มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช
English for Application
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561

รายละเอียดรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช (English for Application)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
คณะกรรมการประจํารายวิชา GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช
อาจารยผูสอน
1. ผูชวยศาสตราจารยสมเชาว ชาตินฤดม
2. ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน
3. ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
4. อาจารยสิทธิชัย ชีวะโรรส
5. อาจารยนุชนารถ นาคฉายา
6. อาจารย พจนาถ ขอประเสริฐ
7. อาจารยเชิดพันธ ลวณะสกล
8. อาจารยอรรถวุฒิ บุญทวี
9. อาจารยรุจี เวชสุนทร
10. อาจารยลดาวัลย ทิพยสัตย
11. อาจารยหฤทัย บุญศรี
12. อาจารยอรพิน นพรัตน
13. อาจารยสุทธิศิลป สุขสบาย
14. Mr.Christopher John Hawes
15. Mr. John David Mackay
16. Mr.Richard Charles Green
17. Mr.Seamus Augustine Mckenna
18. Miss Janice Martires
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปที่ 1 หรือ 2

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีล ธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับ ผิดชอบและเคารพใน
กฎระเบียบของสถานศึกษา (ขอที่ 1.2, 1.5, 1.6)
2. เพื่อใหผูเรียนเรียนรูการใชกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเนนทักษะฟง -พูด (ขอที่ 2.2,
2.5, 3.6, 5.4)
3. เพื่อใหผูเ รียนสามารถประยุก ตใชทัก ษะฟง -พูด เพื่อสรุปความ แลกเปลี่ยนเรียนรูในการสื่อสารที่
สอดคลองตามศาสตรของตน (ขอที่ 2.1, 2.2, 2.5, 3.4, 3.6, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5)
4. เพื่อ ใหผู เ รีย นสามารถประยุ ก ตใ ชทัก ษะการอ านเพื่อ วิเ คราะหตีค วามและสรุ ป ประเด็ นในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสื่อสารที่สอดคลองตามศาสตรของตน (ขอที่ 2.1, 2.2, 2.5, 3.1,3.2, 3.4, 3.6, 5.1, 5.4,
5.5)
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ ที่สอดคลองตามศาสตร
ของตน (ขอที่ 2.1, 2.2, 2.5, 3.1,3.2, 3.4, 3.6, 5.1, 5.4, 5.5)
6. เพื่อใหผูเรียนนําความรูทั้ง 4 ทักษะ ไปพัฒนากระบวนการคิดในเชิงวิเคราะหได (ขอที่ 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)
(* ในวงเล็บเปนมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน คือ 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะ
ทางปญญา 4.ดานทักษะความสัมพันธร ะหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5.ดานทัก ษะวิเ คราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อใหนักศึกษามีความสามารถนําภาษาอังกฤษ
ไปประยุกตใชกับการประกอบวิชาชีพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
เรียนรูกลวิธีในการใชทักษะทั้ง 4 ดานเพื่อจุดประสงคเฉพาะในการเรียนรูวิชาการในศาสตรของตน
การสมัครงานและการทํางานในองคการ ดานการอานเนนการอานการสรุป การวิเคราะห และตีความจากสิ่งที่
อาน ดานการเขียนเนนการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใชขอมูล จากการคนควาจากแหลง อางอิง ที่
เหมาะสม ด า นการฟ ง เนน การสรุ ป ความ และแปลความหมายจากสิ่ง ที่ ได รับ ฟ ง ดา นการพู ด เน นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจําวันได
This course aims at applying the learning strategies to enhance the use of listening,
speaking, reading and writing skills for specific purpose related to the students’ majors, e.g.
job application and workplace English use. Reading for the main idea interpretation and
criticism is provided. Students are expected to search for needed information from a variety
of sources available to write an academic essay. They are also encouraged to speak in both
daily life and topic-oriented setting as well as listening widely for gists.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/
การฝกงาน
48 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา สอนเสริมตามความ
ไมมี
96 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ขอมูลการติดตอ โทรศัพท..........................................E-mail……………………….…………..ID Line………………..……
วัน/ เดือน/ ป
ชวงเวลา
วิธีการสื่อสาร
* อาจารยผูสอนแตละทานใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคลนอกชั้นเรียนตามที่
นัดหมายทางโทรศัพทหรือการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตสัปดาหละ 2 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
ผลการเรียนรูของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนัก เห็นคุณคา สนใจและ
กระตือรือรนในการเรียนรู
1.2 เคารพในกฎระเบียบของ
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
1.5 มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน
อดทน ควบคูกับการใชสติปญญาใน
การแกปญหาและมีความรับผิดชอบ
1.6 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและ
มีจิตสาธารณะ
ความรู
1. มีความรูความเขาใจใน
ความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งแกปญหาและ
บริหารความขัดแยงในการดํารงชีวิต
และการทํางานได
2. มีความรูความเขาใจในหลักการ
ขอเท็จจริงเรื่องทีศ่ ึกษาและสามารถ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3. สามารถบูรณาการความรูความ
เขาใจในศาสตรตางๆเพื่อประยุกตใช
ในการดํารงชีวติ ไดอยางมีความสุข

