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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา THL4210 วิชา การฝกึประสบการณว์ิชาชีพภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสวิชา   THL4210  
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Field Experience in Thai Language 

๒. จ านวนหน่วยกิต  ๕ (๐-๓๕๐-๐) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

๔. อาจารยผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   อ. กฤตกิา  ผลเกิด และคณาจารย์สาขาวชิาภาษาไทย

๕. สถานที่ติดต่อ   ห้ อง ๓๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ / E-mail krittika.ph@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
๖.๑ ภาคการศึกษาที ่๑ / ๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๔ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียน   ๕๙ คน  

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไมม่ี 

๙. สถานที่เรียน หน่วยงานหรือสถานประกอบที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอก และห้องประชุมนิภานภดล 

๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. น าความรู้ทีไ่ด้ศึกษาในรายวชิาตา่ง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในสถานประกอบการได้ 
๒. มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการประกอบอาชีพ 

หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 
 (๒) ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม  
 (๓) มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตัว 
 (๔) ภูมิใจในภาษาไทย ความเปน็ไทยและมีเจตคติที่ดีต่อวฒันธรรมไทย 
๑.๒ วิธีการสอน 

(๑) ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(๒) ก าหนดปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(๓) นิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๑.๓ วิธีการประเมินผล  
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติงานในแหล่งฝึกประสบการณ์ 
(๒) ผลประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกประสบการณ์ 

๒. ความรู ้
๒.๑ อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) มีความรอบรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทย 
 (๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 (๓) มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น 
๒.๒ วิธีการสอน 

(๑) แหล่งฝึกประสบการณ์มอบหมายงานให้นักศึกษาได้เรียนรูแ้ละบูรณาการความรู้ในภาคทฤษฎีสู่
ภาคปฏิบัต ิ

(๒) กิจกรรมมัชฌิมนิเทศและปจัฉิมนิเทศ 
๒.๓ วิธีการประเมินผล  

(๑) ประเมินผลการปฏบิัติงานโดยหัวหน้า/พี่เลี้ยง และอาจารยน์ิเทศก์ 
(๒) ประเมินผลจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
(๓) ประเมินจากรายงานการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  

๓. ทักษะทางปญัญา 
๓.๑ ทักษะทางปญัญาทีต่้องพัฒนา 
 (๑) สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 
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 (๒) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี 
ประสิทธิผล  
๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) ฝึกทักษะการท างานในแหลง่ฝึกประสบการณ์ 
(๒) จัดท ารายงานเพื่อวิเคราะห์การท างานของตนเองได้ 

๓.๓ วิธีการประเมินผล  
(๑) ประเมินจากการสอบถามหัวหน้าหรือผู้ดูแลนักศึกษาระหวา่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเก่ียวกับ

ความสามารถในการท างาน การใช้ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในการท างาน 
(๒) การน าเสนองานและรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
๔.๒ วิธีการสอน 

(๑) การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากผู้มี
ประสบการณ์ เพื่อให้เรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

(๒) การสังเกต 
(๓) การค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

๔.๓ วิธีการประเมินผล  
(๑) ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรม การสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง  
(๒) ประเมินจากข้อมูลที่นักศึกษาน าเสนอในกิจกรรมมัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมี 
           ประสิทธิภาพ 
 (๒) สามารถสื่อสารข้ามวฒันธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
 (๔) สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ    
เชิงปริมาณ  
๕.๒ วิธีการสอน 

(๑) ได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ 
สรุปประเด็น 

(๒) ศึกษาค้นควา้ข้อมูลการท างานและการจัดท ารายงานผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
(๓) นักศึกษาน าเสนองานดว้ยโปรแกรม Power Point หรือใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่หลากหลาย 

๕.๓ วิธีการประเมินผล  
(๑) ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรม การสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
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(๒) ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและรายงานผลการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา 

หมายเหตุ  
สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง   หมายถึง ไม่ได้รบัผิดชอบ  
ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการด าเนนิการ 

๑. ค าอธบิายประสบการณภ์าคสนาม  

การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้ได้รับความรู้  ทักษะ เจตคติ 

และประสบการณ์ในอาชีพ และน าผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือ  

ภาคนิพนธ์  

Field experience ln Thai language profession in organization or sector in order to acquire skills, attitude 

and experience in profession; analysis the outcome from the field experience; conclude the experience and 

present in seminar, exhibition or written papers.  

