รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2511707

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับนักจิตวิทยา
English for Psychologist

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 1
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11-607
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน ตลอดจน รักความถูก
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ต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2.1.3. มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามา

รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

2.1.4. มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่ าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ที่ ดี แ ละ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.1.5. สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ ง การพู ด และการเขีย นทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จากการปรับปรุงการเรียนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความ
ใส่ใจในเนื้อหาที่เรียนและสามารถร่วมกันทางานตามที่มอบหมายได้อย่างเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้เรียนบางคนรู้สึก ว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีปริมาณมากท าให้ไม่ส ามารถปฏิบัติงานได้ทั นตาม
กาหนดเวลา ดังนั้น ผู้สอนอาจจะต้องมีปรับกิจกรรมที่ไม่จาเป็นที่เกินความจาเป็นออกบ้างเพื่อความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางจิตวิทยา ฝึกทักษะการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ การฟัง การอ่าน การ
พูดและการเขียน ค าศัพ ท์เกี่ยวกับจิต วิท ยา วิธีการอ่านและแปลบทความหรือผลงานวิจัยทางจิต วิท ยา และการ
ค้นคว้าหาข้อมูลทางจิตวิทยาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Using an introduction English language for psychology, practice
communication skill in any issue, listening, reading, speaking, and writing, vocabulary
in psychology, reading and translation in psychological articles or research, and
searching psychological information from information technology system
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน

45 ชั่วโมงต่อ

ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตาม

0

การศึกษาด้วย
ตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
มคอ.3 -2

ภาคการศึกษา

ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
และแม่นยายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนัก
ประเมิน ของการ
ประเมินผล
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.ประเมินโดยใช้
สัปดาห์ที่
1. จัดการเรียนการ
1.1 ตระหนักในคุณค่า
แบบสั
ง
เกตพฤติ
ก
รรมใน
1 - 15
สอนโดยการสอดแทรก
ของจรรยาบรรณ
คุณธรรม จริยธรรม และ ชั้นเรียน เพื่อดูการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา
นักจิตวิทยา กฎระเบียบ
ความรับผิดชอบ
รวมถึงความสนใจ ความ
ข้อบังคับขององค์การ มี
ประกอบการบรรยาย
มีวินัย ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ มีวินัยความ
ปลูกฝังผู้เรียนเข้าใจถึง
การส่งงานที่ได้รับ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
วัฒนธรรมที่ดีงามส่งเสริม
2 ประเมินจากการ
คุณธรรมและจริยธรรมใน
เข้าร่วมกิจกรรมในชั้น
นักศึกษามีระเบียบวินัย
การทางาน
โดยเน้นความรับผิดชอบ เรียน เช่น มอบหมาย
1.2 รักความถูกต้อง
การตรงต่อเวลา การแต่ง ชิ้นงาน แบบฝึกหัด การ
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
และความยุติธรรม เคารพ
กายที่เป็นไปตามระเบียบ และประเมินจากงาน
สิทธิมนุษยชน ยอมรับฟัง
ของมหาวิทยาลัย มีความ หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ ซื่อสัตย์สุจริตทัง้ ในการ
จริง
ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์
เรียนการสอน การสอบ
3. ประเมินจาก
1.3 มีจิตสาธารณะ มี
การปฏิบัติภารกิจตามที่ ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความเข้าใจปัญหาทางสังคม ได้รับมอบหมาย และมี
คานึงถึงผลประโยชน์ของ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ส่วนรวมเป็นสาคัญ
คุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรู้

วิธีการสอน

1. ใช้การบรรยาย

วิธีการประเมิน

1. ประเมินจากผล

สัปดาห์ที่
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา
สาระสาคัญในสาขาวิชา
จิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
2.2 2.3 สามารถนาความรู้
และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม

