- ประเมินความซื่อสัตยจากการพูดคุย สัมภาษณเพื่อนร;วมงาน หัวหนCางาน และผูCเกี่ยวขCอง
พรCอมมีรายงานผลการฝ'กประสบการณภาคสนามประกอบ
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2 ความรู)
2.1 อธิบายถึงความรูท) ี่จะได)รับ / ผลการเรียนรู)ดา) นความรู)

(1) มีค วามรูCท างทฤษฏี เหตุ และผลของตั วบทกฎหมายต;างๆ ของรายวิชาใน
หลักสูตรนิติศาสตร
(2) มีทักษะทางภาษากฎหมายในการเขียนตอบขCอสอบกฎหมายไดCอย;างกระชับ
ถู ก ตC อ ง และสามารถวิเ คราะหป] ญ หาขCอ เท็ จ จริง จากคดี ตัว อย;างหรื อ คํ า พิพ ากษาฎีก าใหC
สอดคลCองกับหลักกฎหมายต;างๆไดCถูกตCองเหมาะสมเพื่อใชCในชีวิตประจําวันไดC
(3) มีความสามารถในการประยุกตประเด็นป]ญหาและขCอเท็จจริงไดCอย;างถูกตCอง
ต;อเนื่องเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
(4) สามารถบูรณาการความรูCในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูCในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวขCองไดCตลอดเวลาที่นักศึกษาทําการศึกษาอยู;ในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชCศาสตร
ต;าง ๆ ไดCอย;างเหมาะสม
(5) สามารถติดตามความกCาวหนCาและพัฒนาการทางกฎหมาย
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
- สถานประกอบการที่ฝ'กประสบการณภาคสนาม จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหCคาแนะนาเครื่องมือ
อุปกรณที่จาเปAนในการปฏิบัติงานตามหนCาที่ บอกถึงแหล;งขCอมูลเพื่อใหCนักศึกษาไดCคCนควCาขCอมูลเพื่อการทา
งานไดCดCวยตนเอง
- ใชCเครื่องมือ อุปกรณ ที่มีในหน;วยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตCการดูแลของพนักงานพี่
เลี้ยง
- จัดประชุม แบ;งงาน ติดตามงาน เปAนระยะเวลาที่กาหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูCเกี่ยวขC อง เช;น ผูCใ ชCง านระบบธุรกิจ พนักงานพี่เลี้ย ง
อาจารยนิเทศก
- ประเมินผลจากการทางานร;วมกับผูCอื่น
- ประเมินผลจากการตรงต;อเวลาในการส;งงาน และความสมบูรณของงานที่ไดCรับมอบหมาย
โดยกาหนดแบบฟอรมบันทึกการส;งงาน
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3 ทักษะทางป?ญญา
3.1 ทักษะทางป?ญญาที่จะได)รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู)ดา) นทักษะทางป?ญญา
(1) สามารถคิด วิเคราะหอย;างมีวิจารณญาณและเปAนระบบ อีกทั้งสามารถถ;ายทอแลกเปลี่ยน
ความรูCกับผูCอื่น
(2) สามารถรวบรวมขCอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นป]ญหาที่เกี่ยวขCองกับสังคม ชุมชน ประเทศ
และระดับนานาชาติเพื่อเสนอตัวบทกฎหมายที่สามารถนําไปปรับใชCไดCอย;างถูกตCองและเหมาะสม
(3) สามารถประยุกตใชCความรูCและทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและ
ตัวอย;างที่ศึกษามาทําการแกCไขป]ญหาไดCอย;างถูกตCอง และเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขCอกาหนดหลักสูตรแลCว นักศึกษายังตCองไดCรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- สามารถนําความรูCทางทฤษฎีมาเปAนพื้นฐานในการทํางานจริง
- สามารถนําความรูCทางทฤษฎีมาประยุกตเพื่อแกCไขป]ญหา
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต/างๆที่ใช)ในการพัฒนาผลการเรียนรู)
- การมอบหมายงาน ใหCฝ'กการคCนหาความตCองการ และวิเคราะหผลความตCองการ
- จัดทารายงานผลวิเคราะหความตCองการ และนาเสนอ
- ประชุมร;วมกันระหว;างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝ'กประสบการณ
ภาคสนาม
- การพัฒนาระบบธุรกิจจริง โดยใชCเครื่องมือ อุปกรณที่มีอยู;ในหน;วยงาน
- ประชุมร;วมกันระหว;างพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝ'กประสบการณ
ภาคสนาม สม;าเสมอและต;อเนื่อง
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
ประเมินผลจากผลงานที่ไดCรับมอบหมาย ตามหัวขCอที่กําหนด
4 ทักษะความสัมพันธระหว/างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหว/างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบทีค่ วรมีการพัฒนา
(1) มีความสามารถในการติดต;อสื่อสารกับบุคคลอื่นไดCดีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(2) มีความเขCาใจผูCอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหCเขCากับสังคม
(3) มีความรับผิดชอบต;อตนเอง
(4) มีความรับผิดชอบต;อสังคม
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูCของตนเองและทางวิชาชีพอย;างต;อเนื่อง
(6) มีภาวะความเปAนผูCนําและผูCตาม สามารถทํางานร;วมกันเปAนทีมและสามารถแกCไขขCอขัดขCอง
ในการทํางานไดC
นอกจากคุณสมบัติตามขCอกําหนดหลักสูตรแลCว นักศึกษายังตCองไดCรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูCทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย;างต;อเนื่องเรียนรูCภาวะทาง
