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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา THG1201  วิชา การฟงและการพูด           
สาขาวิชาภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๑  ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชือ่รายวิชา    

รหัสวิชา    THG1201 
ช่ือรายวิชาภาษาไทย  การฟงและการพูด           
ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  Listening and Speaking   

๒.  จํานวนหนวยกิต        ๓ (๒-๒-๕) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเลือก 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน อาจารยวรุณญา อัจฉริยบดี 
๕.  สถานที่ติดตอ   หอง ๓๕๔๗ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
๖.  ภาคการศกึษา / ชั้นปทีเ่รียน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑ / ๒๕๖๕ 
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได  ๖๐ คน / หมูเรียน จํานวน ๒ หมูเรียน 

๗.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite)  (ถาม)ี ไมม ี
๘.  รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี  
๙.  สถานที่เรยีน     หอง ๓๕๔๓  อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและทางออนไลน 
๑๐.วันที่จัดทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด  วันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา 
หลังจากเรียนจบวิชาน้ีแลว ผูเรียนสามารถ  
๑.  บอกขั้นตอนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพได 
๒.  อธิบายหลกัและความสําคัญของการฟงและการพูดได 
๓.  ฟงแลวจับใจความและนําเสนอไดอยางชัดเจน 
๔.  พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.  พูดนําเสนองานได 
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๖.  บอกมารยาทและมีบุคลกิภาพที่ดีขณะฟงและพูดได 
 
๒.   วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรงุรายวิชา 
 ผูสอนสอนวิชาน้ีเปนครั้งแรก 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
  หลักการฟง  การสรุปสาระสําคัญ  การวิเคราะหและประเมินคาเรื่องที่ฟง  ฝกการฟงประเภทตาง ๆ หลักและ
ศิลปะการพูด การสรางบุคลิกภาพ การเตรียมการพูด การประเมินและปรับปรุง การพูด ฝกพูดแบบรายบุคคลและแบบ
กลุมในโอกาสตาง 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) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๔ 
๒ ช่ัวโมงx๑๗ สัปดาห 

สอนเสริมตามความ
ตองการของผูเรียน 

๓๔ 
๒ ช่ัวโมงx๑๗ สัปดาห 

๘๕ 
๕ ช่ัวโมงx๑๗ สัปดาห 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบคุคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน หอง ๓๕๔๗ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพท      ๐๒ ๑๖๐๑๓๐๒ 
 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)   warunya.aj@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard)  https://elfhs.ssru.ac.th/warunya_aj/
  
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา 
๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต่องพัฒนา 
 (๑)  มีทศันคติที่ดีตอการงานและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
  (๒)  ซื่อสัตย สจุริต และมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 
  (๓)  มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกวาประโยชน

สวนตัว 
  (๔)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเปนไทยและมีเจตคติที่ดีตอวัฒนธรรมไทย 
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๑.๒   วิธีการสอน 
(๑)  ผูสอน สอดแทรกเน้ือหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เนนเรื่องความซื่อสัตย สุจรติและมีวินัย 
รูจักเคารพกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม  

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา ในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  (๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน 
  (๔) การกระทําทุจริตในการสอบ 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 
 (๑)  มีความรอบรูในภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  (๒)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 (๓)  มีความรูและความสามารถพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมไทยใหเพ่ิมพูนยิง่ขึ้น   
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย อภิปราย ยกตัวอยาง การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบในช้ันเรียนหรือการสอนแบบบออนไลน 
(๒)  มอบหัวขอเรื่องใหคนควาและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุม 