ประกอบกับซักถามใน
ประเด็นที่นักศึกษาไม่
เข้าใจ พร้อมทั้งการใช้
กรณีตัวอย่างทีเ่ กี่ยวข้อง
กับหัวข้อ หรือเนือ้ หาต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนการสอน
2. อภิปรายร่วมกัน
เป็นกลุ่ม (Group
Discussion) ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจ
ร่วมกันและนาเสนอผล
2.4 มีการพัฒนา การอภิปรายกลุม่
3. การแสดงบทบาท
องค์ความรู้ของตนเอง
สมมุติ (Role-Playing)
และสามารถบูรณาการ
แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึก
ความรู้
กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความ ทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนด
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นการนา
ความรู้ไปเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ตามหลักการที่ได้
ศึกษามา รวมทั้งสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

1. อภิปรายร่วมกันเป็น
กลุ่ม (Group Discussion) โดย
การแลก -เปลี่ยนความคิดเห็น
หรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจ
ร่วมกัน โดยการนาหลักการ
เรียนรู้มาคิด วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ และ
ประยุกต์องค์ความรู้ที่

วิธีการประเมิน

การศึกษาค้นคว้า และ
การนาเสนอตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
หรือการแสดงความคิด
2. ประเมินจากผล
การอภิปรายกลุ่ม ผล
การแสดงบทบาทสมมติ
และผลงานจากการทา
แบบฝึกหัดทั้งจากศึกษา
ค้นคว้า การแสดง
ความคิด การแสดง
บทบาทสมมติ
3. ประเมินจากการ
ทาแบบฝึกหัด และการ
สอบปลายภาค

1. ประเมินจากผล

การอภิปรายและการ
นาเสนอที่เข้าใจง่าย
2. ประเมินจากการ
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
โดยการนาหลักการ
เรียนรู้มาใช้ และต้องมี
การอ้างอิงที่ถูกต้อง
เหมาะสม

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนัก
ประเมิน ของการ
ประเมินผล
1 – 15
และ 16

สัปดาห์ที่
1 – 15
และ 16

มคอ.3 -4

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

3.2 มีทักษะและ
ความสามารถในการรวบรวม
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้

เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์และ
อย่างสร้างสรรค์
2. การร่วมกันทากิจกรรม
ตามแบบฝึกหัดที่กาหนดไว้ใน
แผนการสอน
3. การฝึกทักษะทางภาษา
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ตามที่กาหนดไว้
ในใบงานหรือแบบฝึกหัด

3.3 มีความสามารถ
อธิบาย แยกแยะ และ
วิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ จาก
ความรู้ที่ได้ศึกษามา
รวมทั้งสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ โดยการประยุกต์
ความรู้ได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. การสอนแบบร่วมมือ
ประสานใจ (Co-Operative
Learning) โดยมุ่งให้นักศึกษา

4.1 มีความสามารถ
ในการสื่ อ สารและการ
ป รั บ ตั ว กั บ ผู้ อื่ น โด ย
คานึ ง ถึ ง ความแตกต่ า ง
ระหว่า งบุคคลและความ
หลากหลายทาง
วั ฒ น ธ ร รม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.2 มี ม นุษยสัม พันธ์
ที่ดีและสามารถให้ความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ อื่ น ใ น
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
4.3 มีความ

ร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน และประสานงาน
กัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
เรื่องที่เรียน จะต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของ
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม เช่น
การปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงาน
การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล
รอบข้าง
2. การสอนแบบระดม
สมอง (Brainstorming) โดย
กระตุ้นกลุ่มผู้เรียนให้ช่วยกัน
หาคาตอบหรือทางเลือก
สาหรับปัญหาที่กาหนด

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนัก
ประเมิน ของการ
ประเมินผล

3. ประเมินจากการ

สอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการ
ประยุกต์ความรู้ การคิด
วิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์สาระความรู้ที่
เรียนไปสู่สถานการณ์
จริง
4. ประเมินจากผลการ
เข้าร่วมฝึกทักษะตามที่
กาหนดไว้ในใบงานหรือ
แบบฝึกหัด

1. ประเมินจากการ

สังเกตพฤติกรรมในการ
ทางานร่วมกัน การ
สื่อสารในกลุ่ม การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่ต้อง
ทางานร่วมกัน
2. ประเมินจากผล
การระดมสมองความ
พยายามในการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อการนาเสนอ
ตามประเด็นที่
มอบหมายหรือการ
แสดงความคิด และการ
ฝึกทักษะที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินจากผล
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
การทางานร่วมกันตามที่
กาหนดไว้ในใบงานหรือ