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู

1. บรรยาย
2. สืบคนขอมูล
3. มอบหมายงาน (เดี่ยว/คู/ กลุม)
4. ศึกษาดวยตนเอง
5. เรียนรูดวยการปฏิบัติ

1. ประเมินจากการเขาชั้นเรียน
และการมีสวนรวม การแตงกาย
มารยาท การปฏิบัติตามระเบียบ
2. การสอบ
3. การนําเสนอ
4. ผลงานกลุม

1. บรรยาย
2. เรียนรูดวยการปฏิบัติ
3. มอบหมายงาน (เดี่ยว/คู/ กลุม
4. ใหนําเสนอผลงาน (oral
presentation, written work)
5. ใหศึกษาดวยตนเองจาก
workbook และ websites
ตางๆ

1. ทําแบบทดสอบความรู
2. ทําโครงงาน (งานกลุม)
3. สอบปลายภาค
4. การเขาเรียน
5. นําเสนอผลงาน (oral
presentation, written work)

ผลการเรียนรูของ
กลยุทธการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิดอยางเปนระบบ
1. บรรยาย
3.2 มีทักษะการคิดวิเคราะห
2. สืบคนขอมูล
สังเคราะห และประเมินคา
3. มอบหมายงาน
3.4 สามารถทําความเขาใจรวบรวม 4. ใหเรียนรูโดยการปฏิบัติ เดี่ยว/
และสรุปประเด็นสาระตางๆได
คู/ กลุม
3.6 สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและ 5. ศึกษาดวยตนเอง
ประยุกตใชความรูสอดไดสอดคลอง
กับสถานการณ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ 1. เรียนรูโดยการปฏิบัติ เดี่ยว/ คู
มอบหมาย
/กลุม
4.3 มีทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ 2. มอบหมายงาน
ดี
3. ศึกษาดวยตนเอง

กลยุทธการประเมินผลการ
เรียนรู
1. การทดสอบยอย
2. ประเมินจากผลงานกลุม
3. ประเมินจากผลงานรายบุคคล
4. ประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอ

1. ประเมินจากผลงานรายบุคคล
2. ประเมินจากผลงานกลุม
3. การทดสอบยอย
4. ประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะดานการสื่อสารและการ 1. บรรยาย
1. ประเมินจากผลงานรายบุคคล
สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
2. ใหศึกษาดวยตนเอง
2. ประเมินจากผลงานกลุม
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม
3. ใหเรียนรูดวยการปฏิบัติเดี่ยว/ 3.ประเมินจากรายงานและการ
5.4 มีทักษะในการจัดทําและนําเสนอ คู /กลุม
นําเสนอ
งานทั้งภาษาไทยและ/หรือ
4. มอบหมายงานรายบุคคล
4.ทําแบบทดสอบความรู
ภาษาตางประเทศ
5. มอบหมายงานรายบุคคล
5.5 มีทักษะในการจัดทําและนําเสนอ
งานทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาตางประเทศโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/
รายละเอียด
1 - 3 Unit 7
Communication

