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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา THG1201  วิชา การฟงและการพูด           

สาขาวิชาภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑    ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา    THG1201 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การฟงและการพูด           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Listening and Speaking   

๒.  จำนวนหนวยกิต        ๓ (๒-๒-๕) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเลือก 

๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ผศ.ดร.จิราภรณ  อัจฉริยะประสิทธิ ์

๕.  สถานที่ติดตอ    หอง ๓๕๔๗ อาคาร ๓๕   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ๒๕๖๔ 

๖.๒ จำนวนผูเรียนที่รับได   ๔๐ คน / หมูเรียน จำนวน ๒ หมูเรียน 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถามี) ไมมี 

๘.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี  

๙.  สถานที่เรียน     หอง ๓๕๔๓  อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาหรือทางออนไลน 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  วันที่ ๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
หลังจากเรียนจบวิชานี้แลว ผูเรียนสามารถ  

๑.  บอกข้ันตอนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพได 
๒.  อธิบายหลักและความสำคัญของการฟงและการพูดได 
๓.  ฟงแลวจับใจความและนำเสนอไดอยางชดัเจน 
๔.  พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.  พูดนำเสนองานได 
๖.  บอกมารยาทและมบีุคลิกภาพที่ดีขณะฟงและพูดได 
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๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ผูสอนนำเทคโนโลยีมปีระกอบการสอน และนำเอกสารประกอบการสอน Power Point ลงในเว็ปไซตของผูสอนเพื่อให
ผูเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได และพัฒนาการสอนแบบบออนไลน google meet และโปรแกรมตาง ๆ  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
  หลักการฟง  การสรุปสาระสำคัญ  การวิเคราะหและประเมินคาเร่ืองที่ฟง  ฝกการฟงประเภทตาง ๆ  หลักและศิลปะ

การพูด การสรางบุคลิกภาพ การเตรียมการพูด การประเมินและปรับปรุง การพูด ฝกพูดแบบรายบุคคลและแบบกลุมในโอกาส

ตาง ๆ 

 Principle of listening; summarizing the content; analysis and evaluate the content from listening; 

practice in different type of listening; principle and arts of speaking; personality development for speaking; 

preparation of speaking; evaluation and improving speaking skills, both individual and group, in various 

situation. 

 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๔ 

๒ ชั่วโมงx๑๗ สัปดาห 

สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน 

๓๔ 

๒ ชั่วโมงx๑๗ สปัดาห 

๘๕ 

๕ ชั่วโมงx๑๗ สปัดาห 

 
๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพกัอาจารยผูสอน ทุกวนัจันทร เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  หอง ๓๕๔๗ อาคาร ๓๕   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพท      ๐๒ ๑๖๐๑๓๐๒ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)   jiraporn.ad@ssru.ac.th 

 ๓.๔ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard)   http://www.elfhs.ssru.ac.th/jiraporn_ad/ 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต่องพัฒนา 

 (๑)  มีทัศนคติที่ดีตอการงานและมีความรับผดิชอบตอหนาที ่

  (๒)  ซื่อสัตย สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

  (๓)  มีจิตสำนึกและพฤติกรรมทีค่ำนึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชนสวนตัว 

  (๔)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทยและมีเจตคตทิี่ดีตอวัฒนธรรมไทย 
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๑.๒   วิธีการสอน 
(๑)  ผูสอน สอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เนนเร่ืองความซื่อสัตย สุจริตและมีวนิัย รูจักเคารพ

กฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม  
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชัน้เรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

และการรวมกิจกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  (๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน 

  (๔) การกระทำทุจริตในการสอบ 

๒. ความรู 

๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีความรอบรูในภาษาและวฒันธรรมไทย 

  (๒)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 

 (๓)  มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพิ่มพูนยิ่งข้ึน   
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบในชัน้เรียนหรือการสอนแบบบออนไลน 

(๒)  มอบหัวขอเร่ืองใหคนควาและทำรายงานทัง้เดี่ยวและกลุม 
  (๓)  อภิปรายกลุมกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน   

(๔)  นำเสนองานดวยวาจาและรูปแบบรายงาน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การถาม – ตอบและการทำแบบฝกหัดในชั้นเรียน 