สัปดาห์ที่
1 - 15

15%

มคอ.3 -5

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา

วิธีการสอน

รับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้นาตลอดจน
สามารถเป็นสมาชิกที่ดี
ของกลุม่

ช่วยกันคิด หาคาตอบหรือ
ทางเลือก สาหรับปัญหาที่
กาหนดให้มากที่สุด แล้ว
ช่วยกันพิจารณาเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดอาจมี
มากกว่าหนึ่ง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การเรียนรูจ้ ากใช้
ทักษะต่างๆ จากการเรียน
การสอน ทั้งทางเรื่องการ
สื่อสารด้วยการพูดคุย การ
อภิปราย การเขียน และ
การใช้สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมีดที ั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และการ
เขียน

5.1 5.2 5.3 สามารถสื่อสาร
ได้อย่ า งมี ประสิทธิ -ภาพ
ทั้งการพู ดและการเขี ย น
ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ
5.4 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าข้อมูล รวมถึง
2. การฝึกทักษะทางภาษา
สามารถเลือกใช้สื่อในการ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน
นาเสนอและสื่อสารข้อมูล และการเขียน ตามที่กาหนดไว้
ในใบงานหรือแบบฝึกหัด
ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ ค่าน้าหนัก
ประเมิน ของการ
ประเมินผล

แบบฝึกหัด

1. ประเมินผลจากผล

สัปดาห์ที่
การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 1 – 15
การทาฝึกหัด และการ
ส่งรายงานที่ต้องใช้
ทักษะการสื่อสาร
2. ประเมินจากผล
การสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนารายวิชา รูปแบการ
(3 ชม.) จัดการเรียนการสอน และ

การประเมินผล
- Vocabulary Building :
Deductive meaning from

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่ม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดทบทวนความรู้

สื่อที่ใช้
1. การบรรยาย

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)
1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
2. แบบประเมินผล 3. คะแนนจากการทา
การอภิปรายกลุ่ม แบบฝึกหัด
มคอ.3 -6

ผู้สอน

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

word structure with affixes,
using Content Clues.
2

(3 ชม.)

3

(3 ชม.)

- Grammar and Usage (I) :
Word, Part of speech,
phase, and sentence.

-

- Grammar and Usage II) :
Tense, Finite Verb, and
Subject & Verb Agreement.-

-

4

(3 ชม.)

5

(3 ชม.)

6

(3 ชม.)

7

(3 ชม.)

- Grammar and Usage (III) :
Active & Passive Voice, Ifcause and related form, Complex Sentence and
Conjunction.

- Reading Comprehension (I)
:

Sentence Reading and
Finding the Main Ideas.

-

- Reading Comprehension (II)
:

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (I)
2. แบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (II)
2. แบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (III)
2. แบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัด Reading Comprehension (I)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัด Reading Comprehension (II)

Supporting Detail and
Outline, Paragraph
Relationships, and
Identifying Point
Relationships.
- Reading Comprehension
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(III) :
1. บรรยาย
Making Inferences & Drawing
- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
Conclusions and

กิจกรรม/ใบงาน :

สื่อที่ใช้

3. ฝึกหัดทบทวน
ความรู้
1. การบรรยาย
ประกอบ

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. การตอบคาถามใน

ชั้นเรียน

ผู้สอน

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

PowerPoint
2. ผลการร่วมทา
2. ใบงาน Grammar กิจกรรม
Usage (I)
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ

1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

PowerPoint
2. ผลการร่วมทา
2. ใบงาน Grammar กิจกรรม
Usage (II)
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ

1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผลการร่วมทา
2. ใบงาน Grammar กิจกรรม
Usage (III)
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ
1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการร่วมทา
กิจกรรม

PowerPoint
2. ใบงาน Reading
Comprehension (I)
1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการร่วมทา
กิจกรรม

PowerPoint
2. ใบงาน Reading
Comprehension (II)
1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการร่วมทา
กิจกรรม

PowerPoint
2. ใบงาน Reading

มคอ.3 -7

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาห์ที่
(ชม.)

