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รายวชิา 
GELA103-60 ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ 

Integrated English  
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 

 



 

รายละเอยีดของรายวิชา 
(Course Specification) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา - 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา        
                                   GELA103-60 ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ (Integrated English) 
2. จ านวนหน่วยกติ        
                                    3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  
                                   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

                 คณะกรรมการประจ ารายวิชา GELA103-60 ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ (Integrated English) 
 อาจารย์ผู้สอน     

1. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเชาว ์ชาตินฤดม 
2. อาจารยสิ์ทธิชยั ชีวะโรรส 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริรัตน์ ชูพนัธ์ อรรถพลพิพฒัน์ 
4. อาจารยทิ์พยส์ตรี ทิพยม์นตรี 
5. อาจารยภ์ูริชญ ์สิทธิกูล 
6. อาจารยก์ุลรวี ใจสมุทร 
7. Mr. Christopher John Hawes 
8. Mr. Dennis Ferenc Buis 
9. Mr. Dean Anthony Richardson 
10. Mr. David Andrew Meyer 
11. Miss Janice Martires  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน       
               ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563 ของนกัศึกษาทุกหลกัสูตร ชั้นปีท่ี 1 - 3 



 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)   
               ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) (ถ้ามี) 
                                 ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน   

                      มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

                มิถุนายน 2563 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบและเคารพในกฎระเบียบของ
สถานศึกษา (ขอ้ท่ี 1.2, 1.5, 1.6) 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้การใชก้ลวิธีการเรียนภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะโดยเนน้ทกัษะฟัง- พูด (ขอ้ท่ี 2.2, 2.5, 3.6, 5.4) 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชท้กัษะฟัง-พูด เพื่อสรุปความ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งตาม

ศาสตร์ของตน (ขอ้ท่ี 2.1, 2.2, 2.5, 3.4, 3.6, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5) 
4. เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถประยุกตใ์ชท้กัษะการอ่านเพื่อวิเคราะห์ตีความและสรุปประเด็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

และส่ือสารท่ีสอดคลอ้งตามศาสตร์ของตน (ขอ้ท่ี 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 5.1, 5.4, 5.5) 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชท้กัษะการเขียนเพื่อการส่ือสารเชิงวิชาการท่ีสอดคลอ้งตามศาสตร์ของตน (ขอ้

ท่ี 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 5.1, 5.4, 5.5) 
6. เพื่อใหผู้เ้รียนน าความรู้ทั้ง 4 ทกัษะไปพฒันากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะห์ได ้(ขอ้ท่ี 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 

3.2, 3.4, 3.6, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.5) 
(*ในวงเล็บเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นคือ 1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2. ดา้นความรู้ 3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทกัษะวิเคราะห์เชิงตวัเลขการ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถน าภาษาอังกฤษไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

 



 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

การฝึกทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟังโดยจบัประเด็นและรายละเอียด การพูดเพื่อน าเสนอและอภิปราย การ
อ่านสรุปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงตีความ และการเขียนแบบสรุปความ 

Practice English through listening for the gist and detailed information, practicing oral presentation and 
discussion, summary reading, critical interpretive and summary reading, summary writing  

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา ส อ น เ ส ริ ม ต า ม ค ว า ม
ต้อ งก า รของนัก ศึ กษ า
เฉพาะราย 

ไม่มี 96 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ข้อมูลการติดต่อโทรศัพท์   ………………..….. ……             E-mail: …………………………………. 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวงั  ซ่ึงต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 

 

ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรมจริยธรรม  
1.1 ตระหนกั เห็นคุณค่า  สนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้  
1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษาชุมชนและสังคม 
1.5 มีความพยายาม ตั้งใจ ขยนั อดทน ควบคูก้ับการใช้
สติปัญญาในการแกปั้ญหาและมีความรับผิดชอบ 
1.6 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
จรรยาบรรณและมีจิตสาธารณะ  

