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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
สาขาวิชา / คณะ             สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  คณะศิลปศาสตร์ 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

 
1.รหัสและช่ือวิชา            
        ศศ 0228  การฝึกประสบการณ์การปกครองท้องถ่ิน  (Field Experience in Local  Governing) 
2.จํานวนหน่วยกิต           
        4(240)  หน่วยกิต 
        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน 
         8 ชั่วโมงต่อวัน  สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 13 สปัดาห์ 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
        สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
        หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
        คณะกรรมการสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน/อาจารย์วิรัตน์  พรหมดี 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีกําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
        ภาคปีการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
6.วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
 

 
หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
1.จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
           เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมประสบการณ์จริงทางด้านการปกครองจากการไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและเพ่ือให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ในทันทีท่ีจบการศึกษา  

2.วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
           2.1  เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน 
           2.2  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ความสามารถทางด้านการปกครองท้องถ่ินไปประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานต่างๆ  อีกท้ังเป็นการเรียนรู้ถึงปัญหาท่ีแท้จริงของการนําความรู้ไปสู่การบริการในด้านต่างๆ 
           2.3  เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาถึงแหล่งงานต่างๆซ่ึงเป็นการเตรียมการเพ่ือท่ีจะออกไปสู่การมีงานทําต่อไปใน
อนาคต 
 



มคอ. 4 
 

วิทยาลยัชุมชนมุกดาหาร                                                                สาขาวิชาการปกครองท้องถิ�น  คณะศิลปศาสตร ์ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3  การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1  คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
                  1.1.1  นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
                  1.1.2  มีความซ่ือสัตย์  สุจริต  มีวินัยการทํางาน 
                  1.1.3  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
                  1.1.4  มีการพัฒนาตนเอง 
   1.2  กระบวนการหรือกิจกรรมซ่ึงจะพัฒนา 
             นักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน  ณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  มีการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
              การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน 
                   1.2.1  เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน  โดยการชี้แจง  
ทําความเข้าใจกับนักศึกษาถึงข้ันตอนการดําเนินการต้ังแต่การเลือกสถานท่ีฝึกงาน  การขอความอนุเคราะห์ให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตอบรับนักศึกษาเช้าฝึกงาน   
                   1.2.2  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน  ตลอดจนให้ความรู้
แก่นักศึกษาในเรื่องคุณสมบัติท่ีเป็นท่ีต้องการขององค์กร ท้ังทางด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
                   1.2.3  การนิเทศนักศึกษา โดยอาจารย์นิเทศวางแผนร่วมกันในเรื่องประเด็นเนื้อหากับ
ผู้ประกอบการและประเด็น/เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน 
                   1.2.4  การประชุมกลุ่มเฉพาะตามประเภทธุรกิจท่ีนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐการ
ปกครองท้องถ่ิน  เพ่ือประมวลความรู้และอภิปรายปัญหาร่วมกัน 
1.3  วิธีการประเมินผล 
                  1.3.1  การประเมินจากรายงานในรูปแบบ P0rtfolio ท่ีนักศึกษาจัดทําระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน   
                   1.3.2  การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
                   1.3.3  การประเมินจากผลงานท่ีได้รับมอบหมายโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และ
คณะกรรมการสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  จากการไปนิเทศและการรายงานผลงานของนักศึกษาในคู่มือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน   
                   1.3.2  การประเมินผลงานของนักศึกษาจากโครงการพัฒนางาน และรายงานสรุปผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน 

3. คําอธิบายรายวิชา 

       ฝึกปฏิบัติงานในองค์การภาคีเครือข่าย ท่ีมีความพร้อม ขอบข่ายงานท่ีฝึก ได้แก่ งานการไกล่เกลี่ยลดข้อ
พิพากษ์ งานวางแผนและนโยบาย งานคลังและงบประมาณ งานธุรการ งานให้บริการสาธารณะ งานประเมิน
งานสํารวจชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประสานงานชุมชน การบริหารจัดการโครงการ การให้ความรู้ การ
จัดนิทรรศการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.  ความรู้ 
     2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
            2.1.1  นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เชิงวิชาชีพจากชั้นเรียนสู่การปฏิบัติและประสบการณ์ตรง
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
            2.1.2  การพัฒนาความรู้ในงานอาชีพและกระบวนการทํางานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

    2.2  กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจะพัฒนา 
          2.2.1  เตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน  โดยการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน  ตลอดจนให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องคุณสมบัติท่ีเป็นท่ี
ต้องการขององค์กร  ท้ังทางด้านทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม 
          2.2.2  ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง 