(๒)  การสอบกลางและปลายภาคเรียน 

(๓)  ประเมินจากรายงานหรืองานทีไ่ดรับมอบหมาย 

(๔)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถคิดวิเคราะหและประเมินคา 

 (๒)  สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมปีระสิทธผิล 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายเนื้อหา ยกตัวอยาง ถาม-ตอบในชัน้เรียนหรือการสอนแบบบออนไลน 

(๒)  อภิปรายกลุมกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน   

(๓) ฝกทักษะการฟงเพื่อสรุปสาระสำคัญดวยสื่อการสอนตาง ๆ  

(๔)  ใหนักศึกษาออกมาฝกทักษะการพูดหนาชั้นเรียน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทำ 
(๒) ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
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(๓)  ประเมินจากการทำแบบฝกหัดและขอสอบขอเขียน 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

  (๑)  มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางด ี

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการกำหนดกิจกรรม การทำงานเปนกลุม ซึ่งตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูลจากการ

สัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ เพื่อใหเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบ 

(๒)  ใหนักศึกษาทำงานกลุมและแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน 
(๓)  อภิปรายในชั้นเรียน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทำงาน 

(๒)  ประเมินจากการนำเสนองานและทำรายงาน 

(๓)  สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

  (๑)  สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  (๒)  สามารถสื่อสารขามวฒันธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ   

 (๓)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค 
                (๔)  สามารถใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)  นำเสนองานกลุมในชั้นเรียน ฝกใหนักศึกษาใชภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชบัและเหมาะสม  

                    (๒)  จัดทำรายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  

                     (๓)  นักศึกษานำเสนอดวยโปรแกรม Power Point หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากภาษาที่ใชในการนำเสนอรายงานหนาชัน้เรียนและรายงานที่เปนรูปเลม 

(๒)  ประเมินจากรูปแบบการนำเสนอขอมูลอยางเปนระบบ และแสดงใหเห็นถึงการคนควาขอมูลที่

หลากหลาย 
หมายเหต ุ

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

คร้ัง 

ที่ 

เน้ือหา รูปแบบการ

เรียนการสอน 

โปรแกรม/ 

วิธีการสอน 

การจัดการเน้ือหา การวัดผล 

๑ แนะนำรายวชิา 

บทนำเขาสูรายวชิา 

 

   Online 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

PowerPoint 

Quizizz 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกตการมีสวนรวม 

๒  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการฟง  

ความหมาย  ความสำคัญ  

วัตถุประสงค  ประเภทของการฟง 

Online 

On Demand 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

แบบฝกหัด 

๓ - หลักการฟงสารประเภทตางๆ  

- ลักษณะการฟงท่ีดีและไมดี 

- อุปสรรคและปญหาในการฟง 

Online 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

Power Point, Youtube 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

 ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

แบบฝกหัด 

๔ - การฟงเพ่ือจับใจความสำคัญ 

- ฝกฟงและจับใจความสำคัญของ

เรื่องท่ีไดฟง 

Online 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

ฝกทกัษะ  ทดสอบ 

Power Point, Youtube 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ทดสอบ 

๕ -  การฟงเพ่ือสรุปความ 

- ฝกสรุปความและบอกประโยชน

ของเรื่องท่ีไดฟง 

Online 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

ฝกทกัษะ  ทดสอบ 

Power Point, Youtube 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ทดสอบ 

๖ - การฟงเพ่ือวิเคราะหสาร 

- ฝกฟงเพ่ือวิเคราะหสาร 

Online 

 

Google 

Meet  

บรรยาย  อภิปราย   

ฝกทกัษะ  ทดสอบ 

Power Point, Youtube 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ทดสอบ 

๗ ทดสอบทักษะการฟง Online/ 

On Site 

  ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

๘ - ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการพูด  

ความหมาย  ความสำคัญ  

วัตถุประสงค การประเมินการพูด 

- หลักการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 

Online 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

ฝกทกัษะ  ทดสอบ 

Power Point 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

แบบฝกหัด 
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๙-๑๐ - หลักการพูดแบบมีการเตรียมตัว