  (๓)  อภิปรายกลุมกรณีศกึษารวมกันในช้ันเรียน   
(๔)  นําเสนองานดวยวาจาและรูปแบบรายงาน 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การถาม – ตอบและการทําแบบฝกหดัในช้ันเรียน 
(๒)  การสอบกลางและปลายภาคเรียน 
(๓)  ประเมินจากรายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
(๔)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
 (๑)  สามารถคดิวิเคราะหและประเมินคา 
 (๒)  สามารถประยุกตใชความรูใหเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิผล 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายเน้ือหา ยกตัวอยาง ถาม-ตอบในช้ันเรียนหรือการสอนแบบบออนไลน 
(๒)  อภิปรายกลุมกรณีศกึษารวมกันในช้ันเรียน   
(๓) ฝกทักษะการฟงเพ่ือสรุปสาระสําคัญดวยสือ่การสอนตาง ๆ  
(๔)  ใหนักศึกษาออกมาฝกทกัษะการพูดหนาช้ันเรียน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากผลงานทีม่อบหมายใหทาํ 
(๒)  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 
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(๓)  ประเมินจากการทําแบบฝกหัดและขอสอบขอเขียน 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
  (๑)  มีมนุษยสมัพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการกําหนดกิจกรรม การทํางานเปนกลุม ซึ่งตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูล
จากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ เพ่ือใหเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
(๒)  ใหนักศึกษาทํางานกลุมและแบงหนาทีค่วามรับผิดชอบใหชัดเจน 
(๓)  อภิปรายในช้ันเรียน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน 
(๒)  ประเมินจากการนําเสนองานและทํารายงาน 
(๓)  สังเกตพฤติกรรมและการมีสวนรวมในช้ันเรียน 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตองพัฒนา 
  (๑)  สามารถใชภาษาไทย ในการฟง การพูด การอาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  (๒)  สามารถสือ่สารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ   
 (๓)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารอยางสรางสรรค 

                (๔)  สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาคนควาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑)  นําเสนองานกลุม ฝกใหนักศึกษาใชภาษาที่ถูกตอง ชัดเจน กระชับและเหมาะสม  

                    (๒)  จัดทํารายงาน โดยใหคนควานักศึกษาตองคนควาจากแหลงขอมูลทีห่ลากหลาย  
                     (๓)  นักศึกษานําเสนอดวยโปรแกรม PowerPoint หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินจากภาษาที่ใชในการนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียนและรายงานที่เปนรูปเลม 
(๒)  ประเมินจากรูปแบบการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ และแสดงใหเห็นถึงการคนควาขอมูลที่
หลากหลาย 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน  

ครั้งที ่ เนื้อหา รูปแบบการ
เรียนการสอน 

โปรแกรม/ 
วิธีการ
สอน 

การจัดการเนือ้หา การวัดผล 

๑ แนะนํารายวิชา 
บทนําเขาสูรายวิชา 
 

   Onsite 
 

บรรยาย  
อภิปราย 
 

PowerPoint 
Kahoot 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
ลงช่ือออกจากช้ัน
เรียน 
สังเกตการมีสวนรวม 

๒ ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการฟง  
ความหมาย  ความสําคัญ  
วัตถุประสงค ประเภทของการฟง 

Onsite  
On Demand 
 

บรรยาย  
อภิปราย 
 

Power Point 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
 ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
แบบฝกหัด 

๓ - หลักการฟงสารประเภทตางๆ  
- ลักษณะการฟงที่ดีและไมดี 
- อุปสรรคและปญหาในการฟง 

Onsite  บรรยาย  
อภิปราย 

Power Point, 
Youtube 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
 ลงช่ือออกจากช้ันเรียน
สังเกต 
แบบฝกหัด 

๔ - การฟงเพ่ือจับใจความสําคญั 
- ฝกฟงและจบัใจความสําคญัของ
เรื่องที่ไดฟง 

Onsite  บรรยาย  
อภิปราย 

ฝกทักษะ  ทดสอบ 
Power Point, 
Youtube 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
ทดสอบ 

๕ - การฟงเพ่ือสรุปความ 
- ฝกสรุปความและบอกประโยชน
ของเรื่องที่ไดฟง 

Onsite  บรรยาย  
อภิปราย 

ฝกทักษะ  ทดสอบ 
Power Point, 
Youtube 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
ทดสอบ 

๖ - การฟงเพ่ือวิเคราะหสาร 
- ฝกฟงเพ่ือวิเคราะหสาร 

Onsite  บรรยาย  
อภิปราย 

ฝกทักษะ  ทดสอบ 
Power Point, 
Youtube 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
ทดสอบ 

๗ ทดสอบทักษะการฟง Onsite   ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
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ครั้งที ่ เนื้อหา รูปแบบการ
เรียนการสอน 

โปรแกรม/ 
วิธีการ
สอน 

การจัดการเนือ้หา การวัดผล 

๘ - ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพูด  
ความหมาย  ความสําคัญ  
วัตถุประสงค การประเมินการพูด 
- หลักการพูดอยางมีประสิทธิภาพ 
- การใชภาษาในการพูด 