 
1. บรรยาย 
2. สืบคน้ขอ้มูล 
3. มอบหมายงาน (เด่ียว/
คู่/กลุ่ม) 
4. ศึกษาดว้ยตนเอง 
5. เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 

 
1. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและ
การมีส่วนร่วม การแต่งกาย มารยาท 
การปฏิบติัตามระเบียบ 
2. การสอบ 
3. การน าเสนอ 
4. ผลงานกลุ่ม 
 



 

ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ความรู้ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์สังคมและส่ิงแวดล้อมสามารถน าไปใช้
แกปั้ญหาและบริหารความขดัแยง้ได ้ 
2.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการข้อเท็จจริงใน
เร่ืองท่ีศึกษาและประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง 
ๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  

 
1. บรรยาย 
2. เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 
3. มอบหมายงาน (เด่ียว/
คู่/กลุ่ม) 
4. ใหน้ าเสนอผลงาน 
5. ให้ศึกษาด้วยตนเองจาก 
workbook และ websites ต่าง ๆ  

 
1. ท าแบบทดสอบความรู้ 
2. ท าโครงงาน (งานกลุ่ม) 
3. สอบปลายภาค 
4. การเขา้เรียน 
5. น าเสนอผลงาน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ  
3.2 มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และประเมินค่า 
3.4 สามารถท าความเขา้ใจ รวบรวมและสรุปประเด็น
สาระต่างๆ ได ้ 
3.6 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้
ความรู้ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์  

1. บรรยาย 
2. สืบคน้ขอ้มูล 
3. มอบหมายงาน (เด่ียว/
คู่/กลุ่ม) 
4. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  
(เด่ียว/คู่/กลุ่ม) 
5. ศึกษาดว้ยตนเอง 

1. การทดสอบยอ่ย 
2. การประเมินจากผลงานกลุ่ม 
3. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
4 .  ประ เ มินจากรายงานและการ
น าเสนอ 

4.  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
4.1 มีความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย  
4.3 มีทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  

1. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  
(เด่ียว/คู่/กลุ่ม) 
2. มอบหมายงาน (เด่ียว/
คู่/กลุ่ม) 
3. ศึกษาดว้ยตนเอง 

1. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
2. การประเมินจากผลงานกลุ่ม 
3. การทดสอบยอ่ย 
4 .  ประ เ มินจากรายงานและการ
น าเสนอ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
5.1 มีทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  
5.2 มีทกัษะดา้นการส่ือสารและตีความทั้งภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศ  
5.5 มีทักษะในการจัดท าและน า เสนองานทั้ ง
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 
 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดว้ยตนเอง 
3. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ  
(เด่ียว/คู่/กลุ่ม) 
4. มอบหมายงาน (เด่ียว/
คู่/กลุ่ม) 
 

 
 
1. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
2. การประเมินจากผลงานกลุ่ม 
3 .  ประ เ มินจากรายงานและการ
น าเสนอ 
4. การท าแบบทดสอบ 
 



 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ 

1-3 Unit 1 
Introductions  

9 
 
 
 
  

- Introduce yourself 
- Describe and answer questions about yourself and other people 
- Talk about your favorite TV shows, sports, and music 
- Read and spell email addresses 
- Unit Quiz 

4-6 Unit 2 
Countries 

9 - Name cities and countries 
- Ask questions about people and places 
- Identify adjectives and nouns 
- Describe a city 
- Unit Quiz 

7-9 Unit 3 
Possessions 

9 - Identify everyday objects 
- Give and reply to thanks 
- Talk about having more than one of something 
- Use adjectives to describe and rate items 
- Unit Quiz 

10-12 Unit 4 
Countries 

9 - Describe what you’re doing 
- Tell how you are feeling and ask how other people are feeling 
- Talk about school subjects and activities 
- Talk A woman looks at her phone about long-term plans 
- Unit Quiz 