อารมณของตนเอง เรียนรูCการทางานร;วมกับผูCอื่น เรียนรูCเทคนิคการขอความช;วยเหลือ หรือขอขCอมูล
เพื่อนามาประกอบการทํางาน
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- สามารถวางตัวในตาแหน;งงานที่ไดCรับมอบหมายไดCอย;างเหมาะสม
- กลCาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหนCาที่
- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูCดCวยตนเอง และจากการฝ'กอบรม หรือการสอบถามเพื่อนร;วมงาน
- สรCางความสัมพันธอันดี ทาใหCเกิดสภาพแวดลCอมที่เอื้อเฟ^_อเกื้อกูลกันในหน;วยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต/างๆที่จะพัฒนาผลการเรียนรู)
- สรCางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหCเกิดความรูCรัก สามัคคี พรCอมทางานเปAน
ทีม
- มอบหมายงานที่ตCองทางานร;วมกันเปAนทีม มีการแบ;งงานกันอย;างชัดเจน
- มอบหมายงานที่ตCองไปพูดคุย สัมภาษณ เพื่อใหCไดCขCอมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ประชุมร;วมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูCร;วมงาน หรือผูCเกี่ยวขCอง
- ประเมินจากขCอมูลที่ไดCรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
- ประเมินจากการมีส;วนร;วมในการแสดงความคิดเห็น และการไดCรับการยอมรับจากเพื่อน
ร;วมงาน หรือผูCเกี่ยวขCอง
5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ควรมีการพัฒนา
(1) หยิบยกประเด็นป]ญหาใหม; ๆมาอภิปรายในรายวิชาต;างๆ และใหCนักศึกษาใชCความรูCดCาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร และ ความสารถในการใชCภาษาเปAนเครื่องมือคCนหาขCอมูลมาอภิปราย
(2) วิชาการฝ'กประสบการณวิชาชีพ เพื่อเรียนรูCจากการทํางานจริง
(3) วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในดCานภาษาทั้งในการพูด อ;าน เขียน อัน
จําเปAนต;อนักศึกษานิติศาสตร
(4) สอดแทรกพื้นฐานคําศัพทในภาษาต;างประเทศในรายวิชาต;าง ๆ
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต/างๆที่จะพัฒนาผลการเรียนรู)
- มอบหมายงานที่ตCองใชCคณิตศาสตร ทักษะการคานวณ และใชCสถิติเพื่อนาเสนอขCอมูล
- มอบหมายงานที่ตCองมีการสื่อสารโดยใชCภาษาทั้งไทยและต;างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ใน
การประสานการทางาน
- มอบหมายงานที่ตCองใชCเทคโนโลยี ในการแกCป]ญหา หรือนาเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู)
- ประเมินจากเอกสาร ที่นาเสนอผลการวิเคราะหขCอมูลทางคณิตศาสตร โดยใชCเทคโนโลยี
สารสนเทศเปAนสื่อ
- ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช;น E-Mail ที่ใชCสื่อสารเพื่อการทางาน
- ประเมินจากผลการแกCป]ญหาว;า โดยเนCนความถูกตCองและเหมาะสม
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มคอ.4

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
จัดใหCนักศึกษาไดCฝ'กประสบการณวิชาชีพดCานกฎหมายในองคกรภาครัฐหรือเอกชน หรือหน;วยงาน
ที่เหมาะสม เพื่อใหCไดCรับความรูC ทักษะเจตคติที่ดี และประสบการณในอาชีพ
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในช;วงระยะเวลาต;อเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุ
ตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝ'กประสบการณ
ภาคสนาม โดยนักศึกษาตCองมีการเตรียมตัวก;อนการทางานดังนี้
- เรียนรูC ทาความเขCาใจในภารกิจ เปbาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทางานของ
สถานประกอบการ
- เรียนรูC และฝ'กการทางานร;วมกับผูCอื่นในสถานประกอบการที่ฝก' ประสบการณภาคสนาม
- นําความรูCทางทฤษฎี และวิชาอื่นที่เกี่ยวขCอง มาเปAนพื้นฐานในการประยุกตเพื่อการทางาน
- นําการฝ'กแกCไขป]ญหาที่ไดCรับมอบหมายโดยใชCอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยู;ในสถานประกอบการ
3. รายงานหรืองานทีน่ ักศึกษาได)รับมอบหมาย
รายงานหรืองานทีไ่ ด)รับมอบหมาย
กําหนดส/ง
แผนการแกCไขป]ญหา
หลังการสิ้นสุดการฝ'กประสบการณภาคสนาม 1
ผลการวิเคราะหป]ญหา
สัปดาห
ผลการออกแบบ เพื่อแกCไขป]ญหา
รายงานการฝ'กประสบการณภาคสนาม
4. การติดตามผลการเรียนรู)การฝ5กประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผูCเกี่ยวขCองในการฝ'กประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝ'กประสบการณ
ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหCนักศึกษานาเสนอการเรียนรูCและประสบการณที่ไดCรับจากการฝ'ก
ประสบการณภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูCระหว;างนักศึกษาที่ไปฝ'กประสบการณภาคสนาม
- อาจารยชี้นาใหCเห็นถึงความสาคัญ และผลกระทบต;อพฤติกรรมดCานคุณธรรม จริยธรรม
ความสัมพันธระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต;อการทางานในอนาคต
- การนาผลการประเมินนักศึกษาฝ'กประสบการณภาคสนาม มานาเสนออภิปราย เพื่อเปAน
แนวทางในการฝ'กประสบการณภาคสนามต;อรุ;นต;อไป
- สนับสนุนใหCนําโจทยที่พบในการฝ'กประสบการณภาคสนามมาเปAนกรณีศึกษา หรือโจทยใน
การทาโครงงานต;อไป
5. หน)าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดแู ลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝ'กประสบการณภาคสนาม ร;วมกับอาจารยที่ปรึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขCอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน;วยงาน
- แนะนาบุคคลที่เกี่ยวขCอง หรือที่ตCองทํางานร;วมกัน
- ติดตามความกCาวหนCา ประเมินผลการทางานของนักศึกษาฝ'กประสบการณภาคสนาม
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มคอ.4
รายงานผลต;ออาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหCความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของ
นักศึกษา
6. หน)าที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
- ประสานและร;วมวางแผนการฝ'กประสบการณภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณการฝ'กประสบการณภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนาหรือใหCคาปรึกษาแก;นักศึกษาใหCมีทักษะการทางานในองคกร
- ประเมินผลการฝ'กประสบการณภาคสนาม
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝ'กประสบการณภาคสนามเปAนระยะ
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช/วยเหลือนักศึกษา
- จั ด ปฐมนิ เ ทศแนะนานั ก ศึ ก ษาก; อ นฝ' ก ประสบการณภาคสนาม พรC อ มแจกคู; มื อ การฝ' ก
ประสบการณภาคสนาม
- จัดช;องทางและเจCาหนCาที่ประสานงาน รับแจCงเหตุด;วน กรณีตCองการความช;วยเหลือ เช;น
หมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส
- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดCานการใชCเครื่องมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ
เพื่อใหCคาปรึกษาเฉพาะดCานในการแกCไขป]ญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต)องการจากสถานทีท่ ่จี ัดประสบการณภาคสนาม /
สถานประกอบการ
- สถานที่ทางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดต;อไดC ตามความจาเปAน
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และคู;มือที่ใชCประกอบการทางาน
- แหล;งขCอมูลเพื่อการคCนควCา หรือเรียนรูCดCวยตนเอง
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหCคาแนะนํา
- สวัสดิภาพในการฝ'กประสบการณ
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มคอ.4

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝ5ก
อาจารยที่ ป รึ ก ษาการฝ' ก ประสบการณภาคสนาม คั ด เลื อ กสถานประกอบการที่ ยิ น ดี รั บ
นักศึกษาฝ'กประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรCอมดังนี้
- เขCาใจ และสนับสนุนการฝ'กประสบการณภาคสนามตามจุดมุ;งหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลCอมการทางาน
ที่ดี
- มีอุปกรณ เทคโนโลยี พรCอมในการฝ'กประสบการณภาคสนามเพื่อแกCป]ญหา
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝ'กประสบการณภาคสนาม
- มีโจทยป]ญหาที่มีความยากง;ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝ'กประสบการณภาคสนาม
การติดต;อประสานงาน กาหนดล;วงหนCาก;อนฝ'กประสบการณภาคสนามอย;างนCอย 4 เดือน จัด
นักศึกษาลงฝ'กประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝ'กประสบการณ
ภาคสนามดCวยตนเอง แต;ตCองไดCรับความเห็นชอบจากผูCรับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
จัดปฐมนิเทศการฝ'กประสบการณภาคสนาม มอบคู;มือการฝ'กประสบการณภาคสนาม ก;อน
การฝ' ก ประสบการณภาคสนามอย; า งนC อ ย 1 สั ป ดาห ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง จากการฝ' ก
ประสบการณภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช;องทางการติดต;อประสานงาน จัดฝ'กอบรมบุคลิกภาพ การแต;ง
กาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากตCองการความสามารถเฉพาะดCาน เพื่อการฝ'กประสบการณภาคสนาม
3.การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
อาจารยที่ปรึกษาฝ'กประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตา
แหน;งของพนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝ'กประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหC
รับทราบวัต ถุประสงค สิ่งที่ คาดหวั ง จากการฝ'ก ประสบการณภาคสนาม ผลการเรี ยนรูCของนั กศึก ษาที่
ตCองการเนCน อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่จะนามาใชCในการฝ'กประสบการณภาคสนาม แนวทางการ