8

(3 ชม.)

9

(3 ชม.)

10

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

แบบฝึกหัด Reading Comprehension (III)

Comprehension (III)

- Reading Comprehension
(IV) :

1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

Reading Essays for Critical
Thinking.

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัด Reading Comprehension (IV)

ประกอบ

ชั้นเรียน

Oral Communication (I) :
Basic Conversation, Small
Talk, and introduce yourself
to others

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมแนะนาตัวเอง (บทบาทสมมติ) :

1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการร่วมทา
กิจกรรม

Oral Communication (II) :
and direction

-

Oral Communication (I)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมแนะนาตัวเอง (บทบาทสมมติ) :
Oral Communication (II)

(3 ชม.)

12

Listening Comprehension (I)
:

Conversation Passage, Main
Point of Conversation, andAnalyzing Dialogue

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมฝึกฟังบทสนทนา

Listening Comprehension (II)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.)
1. บรรยาย
Listening Practice from
- 2. กิจกรรมฝึกทาแบบทดสอบ TOEIC
TOEIC Simulation ie. Picture,
:

13

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

Distinguishing between Fact
and an Opinion.

(3 ชม.) Asking for time, location

11

สื่อที่ใช้

Question-Response, Short
Conversations, and Short
Talks.

(Simulation) Part Listening

- Communicative Writing (I) :

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Communicative Writing (I)
2. แบบฝึกหัด

(3 ชม.) Topic & Support Sentence,
Inductive & Deductive
Paragraph Structure, and
The Outline of the
Paragraph.

ผู้สอน

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

PowerPoint
2. ผลการร่วมทา
2. ใบงาน Reading กิจกรรม
Comprehension (IV)

PowerPoint
2. บทสนทนา ที่ใช้

ในการแสดง
บทบาทสมมติ
1. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint
2. บทสนทนา ที่ใช้

ในการแสดง
บทบาทสมมติ
1. การบรรยาย
ประกอบ

1. การตอบคาถามใน

ชั้นเรียน
2. ผลการร่วมทา
กิจกรรม
1. การตอบคาถามใน

PowerPoint
2. CD บทสนทนา

ชั้นเรียน
2. ผลการฝึกฟังบท
สนทนา

1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการฝึกทา
แบบทดสอบ TOEIC

PowerPoint
2. CD TOEIC
(Simulation)

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

(Simulation) Part

Listening
1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการร่วมทา
กิจกรรม
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ

PowerPoint
2. ใบงาน
Communicative
Writing (I)

มคอ.3 -8

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
(ชม.)
14
- Communicative Writing (II) : กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) Guideline for Writing
1. บรรยาย
Descriptions ie. Forms,
- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
Technique, and Suggestion.

-

15

(3 ชม.)

- Communicative Writing (III)
:
Writing Passage ie.

Directions & Instructions, Cause & Effect, Giving
Examples and Comparison
& Contrast
16

3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Communicative Writing (II)
2. แบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน
3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Communicative Writing (III)
2. แบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการร่วมทา
กิจกรรม
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ

PowerPoint
2. ใบงาน
Communicative
Writing (II)
1. การบรรยาย

1. การตอบคาถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการร่วมทา
กิจกรรม
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ

PowerPoint
2. ใบงาน
Communicative
Writing (III)

สอบปลายภาค

(0 ชม.)

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- กิจกรรมในชั้นเรียนและแบบฝึกหัด
50%
- สอบปลายภาค
40%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)

ระดับผลการเรียน

90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ศุภมิตร บัวเสนาะ. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักจิตวิทยา.
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ผู้สอน

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา. กรุงเทมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์.
Lin Lougheed. Barron ‘s the leader in test preparatoion. (2017). “TOEIC Practice Exams” สืบค้นเมื่อ 2560,
พฤศจิการยน 11, เข้าถึงได้จาก https://twitter.com/
livelife414/status

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู้

-





ทักษะทางปัญญา

-







-





-



ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
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สื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีทผี่ ลการเรียนรู้นกั ศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผสู้ อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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