
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑  
วิชา LPC๑๐๐๑ รายวิชา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ ๑ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวชิา…..... LPC๑๐๐๑.......รายวชิา............การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ ๑........... 

หลักสูตรหมวดวชิาเลือกเสรี (การพัฒนาตนเอง) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา...๒....ปีการศึกษา.….๒๕๖๒....... 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวิชา   …........... LPC๑๐๐๑.................................................................................................... 
ชื่อรายวชิาภาษาไทย …............การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ ๑......................... 
ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ …............. English for Creative Communication Level I ................................................. 

 
๒.  จ านวนหน่วยกติ        ….. ๓(๒-๒-๕)..................................................................................................     
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา     
      ๓.๑  หลกัสูตร       ….........................   
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    …...........วิชาเลอืกเสรี.........................................    
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
      ๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   1. อ. ดร. มนทกานติ์ รอดคล้าย 
      2. ผศ. พัทธนันท์  หิรัญฤทธิกร 
 
๕.  สถานท่ีติดตอ่  …...สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต.... 
  
๖.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาท่ี   .....๒/๒๕๖๒........   
๖.๒ จ านวนผู้เรียนท่ีรับได้  ประมาณ...๑๐๐....... คน 

 
๗.  รายวชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ….....................ไม่มี.......................................... 
 
๘.  รายวชิาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี ….......................ไม่มี.......................................      
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๙.  สถานท่ีเรียน     …........ห้อง ๓๑๔๘ อาคาร ๓๑.... 
 
 
๑๐.วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุง   วันท่ี...๒๙.....เดอืน......พฤศจกิายน.............พ.ศ. ...๒๕๖๒..... 
     รายละเอยีดของรายวชิาครั้งล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเบ้ืองต้นในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกาละเทศะ 
และหลักไวยากรณ์ ท้ังในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ  
๒.   วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาในด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่ างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวชิา 
การใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ตา่งๆในชีวิตประจ าวัน การแนะน าตัวเอง 

การแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และการโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีพูดจา

และการเขียนเอกสารอย่างไม่เป็นทางการระดับพ้ืนฐานกับชาวต่างชาติ 

     Fundamental English for creative communication for various situations of daily life, self-introduction of 
organization, explaining about demographic information, and corresponding in English in informal spoken and written 
language with foreigners. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบัิติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน (ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

๓๐ ๕ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

 
๓. จ านวนชั่วโมงตอ่สัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาดว้ยตนเองท่ีหอ้งพักอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ีท างาน / มอืถอื  หมายเลข ....๐๒-๑๖๐๑๔๔๔..................................... 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๑) มีวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบสูงท้ังต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม  
  (๒) ใช้ดุลพนิิจ ค่านยิม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑท์างสังคมในการด าเนนิชวีิต 
  (๓) มีความเชือ่มั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นตอ่หน้าสาธารณชนในทางท่ีถกูตอ้ง 
๑.๒   วธีิการสอน 

(๑) สอดแทรกเนื้อหาทางคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน  
(๒) สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมไวใ้นบทเรียน   
(๓) ก าหนดหัวข้อทางคุณธรรมและจริยธรรมโดยให้พูดแสดงความคิดเห็น และสอนโดยใช้กรณีศึกษาและ

อภิปรายร่วมกัน 
๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑) ความรับผดิชอบในงานของนักศกึษาและงานกลุม่  
(๒) ความมวีินัย พฤตกิรรมในการเขา้เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรู้ตอ่การด าเนนิชีวติ  
  (๒) มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  
  (๓) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มโีลกทัศน์กวา้งไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชวีิต 
๒.๒   วธีิการสอน 
  (๑) จัดการเรียนการสอนดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้
นักศึกษา 
๒.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑)  ผลการสอบ 
(๒) ประเมินจากงานท่ีนักศกึษาน าเสนอ 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปญัญาท่ีต้องพัฒนา 
  (๑) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวติ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง  
   (๒) การมีความคิดเชิงสร้างสรรค์  
  (๓) ทักษะการแก้ปญัหา  
๓.๒   วธีิการสอน 

(๑) ให้ความรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
(๒) จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายวิธีโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Student Center) เช่น บรรยาย และการใช้

กิจกรรมการเรียนแบบ Cooperative Learning เป็นต้น  
๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑) อาจารย์ผู้สอนประเมินนกัศึกษาจากการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม เช่น กระบวนการท างานและการ

พัฒนาด้านการใชภ้าษาอังกฤษของนักศกึษา 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
  (๑) มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดกีับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลท่ัวไป  
  (๒) มภีาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
๔.๒   วธีิการสอน 

(๑) มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกันระหว่างสมาชิกในกลุม่ 
๔.๓    วธีิการประเมินผล 

(๑) ประเมนิจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ท างาน 

(๒) นกัศึกษาประเมินตนเองและให้นักศกึษาประเมินซึ่งกันและกัน (Peer)  

(๓) สังเกตพฤตกิรรมในการเรียน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  
  (๒) ใช้ภาษาในการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
๕.๒   วธีิการสอน 

(๑) ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสือ่สารโดยการสอบขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า  
(๒) ฝึกใหน้ าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
(๓) ฝึกปฏิบัติดา้นการพูด การเขียน การฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษ 

๕.๓    วธีิการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

(๒) นกัศึกษาประเมินตนเองและให้นักศกึษาประเมินซึ่งกันและกัน (Peer) 