   2.3  วิธีการประเมินผล 
          2.3.1  ให้นักศึกษาจัดทํารายงานการประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะท่ีรับจากการฝึกปฏิบัติ 
          2.3.2  ประเมินความรู้และทักษะในวิชาชีพโดยนักศึกษานําเสนอผลงานหลังจากกลับมาจากฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน  ต่อคณะกรรมการสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน   
          2.3.3  การประเมินผลงานของนักศึกษาจากโครงการพัฒนางาน และรายงานสรุปผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน 
3.  ทักษะทางปัญญา 
     3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องได้รับ 
            3.1.1  นักศึกษาสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสามารถหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาได้ 
            3.1.2  นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและใช้นวัตกรรมต่างๆเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางานได้ดี 
      3.2  กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจะพัฒนา 
            3.2.1  ให้นักศึกษาสังเกตและศึกษาการปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ
ฝึกปฏิบัติตาม 
            3.2.2  ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารย์นิเทศ  และนักศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับสําหรับการพัฒนาทักษะทางปัญญา 

     3.3  วิธีการประเมิน 
            3.3.1 ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันระหว่างพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เพ่ือสรุปปัญหาท่ีพบ
และหาแนวทางการแก้ไขท่ีจะทําให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
          4.1.1 นักศึกษาสามารถสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ เช่น ทักษะการ
สื่อสาร การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 
          4.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

    4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมที่จะพัฒนา 
          มอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อส่ือสาร และให้มีประเด็นท่ีต้องพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในฝ่าย
งานท่ีทําอยู่ 
     4.3 วิธีการประเมินผล 
           4.3.1 การประชุมกลุ่มเฉพาะกับเพ่ือนร่วมงาน และพนักงานพ่ีเลี้ยง 
           4.3.2 ให้นักศึกษาทํางานทางด้านการออกแบบร่วมกับพนักงานหรือทีมงาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้งพฒันา 
          5.1.1 นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร  การทํางานและการนําเสนอข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          5.1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับงานทางด้านการ
ปกครองท้องถิ่น 
    5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจะพัฒนา 
         5.2.1 ฝึกการนําเสนอประสบการณ์การปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา 
         5.2.2 ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการสื่อสารและการใช้ IT 
         5.2.3 ฝึกการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
     5.3 วิธีการประเมินผล 
          5.3.1 ประเมินจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
          5.3.2 ให้พนักงานพ่ีเลี้ยงประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนักศึกษา 
          5.3.3 ประเมินจากการท่ีนักศึกษานําเสนอผลงานหลังจากกลับมาจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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หมวดที ่4 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
         นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาการประเมินผลงานของนักศึกษาจากโครงการพัฒนางาน และ
รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน ท่ีนักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ  เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมงและนําเสนอ
รายงานเม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 
2. กิจกรรมของนิสิต 
         2.1 ฝึกงานตามตําแหน่งงาน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการประเมินผล
งานของนักศึกษาจากโครงการพัฒนางาน และรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน   
         2.2 ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เล้ียง และอาจารย์นิเทศก์ 
         2.3 จัดทํารายงานการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการประเมินผลงานของนักศึกษาจาก
โครงการพัฒนางาน และรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน และศึกษางานร่วมกับ
พนักงานพี่เล้ียง 
         2.4 นําเสนอผลจากรายงานการปฏิบัติงานและขอรับการประเมินจากพนักงานพี่เล้ียง/ผู้ประกอบการ และ
อาจารย์นิเทศก์ 
3. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
        หลังจากท่ีนักศึกษาได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการประเมินผลงานของนักศึกษาจากโครงการ
พัฒนางาน และรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ินจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนแล้วนั้น  นักศึกษาจะต้องนําเสนอผลงานต่อสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  ดังต่อไปนี้ 
           3.1  การรายงานผลการประเมินจากแบบรายงานการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
ปกครองท้องถ่ิน  จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน  
หน้า 38-39) 
          3.2  การรายงานแบฟอร์มการลงชื่อปฏิบัติงานของนักศึกษาและบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน  (คู่มือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน  หน้า 25-36) 
          3.3  ใบรับรองการผ่านงานของนักศึกษาท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ินของนักศึกษา 
          4.1 การนิเทศก์การฝึกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ได้แก่ หลังจากนักศึกษาเริ่มฝึกงานได้ 15 วัน 
          4.2 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานหลังจากการรับฟังนักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงาน 