Onsite  บรรยาย  
อภิปราย 

ฝกทักษะ  ทดสอบ 
Power Point 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
แบบฝกหัด 

๙-๑๐ - หลกัการพูดแบบมีการเตรียมตัว
ลวงหนา 
- ทดสอบการพูดแบบมีการเตรียม
ตัวลวงหนา 

Onsite  
On Demand 

 
 

บรรยาย  
อภิปราย  
 

ฝกทักษะ  ทดสอบ 
Power Point, 
Youtube 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
ทดสอบ 

๑๑-๑๒ - หลกัการพูดแบบกะทนัหัน 
- ทดสอบการพูดแบบกะทนัหนั 

Onsite  
On Demand 

บรรยาย  
อภิปราย  

ฝกทักษะ  ทดสอบ 
Power Point, 
Youtube 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
ทดสอบ 

๑๓-๑๔ - หลักการพูดนําเสนองาน/
รายงาน 
- ฝกทักษะการพูดนําเสนองาน 

 - ทดสอบการพูดนําเสนองาน(กลุม) 

Onsite  
On Demand 

 
 

บรรยาย  
อภิปราย 

ฝกทักษะ  ทดสอบ 
Power Point, 
Youtube 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
ทดสอบ 

๑๕-๑๖ - หลักการพูดแบบโตวาท ี
- ทดสอบการพูดโตวาท ี

Onsite  
On Demand 

บรรยาย  
อภิปราย  

ฝกทักษะ  ทดสอบ 
Power Point, 
Youtube 
เอกสารประกอบการ
สอน 

ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
  ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 
สังเกต 
ทดสอบ 

๑๗ สอบปลายภาค  Onsite   ลงช่ือเขาช้ันเรียน 
 ลงช่ือออกจากช้ันเรียน 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ที่  

ผลการเรยีนรู*  วิธีการประเมิน  สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

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

การมีสวนรวมในช้ันเรียน 
ตลอดภาคการศึกษา 
(ขาดไดไมเกิน ๓ ครั้ง) 

 
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 % 

๔ 

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

 
การสอบปลายภาค   

๑๗ ๒๐% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑.  เอกสารและตําราหลัก 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการฟงและการพูด  
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

คณาจารยกลุมวิชาภาษาไทย. (๒๕๔๕). การใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
๓.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
กุณฑลีย ไวทยะวณิช และคนอ่ืนๆ. (๒๕๔๔). ทักษะการสือ่สาร. สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ. 
ประสิทธ์ิ กาพยกลอน, ประพนธ เรืองณรงค, วิโรจน ผดุงสุนทรารักษ และเสาวลักษณ อนันตศานต. (๒๕๖๑). การ

เตรียมเพื่อการพูดและการเขียน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
ปานใจ สุภาพ. (๒๕๓๘). แนวทาง และตัวอยาง การพูด ในโอกาสตางๆ. กรุงเทพฯ : อเล็กซการพิมพ. 
สมจิต ชีวปรีชา. (๒๕๔๘). วาทวิทยา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สวนิต ยมาภัย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ. (๒๕๓๘). หลักการพูดขัน้พืน้ฐาน : สังเขปสาระสาํคญั. กรุงเทพฯ :  
           ขาวฟาง. 
สุเมธ แสงน่ิมนวล. (๒๕๔๐). แนวทางตัวอยางการพูดในโอกาสตางๆ. กรุงเทพฯ : บุคแบงก. 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
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๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑) การสัมภาษณ   
๒) ผลการเรียน 
๓) แบบประเมินผลการสอน 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 
ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรียน รายงาน ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมและ
การรวมอภิปรายในช้ันเรียนของผูเรียน และการสัมภาษณผูเรียน 

๓. การปรับปรุงการสอน  
๑) ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน 
๒) ปรับปรุงเน้ือหาบทเรียนใหทันสมัย 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาน้ัน โดยผูสอนควรนําผล
คะแนนทั้งที่เปนคะแนนเก็บและคะแนนสอบมาพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการเรียนโดยรวม 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  ผูสอนควรวิเคราะหผลการเรียนและการจดัแผนการเรียนเพ่ือนําไปปรับปรุงการสอนตอไป  
 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคล และ
ความรับผิดชอบ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชงิตัวเลข  
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

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

 

๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา THG๑๒๐๑ 

ชื่อรายวิชา  การฟงและการพูด 

               Listening and Speaking  
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