4- 6

Unit 8 Moving
Forward

7-9

จํานวน
(ชั่วโมง)
9

9

9

10 - 12 Unit 10
Lifestyles

9

13 - 14

6

Unit 11
Achievements

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช
-Talking about personal communication
-Exchanging contact information
-Grammar: Verbs with direct & indirect
objects; irregular past tense verbs
-Focused listening practice re: radio show
-Related reading & writing activities
-Unit Quiz
-Talking about plans
-Discussing the future
-Grammar: be going to & will
-General listening practice re: talk show
-Related reading & writing activities
-Unit Quiz
- Making comparison
-Explaining preferences
-Grammar: comparatives & superlatives
-Focused listening practice re: shopping
-TED Talk: The Interspecies Internet
-Related reading & writing activities
- Reading : Silk – the Queen of Textiles
-Video “ How your T-Shirt Can Make a Difference”
-Unit Quiz
-Giving advice on healthy habits
-Comparing & evaluating lifestyles
-Grammar: Modals (could, ought to, should, must) +
have to
-General listening practice re: lifestyles
-Related reading & writing activities
- Video- “The Science of Stress”
-Unit Quiz
-Talking about accomplishments
-Talking about chores
-Grammar: present perfect tense vs simple past tense
-General & specific listening re: job interview
-Related reading & writing activities
-Unit Quiz

15 - 16

17

Unit 12
Consequences
& Students’
Project Work
with
Presentation

6

-Talking about managing your money
Talking about cause and effect
-Talking about lifestyles
-Grammar: real conditionals
-Specific listening practice re: at a travel agency
-TED Talk: How to Buy Happiness
-Related reading & writing activities
-Unit Quiz
-Students’ Project & Presentation
Final exam

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
1.1, 1.2,1.5
การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวม
2.1, 2.2, 2.5
3.1, 3.2, 3.4, 3.6
4.1, 4.3
5.1, 5.4, 5.5
2
1.1, 1.2,1.5
งานที่มอบหมายเพื่อการเรียนรูดวย
2.1, 2.2, 2.5
ตนเอง/ แบบฝกหัดใน Workbook /
3.1, 3.2, 3.4, 3.6
การเรียนจากสื่อ online
4.1, 4.3
5.1, 5.4, 5.5
3
1.1, 1.2,1.5
Unit Quizzes, ทดสอบยอย
2.1, 2.2, 2.5
5.4
4
1.1, 1.2,1.5
Video Project
2.1, 2.2, 2.5
3.1, 3.2, 3.4, 3.6
4.1, 4.3
5.1, 5.4, 5.5
5
1.1, 1.2,1.5
สอบปลายภาค
2.1, 2.2, 2.5
5.4
Total

สัปดาหที่ สัดสวนของการประเมิน
ประเมิน
(%)
สัปดาหที่
10
1-16

สัปดาหที่
2-16

15

สัปดาหที่
2-16

30

สัปดาหที่
2-16

15

สัปดาหที่
17

30

17

100

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
Martin M.,Ron J (2015). World English 1: Sherrise Roehr.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- National Geographic Video, TedTalks Video
- Audio CD ประกอบการเรียนการสอน
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- เอกสารประกอบการสอน แบบฝกหัดเสริม
- Websites ตางๆ เชน www.ngl.cengage.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคตามรายวิชาโดยการสอบถามผูเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน
1.2 ติดตามประเมินผลผูเรียนภายหลังจบการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ประเมินการสอนโดยผูเรียน
2.2 ผูสอนประเมินตนเอง
2.3 กลุมอาจารยผูสอนรวมกันประเมินโดยพิจารณาจากผลการเรียนรูของผูเรียนทั้ง 4 ดาน
2.4 คณะกรรมการประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการประจํารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใช เพื่อวิเคราะหปญหาและ
แนวทางในการปรับปรุงการสอน
3.2 นําผลการประเมินการสอนและประเมินประสิทธิผลของรายวิชามาปรับปรุงการสอนหลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิร์ ายวิชาของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยอาจารยผูสอน กลุมอาจารยผูสอน และ
คณะอนุกรรมการรายวิชาตามลําดับ
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกตใชเพื่อทบทวนและปรับปรุง
ประสิทธิผลของรายวิชาโดยดูจากการประเมินกระบวนการเรียนรูจากการสอบถามจากผูเรียน ประสบการณ
ในการสอนและขอคิดเห็นของอาจารยผูสอน รวมทั้งการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน

หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคลองกับพันธกิจอื่นๆ (ถามี)
รูปแบบการบูรณนาการ
(เชน งานวิจัย โครงการ
การศึกษาดูงาน เปนตน)

เนื้อหารายวิชา
-

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ลงชื่อ..........
(อาจารยภูริชญ สิทธิกูล)

.............วันที่ มิถุนายน 2561

ประธานคณะอนุกรรมการประจํารายวิชา
ลงชื่อ.............
(อาจารยสิทธิชัย ชีวะโรรส)

.............วันที่ มิถุนายน 2561