ฝ' ก อบรม หรื อ การฝ' ก ใชC เ ครื่ อ งมื อ ช; อ งทางการติ ด ต; อ กรณี เ หตุ ด; ว น มอบเอกสารคู; มื อ การดู แ ล และ
ประเมินผลการฝ'กประสบการณภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลี้ยงในสถานที่ฝ5ก
จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝ'กประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจง
ใหCรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝ'กประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการ
ทางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู;มือการดูแล และประเมินผลการฝ'กประสบการณภาคสนาม บอก
หมายเลขโทรศัพท หรือช;องทางติดต;ออาจารยนิเทศก
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มคอ.4
5.การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมร;วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต;อนักศึกษา และก;อใหCเกิด
ความเสียหายต;อสถานประกอบการ เช;น
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดลCอมในการทางาน การเดินทาง ปbองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม;มี หรือมีความเสี่ยงนCอยที่สุด
- ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน ปbองกันโดย จัดปฐมนิเทศ เนCนจริยธรรมการไม;เปdดเผย
ขCอมูลขององคกรหรือสถานประกอบอันเปAนความลับ และกําหนดใหCนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถาน
ประกอบการอย;างเคร;งครัด

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูCของนักศึกษาทั้ง 5 ดCาน โดยใหCระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการประเมิน
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ตCองปรับปรุงอย;างมาก
2 หมายถึง ตCองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใชC
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาตCองไดCรับคะแนนประเมินเฉลี่ยไม;นCอยกว;า 3.5 จึงจะผ;านเกณฑการฝ'กประสบการณภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษาฝ'กประสบการณภาคสนาม โดยใชCเกณฑใหC
เปAนไปตามขCอกาหนดของรายวิชาการฝ'กประสบการณวิชาชีพ
- อาจารยที่ปรึกษาฝ'กประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต;อคณะฯ
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต/อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว;างฝ'กประสบการณภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้น
การฝ'กประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผู)รับผิดชอบประสบการณภาคสนามต/อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝ'กประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดย
พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝ'กฯของพี่
เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกต/าง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทาความเขCาใจในการประเมิน หาก
เกิดความแตกต;างกันอย;างมีนัยสาคัญ มีการประชุมร;วมกัน ระหว;างผูCเกี่ยวขCอง เพื่อพิจารณาหาขCอสรุป
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มคอ.4

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ5กประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝ5กประสบการณภาคสนามโดยผู)เกี่ยวข)องต/อไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดใหCนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝ'กประสบการณภาคสนาม
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผู)ประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝ'กฯในแบบฟอรม และสุ;มถามดCวยวาจา
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการใหCคาปรึกษา ผลการดาเนินงานของนักศึกษาหลังใหCคาปรึกษา ใน
แบบฟอรมรายงานผลการฝ'กประสบการณภาคสนาม การนาคาแนะนาของอาจารยที่ปรึกษาไปใชCในการ
แกCป]ญหาของนักศึกษา
1.4 อื่น ๆ เช/น บัณฑิตจบใหม/
ติดตามความความกCาวหนCาในการทางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสารวจสอบถามจาก
บัณฑิต
2.กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยที่ปรึกษาการฝ'กประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝ'กประสบการณภาคสนาม
ของนักศึกษา จากผลการประเมินและขCอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานต;ออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตรเพื่อทราบ
- ประชุมหลักสูตรร;วมพิจารณานาขCอเสนอแนะมาปรับปรุงสาหรับการใชCรอบปIการศึกษาถัดไป นา
แสดงไวCในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
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