5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดูแลกิจกรรมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน 
         5.1 ดูแลนักศึกษาต้ังแต่วันแรกท่ีเข้าทํางาน 
         5.2 แนะนําให้ความรู้ ประสบการณ์ สั่งงาน สอนงานแก่นักศึกษา ท้ังการปฏิบัติงาน 
         5.3 จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับนักศึกษา 
         5.4 จัดทําแผนปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
          6.1 การประชุมสัมมนาแจ้งกฎระเบียบต่าง ๆ ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน 
          6.2 การประสานงานกับพนักงานพ่ีเลี้ยงในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการนิเทศ 
          6.3 การวางแผนการออกนิเทศนักศึกษา โดยแจ้งนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนล่วงหน้า 
          6.4 การประเมินผลนักศึกษาจากการนิเทศ และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
          7.1 การติดต่อนักศึกษาทางโทรศัพท์ หรือไปเยี่ยมท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีการวางแผน
ล่วงหน้า 
          7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือพนักงานพ่ีเลี้ยง 
          7.3 การติดตามความก้าวหน้าของรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
          วสัดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการทํางานด้านการ
ออกแบบ  และใช้ในการติดต่อทาง email กับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 
1. การกําหนดสถานท่ีฝึก  
        หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีนักศึกษาเลือกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ินได้  ควรเป็น
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา เช่น บริษัททางด้านการออกแบบ  สํานักพิมพ์  
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีการดําเนินงานทางด้านการรัฐประศาสนศาสตร์ 
2. การเตรียมนักศึกษา  
         มีการจัดปฐมนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาก่อนการออกไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการและระเบียบข้อบังคับสําหรับการปฏิบัติงาน 
3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์  
         ประชุมอาจารย์นิเทศก์เพ่ือมอบหมายงานนิเทศ และแบ่งจํานวนนักศึกษาสําหรับการนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน  โดยจัดสรรตามเส้นทางและท่ีต้ังของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝึก  
          ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้จัดพนักงาน พ่ีเลี้ยงสําหรับการดูแล ให้คําแนะนํา
ในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบฟอร์มตามคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
ปกครองท้องถ่ิน   
5. การจัดการความเส่ียง 
         5.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
         5.3 แจ้งผู้ปกครองนักศึกษาเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการปกครองท้องถ่ิน  ในการประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือทราบและเข้าใจตรงกันในการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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หมวดที ่6 การประเมินนักศึกษา 
 
 
 
 

 

 
 
 
2. กระบวนการประเมินผลปฏิบัติงานของนักศึกษา 
          2.1 พนักงานพ่ีเลี้ยงประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบฟอร์มการประเมินในส่วนหนึ่ง 
          2.2 อีกส่วนหนึ่งเป็นการประเมินจากอาจารย์นิเทศ  และการรายงานผลการฝึกประสบการวิชาชีพการ
ปกครองท้องถ่ินของนักศึกษา 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงต่อการประเมินนักศึกษา  
          ให้ข้อมูล คําแนะนํา ดูแลการปฏิบัติงาน สอนงาน การปฏิบัติตนในองค์กร  

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อการประเมินนักศึกษา 
          4.1 จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
          4.2 ให้คําแนะนํา ปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตน 
          4.3 ให้ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาตนเองสําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน  
การรายงานผล รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
          5.1 สรุปผลการประเมินจากคะแนนรายงานการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 
          5.2 สรุปผลการประเมินในภาพรวม เพ่ือการวิเคราะห์ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
ปกครองท้องถ่ิน  และเปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) ของนักศึกษาแต่ละรุ่น เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

1. เกณฑ์การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1.1 คะแนนจากวิทยาลัย ( 50 คะแนน) 
  1.1.1 การปฐมนิเทศ  การนิเทศ การสัมมนาระหว่างฝึกงาน และการปัจฉิมนิเทศก์การ
ฝึกงาน 
  1.1.2 รายงานสรุปผลการฝึกงาน  รายงานสรุปผลโครงการฝึกงาน 
 1.2 คะแนนจากสถานท่ีฝึกงาน ( 50 คะแนน) 
  โดยใช้วิธีการประเมินผลการฝึกงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีขณะฝึกงานในสถานท่ี
ฝึกงานนั้น ๆ  
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หมวดที ่7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ินจากผู้เก่ียวข้อง 
   1.1 นักศึกษา 
        1.1.1 นักศึกษาให้ข้อมูลหลังกลับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการรายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ   
        1.1.2 นักศึกษากรอกแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทําข้ึนในการปฏิบัติงาน การเตรียมตัว การฝึก
ปฏิบัติงาน และการประเมินผล ตลอดจนปัญหา อุปสรรคท่ีพบ และแนวทางการแก้ไข 
  1.2 พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผู้ประกอบการ  
        ใช้แบบประเมินผลนักศึกษา ซ่ึงมีรายการประเมินแบบให้คะแนน และให้ข้อเสนอแนะ 
  1.3 อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน  
        ใช้แบบบันทึกการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการปกครองท้องถ่ิน  สําหรับการประเมิน
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 


