
 

 
 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

GELA102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2563 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร%ธานี 
รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร%ธานี 
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา            มนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร% 
 

หมวดท่ี 1 ข&อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวชิา 



GELA102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2. จํานวนหน.วยกิต 

3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560 
4. อาจารย1ผู&รับผิดชอบรายวิชา 

1. อาจารย%นภัสส%สินี รอดเกิด 
2. ผศ.กฤษมาศ พันธุ%มุสิก 
3. ดร.ณ ฤทัย จันทร%ทัพ 
4. อาจารย%พสธร สุขเสน 
5. ดร.ชุตินันท% หนูบุตร 
อาจารย1ผู&สอน 
1. อาจารย%นภัสส%สินี รอดเกิด 
2. ผศ.กฤษมาศ พันธุ%มุสิก 
3. ดร.ณ ฤทัย จันทร%ทัพ 
4. อาจารย%พสธร สุขเสน 
5. ดร.ชุตินันท% หนูบุตร 
6. ดร.จิตราพร ชูทอง 
7. อาจารย%กิ่งกาญจน% สุพรสิริสิน 
8. ดร.ทวิรัตน% สองเมือง 
9. ดร.ศันสนีย% เกียรติคีรี 
10. ดร.จีรติ พูนเอียด 
11. ดร.พนานFอย รอดชู 
12. อาจารย%สุทธิศิลปG สุขสบาย 
13. ดร.พัชณิยา เอกเพชร 
14. ดร.วัชรี รวยร่ืน 
15. ผศ.ดร.รัตนา วงศ%ชูพันธ% 
16. ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ% 
17. อาจารย%นรานันท% ขาํมณี 
18. อาจารย%ภัทราวรรณ คหะวงศ% 
19. Mr.Matthew Noades 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นป9ที่เรยีน 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ป�การศึกษาท่ี 2563 

6. รายวิชาทีต่&องเรียนมาก.อน (Pre-requisite) 
ไมSมี 

7. รายวิชาทีต่&องเรียนพร&อมกัน (Co-requisite) 
ไมSมี 

8. สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร%ธานี และนอกสถานท่ีเม่ือศึกษาดFวยวธิีออนไลน% 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งสุดท&าย 
17 พฤศจิกายน 2563 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค1 

1. จุดมุ.งหมายของรายวิชา 
1.1 เพื่อใหFผูFเรียนสามารถฟVงและโตFตอบเปXนภาษาอังกฤษเกีย่วกับตนเอง และส่ิงรอบตัวไดF 
1.2 เพื่อใหFผูFเรียนสามารถอSาน เขFาใจเน้ือความ และสรุปใจความสําคัญของบทความภาษาอังกฤษไดF 
1.3 เพื่อใหFผูFเรียนสามารถเขียนขFอความส้ัน ๆ เปXนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบื้องตFนไดF 
1.4 เพื่อใหFผูFเรียนสามารถสืบคFนความหมายของคําศัพท%ที่ถกูตFองจากพจนานุกรมออนไลน%ไดF 

2. วัตถุประสงค1ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
เพื่อใหFเกิดความเหมาะสมกับผูFเรียนท่ีมคีวามแตกตSางกันดFานความรูFพื้นฐานภาษาอังกฤษ 



 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 
ภาษาอังกฤษในฐานะเคร่ืองมือการส่ือสาร หลักการ ทฤษฎี การปฏิบัติ ทักษะการฟVง การพูด การอSาน การเขียน การบูรณาการทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันตามสถานการณ%ตSางๆ ไดFอยSางเหมาะสม 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช&ต.อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี     จํานวน 48 ช่ัวโมง 
ปฏิบตัิ     จํานวน  -   ช่ัวโมง 
ศึกษาด&วยตนเอง จํานวน 96 ช่ัวโมง  

3. จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาห1ที่อาจารย1ให&คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปTนรายบุคคล 
ชื่ออาจารย1ให&คําปรึกษา     อาจารย%ผูFสอน 
ข&อมูลการตดิต.อ     ตามอาจารย%ผูFสอนระบ ุ
วันและเวลา ตามอาจารย%ผูFสอนระบ ุ
สถานที่ ตามอาจารย%ผูFสอนระบ ุ 

  
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู&ของนักศึกษา 

มาตรฐานผลการเรียนรูF วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
คุณธรรม จริยธรรม 
1.2 เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
 