(๓) สังเกตพฤตกิรรมในการเรียน 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑-๓ แนะน ำกำรเรียนกำรสอนและ
ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับ
ภำษำอังกฤษ 
- Noun & Pronoun 
- Articles 
- Verb  
- Adjectives 
- Adverbs 
 

๑๒ - Lecture 
- Reading Practice 
- Writing Practice 
- Listening Practice 
 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๔ - Present Tense 
 

๔ - Lecture 
- Reading Practice 
- Writing Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๕ - Past Tense ๔ - Lecture 
- Reading Practice 
- Writing Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๖ - Reading Comprehension ๔ - Lecture 
- Reading Practice 
- Cooperative Learning 
Activities  

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๗ - Revision One ๔ - Practice Worksheet 
- Speaking Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 
 

 

 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
วิชา LPC๑๐๐๑ รายวิชา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ ๑ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๘-๙ - Writing & Speaking for Daily 
life 

๔ - Lecture 
- Writing Practice 
- Speaking Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๑๐ - Future Tense ๔ - Lecture 
- Reading Practice 
- Writing Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๑๑ - Perfect Tense ๔ - Lecture 
- Reading Practice 
- Writing Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๑๒-๑๓ - Business Writing 
 

๔ - Lecture 
- Writing Practice 
- Speaking Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๑๔ - Passive Voice  ๔ - Lecture 
- Tense Revision Practice 
- Reading Practice 
- Writing Practice 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๑๕ - Part of Speech  ๔ - Lecture 
- Reading Practice 
- Speaking Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 

๑๖ - Revision Two ๔ - Practice Worksheet 
- Speaking Practice 
- Cooperative Learning 
Activities 

อ. ดร. มนทกานติ ์รอด
คล้าย 

ผศ. พัทธนันท์  หิรญัฤทธิ
กร 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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วิชา LPC๑๐๐๑ รายวิชา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ ๑ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑๗ Final Exam 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู ้ วธีีการประเมินผลการเรยีนรู ้
สัปดาห์ท่ี

ประเมนิ 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล  

๑.๒ และ ๑.๓  การเข้าช้ันเรียน การมสี่วนร่วมในช้ันเรียน ทุกสปัดาห ์ ๑๐% 

๒.๑ และ ๓.๒  สอบปลายภาค ๑๗ ๕๐% 
 

๒.๑ ๓.๒ ๔.๑ 
๔.๒ ๕.๑ และ 

๕.๒  

แบบฝกึหัด 
งานที่มอบหมาย 

๑-๑๖ 
๑-๑๖ 

๒๐% 
๒๐% 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
Schell. (1951). Technique of administration: administrative proficiency in business. New York: McGraw-Hill.        

๒.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กิติ ตยัคคานนท์. (2543). ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองคืการสมัยใหม่โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบ

มุ่งผลสมัฤทธ์ิ. กรุงเทพฯ: อกัษรการพิมพ์. 

กุลธน ธนาพงศธร. (2539). การบริหารงานบุคคล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
Cherrington. (1995). How to Supervise People. New York: McGraw-Hill. 

Flippo. (1994). Stress Management for Human Services. Michigan: Stage Publication Inc. 

French. (1994). The Motivation to Work. New York: McGrow-hill Book Company. 

Maslow. D.R. (1964). Motivation and personality. New York: Harber and Brother.        

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีโ้ดยนักศกึษา ด าเนนิการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดรับฟังข้อคิดเหน็และขอ้เสนอแนะจาก
นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.๑ ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้นักศกึษาเขา้ใจถึงการปรับปรุงรายวิชานีจ้ากการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาท่ีผ่านมาและประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาตอ่การพัฒนารายวิชาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นตอ่การพัฒนารายวิชาในช่วยปลายของภาคการศึกษา 



มคอ. ๓ 
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วิชา LPC๑๐๐๑ รายวิชา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระดับ ๑ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล คิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังการเรียนรายวิชานี้ 
  ๑.๓ ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอ่การเรียนการสอนและการพัฒนารายวิชาในชั่วโมงสุดท้ายของการ
เรียนรายวิชานี ้
 ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับรวมถึงการเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
รายวิชาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยหรือระบบออนไลน์ 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

      ๒.๑ การสงัเกตการณ์การเรียนการสอนในชัว่โมงสอน 

      ๒.๒ ผลการเรียนของนักศึกษา 

      ๒.๓ ผลการประเมินการเรียนการสอน 

  ๒.๔ ภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการณ์การสอน โดยอาจารย์ในภาควิชา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

 ๓.๑ การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรคแนวทางแก้ไขเมื่อ
สิน้สุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
 ๓.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน หรือการวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการสอน 
 ๓.๓ ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุ่นตอ่ไป 
 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

      ๔.๑ พิจารณาผลคะแนนการสอบของนักศกึษา ในรายวิชานีโ้ดยท าการเปรียบเทียบกับผลการประเมินคร้ังก่อน 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

      ๕.๑ ผู้สอนน าผลการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาและการประเมินการสอนท่ีได้รับ มาใช้ในการทบทวน

และวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 

*********************** 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

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

รหัสวชิา LPC๑๐๐๑ 

ช่ือรายวิชา  

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์ ระดับ ๑ 

 

              

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพ่ิมลดจ านวนได้ตามความรับผิดชอบ 