๒. กิจกรรมของนักศึกษา  

นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๓๕๐ ช่ัวโมง และตามที่

สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้นักศึกษาต้องบันทึกการปฏิบัติงานทุกวัน และประมวลผลการปฏิบัติงานเสนอเป็นรายงาน

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  

๓. รายงานหรอืงานที่นักศกึษาได้รับมอบหมา 

รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดร้ับมอบหมาย ก าหนด 

ปฐมนิเทศ  
ชี้แจงแนวปฏิบัติในคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สมุดลงเวลา การเตรียมตัวฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบวินัย มารยาท และการวัดผลประเมินผล  

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

มัชฌิมนิเทศ  
ประมวลลักษณะงาน ปัญหา อปุสรรคในการท างาน และแนวทางแก้ไขปัญหา 

๗ กันยายน ๒๕๖๕ 

ปัจฉิมนิเทศ  
นักศึกษารวบรวมคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สมุดลงเวลา รายงาน 
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และหนังสือส่งตัวกลับสถาบัน ส่งอาจารย์นิเทศ 
นักศึกษาน าเสนอรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยวาจาและ 
ลายลักษณ์  

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

ติดตามผลจากการออกนิเทศ จากแบบบันทึกการปฏิบัตงิาน คูม่ือฝึกประสบการณว์ิชาชีพ สมดุลงเวลา 

และรายงาน  

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

หน้าที่และความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงขึ้นอยู่กับสถานประกอบการแต่ละแห่งจะมอบหมาย ทั้งนี้ควร

มอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของนักศึกษา  

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรกึษา/อาจารย์นเิทศก์  

ประสานงานกับพี่เลีย้งเพือ่รับทราบพัฒนาการการท างานของนักศึกษา ตดิตามดูแล และให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา  

๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศกึษา  

จัดปฐมนิเทศ แนะน านักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยชี้แจงคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สมุด

ลงเวลา การเตรยีมตัวฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ระเบียบ วินัย และมารยาท รวมทั้งแจ้งข้อมูลช่องทางในการสื่อสาร

ของอาจารย์ที่ปรกึษาและอาจารย์นิเทศก์ส าหรับติดต่อกรณีเรง่ด่วน อาทิ เบอรโ์ทรศัพท์ ไลน์  

๘. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนนุที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/      

สถานประกอบการ  

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของสถานประกอบการ และหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงผู้ดูแลนักศึกษา เพื่อติดต่อ

ประสานงาน 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

๑. การก าหนดสถานที่ฝึก 

อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกสถานประกอบการส าหรับฝึกประสบการณ์ โดยมีเกณฑ์

พิจารณาร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชา ดังนี ้ 

- เข้าใจจุดมุ่งหมายและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  

- สถานประกอบการสามารถส่งเสรมิหรอืช่วยให้นักศึกษาน าความรูจ้ากการเรียนมาใช้ในการท างานได ้

- สถานประกอบการมีความสะดวก ปลอดภยั สภาพแวดล้อมในการท างานดี  

- หน่วยงานสามารถจัดพี่เลีย้งดูแลนักศึกษาได้  

- หน่วยงานยินดีรับนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  



มคอ.๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา THL4210 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๒. การเตรียมนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาไทยจัดเตรียมนักศึกษาโดยก าหนดให้เรียนรายวิชา THL๔๒๐๙ การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยก่อนหนึ่งภาคเรียนก่อนจะเรียนวิชา THL๔๒๑๐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการท างาน โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพทั้งส่วนราชการและเอกชน จัดสัมมนา อบรมความรูใ้นวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพและ

ทักษะในการท างานให้มากขึ้น  

๓. การเตรียมอาจารย์ที่ปรกึษา/อาจารยน์ิเทศก์  

อาจารย์ที่ปรกึษาและอาจารย์นิเทศรว่มปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ ปัจฉมินิเทศนักศึกษาฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ เพื่อชี้แจง ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานของนักศึกษา  

๔. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้งในสถานที่ฝึก  

ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อให้จัดเตรยีมพี่เลีย้งส าหรับดูแลนักศึกษา 

๕. การจัดการความเสี่ยง  

อาจารย์จดัประชุมในสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อประเมนิความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นกับนักศึกษา 

หมวดที่ ๖ การประเมนินักศึกษา 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตามเกณฑ์เพื่อให้บรรลุตามผลการเรียนรูข้องนักศกึษาทั้ง ๕ ด้าน 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ล าดับที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๑ ประเมินจากการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยง ๔๐ 

๒ ประเมินจากผลการปฏบิัติงาน การสัมภาษณ์หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงผู้ดูแลนักศึกษาโดย
อาจารย์นิเทศก์  

๓๐ 

๓ ประเมินจากรายงานผลการฝึกประสบการณ์ ๒๐ 

๔ ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ 

รวม ๑๐๐ 

๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศกึษา 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษาตลอดระยะเวลาการฝกึประสบการณว์ิชาชีพตามแบบประเมินใน

คูม่ือการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ ๒ คร้ัง  



มคอ.๔ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา THL4210 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาโดยพิจารณาจากการสอบถาม/สัมภาษณพ์ี่เลี้ยงหรอืผู้เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ

ฝึกประสบการณข์องนักศึกษา  

๕. การสรุปผลการประเมนิที่แตกต่าง  

อาจารยน์ิเทศประสานงานกับพี่เลี้ยง เพื่อท าความเข้าใจวธิกีารประเมิน ตลอดจนรว่มปรกึษาหาแนวทาง

แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้กรณีผลการประเมินแตกตา่งกัน 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

๑.๑ นักศึกษา 

นักศึกษาบันทึกการปฏิบัตงิานประจ าวัน  

นักศึกษาจัดท ารายงานผลการฝกึประสบการณว์ิชาชีพเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

นักศึกษาร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศ มัชฌิมนิเทศ และปัจฉิมนเิทศ  

๑.๒ พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผูป้ระกอบการ 

หัวหน้างานหรอืพี่เลีย้งพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

เชิญผูป้ระกอบการเป็นวิทยากรแสดงความคดิเหน็ในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

๑.๓ อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

พิจารณาข้อเสนอแนะของหัวหน้างานหรอืพี่เลีย้ง และอาจารย์นิเทศมาปรับปรุงการด าเนินงาน

ให้เหมาะสมตอ่ไป 

๑.๔ อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

ติตตามการได้งานท าของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามภาวะมีงานท าของบัณฑิตว่ามีความ

สอดคลอ้งกับการฝึกงานหรอืไม่ หรอืมีภาวะการมงีานท ามากน้อยเพยีงใด 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  

อาจารย์นิเทศก์ประมวลผลการศึกษาประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา โดยรวบรวมจากผล

การประเมินของตนและพี่เลีย้ง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรกึษาผู้รับผิดชอบโครงการฝึกประสบการณว์ิชาชีพภาษาไทย ได้

รวบรวมคะแนนและตัดคา่ระดับคะแนนเพื่อรายงานต่อหัวหน้าสาขาวิชาต่อไป 

***********************



มคอ.๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า| ๘ 
  รายวิชา THL4209 วิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ  .๒  

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา     THL4210 

ชื่อรายวิชา การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

ภาษาไทย       

             

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 
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