 
1. บรรยายและอภิปรายประเด็นท่ีเกี่ยวขFอง
กับกฎ ระเบียบของสังคม คุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรมและจรรยาบรรณของนักศึกษา 

 
1. ประเมินจากการความตรงตSอเวลาในการเขFา
ช้ันเรียนและการสSงงาน  

ความรูF 
2.3 มีความรูFภาษาอังกฤษเพื่อทราบถึงการ
เปล่ียนแปลง ความเปXนไปของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

 
1. บรรยาย อภิปรายและทําแบบฝ̂กหัด
คําศัพท% ไวยากรณ% บทสนทนาและบทอSาน
ภาษาอังกฤษ 
2. มีเน้ือหากิจกรรมท่ีเกี่ยวขFองกับชีวิตและ
สังคมตSาง ๆ 
3. มีการเช่ือมโยงและยกตัวอยSางการใชF
ภาษาอังกฤษท่ีอยูSรอบตัวในชีวิตจริง 

 
1. ประเมินผลจากผลสอบ 
2. ประเมินความเขFาใจจากการอภิปราย 

ทักษะทางปVญญา 
3.1 สามารถวางแผนงานและปฏิบัติการตาม
แผนท่ีวางไวFไดFของตนเองและสSวนรวม 
 

 
1. มอบหมายการศึกษาดFวยตนเอง โดย
การบูรณาการการฟVง การอSาน การจดบันทึก
และการพูดภาษาอังกฤษ   
 

 
1. ประเมินผลจากการตอบคําถามในช้ันเรียน 
2. ประเมินผลการจากคุณภาพและความถูกตFอง
ของงาน  

ทักษะความสัมพันธ%ระหวSางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีบุคลิกภาพท่ีดี 
4.4 ยอมรับความแตกตSางทางวัฒนธรรม 
เคารพและเห็นคุณคSาของตนเองและผูFอื่น 

 
1 .  มีกิ จกรรม ท้ัง เ ด่ี ยว  คูS และก ลุS ม  เพื่ อ
นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบลักษณะ
ตSาง ๆ  

 
1. ประเมินผลจากการทํางานรSวมกันในช้ันเรียน 

วิเคราะห%เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชF
เทคโนโลยี 
5.3 มีทักษะดFานการส่ือสารท้ังการพูด การ
ฟVง การอSาน การเขียนภาษาอังกฤษ 
5.4 สามารถวิ เคราะห%  สังเคราะห%  สรุป
ประเด็นเน้ือหา และจัดทําพรFอมนําเสนองาน
เปXนภาษาอังกฤษ 

 
1. เนFนใหFนักศึกษาใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ
คFนควFาความหมายของคําศัพท% และสํานวน
ตSาง ๆ ดFวยตนเอง 
2. นักศึกษานําเสนองานศึกษาดFวยตนเอง 
โดยใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
1. ประเมินจากการหาใชFอปุกรณ%อิเลคทรอนิกส%
และระบบสารสนเทศในการคFนควFาขFอมูลดFวย
ตนเองในช้ันเรียน 
2. ประเมินผลการจากคุณภาพและความถูกตFอง
ของงาน 
 

 
  



หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมิน 
1. แผนการสอน 

สัปดาห% หัวขFอ จํานวนช่ัวโมง กิจกรรมและส่ือ ผูFสอน 
1. แนะนํารายวิชาและอาจารย%ผูFสอน 

- มคอ.3 ของรายวิชา 
- จุดประสงค%รายวิชา 
- หนังสือและเน้ือหา 
- เกณฑ%การวัดผล 
- คุณธรรม จริยธรรมของ

นักศึกษา 
- การติดตSอส่ือสารระหวSาง

ผูFเรียนและผูFสอน 

3 

- การบรรยาย 1. อาจารย%นภัสส%สินี รอดเกิด 
2. ผศ.กฤษมาศ พันธุ%มุสิก 
3. ดร.ณ ฤทัย จันทร%ทัพ 
4. อาจารย%พสธร สุขเสน 
5. ดร.ชุตินันท% หนูบุตร 
6. ดร.จิตราพร ชูทอง 
7. อาจารย%กิ่งกาญจน% สุพรสิริสิน 
8. ดร.ทวิรัตน% สองเมือง 
9. ดร.ศันสนีย% เกียรติคีรี 
10. ดร.จีรติ พูนเอียด 
11. ดร.พนานFอย รอดชู 
12. อาจารย%สุทธิศิลปG สุขสบาย 
13. ดร.พัชณิยา เอกเพชร 
14. ดร.วัชรี รวยร่ืน 
15. ผศ.ดร.รัตนา วงศ%ชูพันธ% 
16. ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ% 
17. อาจารย%นรานันท% ขาํมณี 
18. อาจารย%ภัทราวรรณ คหะวงศ% 
19. Mr.Matthew Noades 