13-14 Unit 5 
Food 

6 - Order food from a menu 
- Talk about foods you like, dislike, and eat often 
- Talk about healthy eating habits 
- Describe your favorite food 
- Unit Quiz 



 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน  
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือที่ใช้ 

15-16 Unit 6 
Relationships 

6 - Identify and ask questions about family members 
- Describe relationships 
- Ask about a person’s age 
- Talk about things you have or own 
- Unit Quiz 
- Students’ Project & Presentation 

17 Final Examination 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมิน (%) 

1 1.1, 1.2, 1.5 
2.1, 2.2, 2.5 
3.1, 3.2, 3.4,3.6 
4.1, 4.3 
5.1, 5.4, 5.5 

การเขา้ชั้นเรียนและการมีส่วนร่วม สัปดาห์ท่ี 1-16 10 

2 1.1, 1.2, 1.5 
2.1, 2.2, 2.5 
3.1, 3.2, 3.4,3.6 
4.1, 4.3 
5.1, 5.4, 5.5 

งานท่ีมอบหมายเพื่อการเรียนรู้
ด้ ว ย ตน เ อ ง  / แ บบ ฝึ กหั ด ใ น 
workbook / ก า ร เ รี ย น จ า ก ส่ื อ 
online 

สัปดาห์ท่ี 2-16 15 

3 1.1, 1.2, 1.5 
2.1, 2.2, 2.5 
5.4 

Unit Quizzes, ทดสอบยอ่ย  สัปดาห์ท่ี 2-16 30 

4 1.1, 1.2, 1.5 
2.1, 2.2, 2.5 
3.1, 3.2, 3.4,3.6 
4.1, 4.3 
5.1, 5.4, 5.5 

Video Project สัปดาห์ท่ี 2-16 15 

5 1.1, 1.2, 1.5 
2.1, 2.2, 2.5 
5.4 

สอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี 17 30 

Total 17 100 



 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลกั 
James R. Morgan and Nancy Douglas (2017) WORLDLINK INTRO  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- National Geographic Video 
- Audio CD ประกอบการเรียนการสอน 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    - เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบฝึกหดัเสริม 

  - Websites ต่างๆ  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 การประเมินผลการบรรลุวตัถุประสงคต์ามรายวิชา โดยการสอบถามผูเ้รียนเม่ือส้ินสุดการเรียน 

1.2 ติดตามประเมินผลผูเ้รียนภายหลงัจบการศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 ประเมินการสอนโดยผูเ้รียน  

2.2 ผูส้อนประเมินตนเอง  

2.3 กลุ่มอาจารยผ์ูส้อนร่วมกนัประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ทั้ง 4 ดา้น 

2.4 คณะกรรมการประเมินการสอน 

3.  การปรับปรุงการสอน 

3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการประจ ารายวิชา GELA103-60 ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ (Integrated English) เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงการสอน 

3.2 น าผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลงัส้ินสุดการเปิด
การเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

3.3 การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  GELA103-60 ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 
(Integrated English) โดยอาจารยผ์ูส้อนกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนและคณะอนุกรรมการรายวิชาตามล าดบั  



 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จดัประชุมคณะอนุกรรมการประจ ารายวิชา GELA103-60 ภาษาองักฤษเชิงบูรณาการ (Integrated English) เพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา โดยดูจากการประเมินกระบวนการเรียนรู้ จากการสอบถามจากผูเ้รียน 
ประสบการณ์ในการสอนและขอ้คิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อน รวมทั้งการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  

หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกบัพนัธกจิอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

รูปแบบการบูรณาการ เน้ือหารายวิชา 

(เช่น งานวิจัย โครงการ 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น) 

 
- 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

ลงช่ือ               วนัท่ี   มิถุนายน 2563 
                  (อาจารยก์ุลรวี  ใจสมุทร) 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลงช่ือ     วนัท่ี   มิถุนายน 2563 

                (อาจารยสิ์ทธิชยั  ชีวะโรรส) 

 

 

 