ลวงหนา 

- ทดสอบการพูดแบบมีการเตรียม

ตัวลวงหนา 

Online 

On Demand 

 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

ฝกทกัษะ  ทดสอบ 

Power Point, Youtube 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ทดสอบ 

๑๑-

๑๒ 

- หลักการพูดแบบกะทันหัน 

- ทดสอบการพูดแบบกะทันหัน 

Online 

On Demand 

Google 

Meet  

บรรยาย  อภิปราย   

ฝกทกัษะ  ทดสอบ 

Power Point, Youtube 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ทดสอบ 

๑๓ -

๑๔ 

- หลักการพูดนำเสนองาน/

รายงาน 

- ฝกทักษะการพูดนำเสนองาน 

 - ทดสอบการพูดนำเสนองาน(กลุม) 

Online 

On Demand 

 

 

Google 

Meet  

 

บรรยาย  อภิปราย   

ฝกทกัษะ  ทดสอบ 

Power Point, Youtube 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ทดสอบ 

๑๕-

๑๖ 

- หลักการพูดแบบโตวาที 

- ทดสอบการพูดโตวาที 

Online 

On Demand 

Google 

Meet  

บรรยาย  อภิปราย   

ฝกทกัษะ  ทดสอบ 

Power Point, Youtube 

เอกสารประกอบการสอน 

ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

สังเกต 

ทดสอบ 

๑๗ สอบปลายภาค  Online/ 

On Site 

  ลงชื่อเขาชัน้เรียน 

  ลงชื่อออกจากชั้นเรียน 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน  สัปดาหทีป่ระเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 
๑.๑ (๑), (๒)  
๓.๑ (๑), (๒)  
๔.๑ (๑) 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
ตลอดภาคการศึกษา 
(ขาดไดไมเกิน ๓ คร้ัง) 

 
๑๐% 

 

๒ 

๑.๑(๑), (๒) 
๒.๑ (๑), (๒), (๓)  
๓.๑ (๑) 
๕.๑ (๑), (๒), (๓) 

 
การทดสอบทักษะการพูด  
 

 ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖ ๔๐% 

๓ 

๑.๑ (๑), (๒) 
๒.๑ (๑), (๒)  
๓.๑ (๑) 
๔.๑ (๑) 
๕.๑ (๑), (๒), (๓) 

 การทดสอบทักษะการฟง ๗ ๓๐ % 
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๔ 

๑.๑ (๑), (๒) 
๒.๑ (๑), (๒)  
๓.๑ (๑) 
๕.๑ (๑) 

 
การสอบปลายภาค   

๑๗ ๒๐% 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตำราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนวิชาการฟงและการพูด  

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

คณาจารยกลุมวชิาภาษาไทย. การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา, ๒๕๕๔. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

กุณฑลีย ไวทยะวณชิ และคนอ่ืนๆ. ทักษะการสื่อสาร. สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ, ๒๕๔๔. 

ปานใจ สุภาพ. แนวทาง และตวัอยาง การพูด ในโอกาสตางๆ. กรุงเทพฯ : อเล็กซการพิมพ, ๒๕๓๘. 

สมจิต ชีวปรีชา. วาทวิทยา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สวนิต ยมาภัย และถิรนนัท อนวัชศิริวงศ. หลักการพูดขั้นพ้ืนฐาน : สังเขปสาระสำคัญ. กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, ๒๕๓๘. 

สุเมธ แสงนิ่มนวล. แนวทางตัวอยางการพูดในโอกาสตางๆ. กรุงเทพฯ : บุคแบงก, ๒๕๔๐. 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑) การสัมภาษณ   

๒) ผลการเรียน 

๓) แบบประเมินผลการสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรียน รายงาน ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมและการรวม

อภิปรายในชั้นเรียนของผูเรียน และการสัมภาษณผูเรียน 

๓. การปรับปรุงการสอน  

๑) ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 

๒) ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหทันสมัย 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชานัน้ โดยผูสอนควรนำผลคะแนน

ทั้งที่เปนคะแนนเก็บและคะแนนสอบมาพิจารณาฌเปรียบเทียลกับผลการเรียนโดยรวม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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  ผูสอนควรวิเคราะหผลการเรียนและการจัดแผนการเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนตอไป  

 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ความรับผดิชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

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

 

๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา THL๑๒๐๑ 

ชื่อรายวิชา  การฟงและการพูด 

               Listening and Speaking  

               

 

 

                   

 