2. บทท่ี 1: I am … 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

3. บทท่ี 1: I am … 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

4. บทท่ี 2: Great people 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

5. บทท่ี 2: Great people 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

6. บทท่ี 3: Come in 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

7. บทท่ี 3: Come in 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

8. Quiz 1: บทท่ี 1-3 
Vocabulary quiz 1: บทท่ี 1-3 

3 
- วัดผลดFวยขFอสอบ 

9. Self-learning assessment 1 3 - วัดผลดFวยงานเขียนและการอSานออกเสียง 
10. บทท่ี 4 : I love it 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 



11. บทท่ี 4 : I love it 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

12. บทท่ี 5 : Mondays and fun 
days 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

13. บทท่ี 5 : Mondays and fun 
days 

3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- แบบฝ̂กหัดไวยากรณ% 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 
- อSานบทความและตอบคําถาม 
- เกมภาษาอังกฤษ 

14. Quiz 2: บทท่ี 4-5 
Vocabulary quiz 2: บทท่ี 4-5 

3 
- วัดผลดFวยขFอสอบ 

15. Self-learning assessment 2 3 - วัดผลดFวยงานเขียนและการอSานออกเสียง 
16. สรุปเน้ือหาและทบทวนกSอนสอบ

ปลายภาค 
3 

- การบรรยาย/อภิปราย 
- ถาม-ตอบดFวยวาจา 

  

2. แผนการประเมินผลการเรยีนรู& 

ผลการเรียนรู& วิธีการประเมิน สัปดาห1ที่ประเมิน คะแนน สัดส.วนการ
ประเมิน 

1.1, 1.2  
1.5, 1.6 

1. การเขFาช้ันเรียนตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10 10 

2.1, 2.2, 2.5 

1. สอบเก็บคะแนน Quiz 1 และ 2 8 และ 14 40 40 

2. สอบ Vocabulary quiz 1 และ 2 8 และ 14 20 20 

3. คุณภาพของงานเขียนและการอSานออกเสียง 9 และ 15 10 10 

 4. สอบปลายภาค 17 20 20 

3.1, 3.2 
3.4, 3.6 

1. ประเมินผลจากการตอบคําถามในช้ันเรียน 
ตลอดภาคการศึกษา ผSาน/ไมSผSาน - 

2. ประเมินผลการจากคุณภาพและความถูกตFองของงาน 

4.1, 4.3 1. ประเมินผลจากการทํางานรSวมกันในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา ผSาน/ไมSผSาน - 

5.1, 5.4, 5.5 

1. ประเมินจากการหาใชFอปุกรณ%อิเลคทรอนิกส%และระบบสารสนเทศ
ในการคFนควFาขFอมูลดFวยตนเองในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา ผSาน/ไมSผSาน - 
2. ประเมินผลการจากคุณภาพและความถูกตFองของงาน 

 รวม 100 100% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 



1. เอกสารและตําราหลัก 
Hendra, L.A., Ibbotson, M., & O’Dell, K. (2019). Evolve 1. Cambridge University Press: Singapore.  

2. เอกสารและขFอมูลสําคัญ 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากแหลSงสารสนเทศตSาง ๆ 

3. เอกสารและขFอมูลแนะนํา 
Online dictionaries and thesaurus with authentic sentences in use 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ%การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินจากนักศึกษาผSานระบบออนไลน%ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ%การประเมินการสอน 
การสังเกตการณ%จากกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร 

3. การปรับปรุงการสอน 
ปรับเปล่ียนวิธกีารจัดการเรียนการสอนใหFเหมาะสมกับความเขFาใจของนักศึกษา และสถานการณ%ภายนอกท่ีสSงผลตSอการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาทุกป� ตามขFอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขFอ 4 

 
หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล&องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ&ามี) 

รูปแบบการบูรณาการ เน้ือหารายวชิา 
- - 

 
ประธานกรรมการบริหารรายวิชา 

 
ลงช่ือ ......................................................................... วันท่ี ............................................ 

(อาจารย%นภัสส%สินี รอดเกิด) 
 
 


