รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2511707

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยา
English for Psychologist

1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบั ติงาน
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ
2) อาจารยผูสอน : อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2562 / ชั้นป 1
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

1.7 รายวิชาที่ตองเรียนรวมกัน (co-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 หอง 11-607
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

มคอ.3 -1

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
2.1.1. ตระหนักในคุณคาของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบขอบังคับขององคการ มีความ
ซื่อสัตย มีวินัยความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน ตลอดจน รักความถูก
ตองและความยุ ติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและอยูรวมกันไดอยาง
สรางสรรค
2.1.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
2.1.3. มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเ คราะหปญหาหรือสถานการณตาง ๆ จากความรู
ที่ไดศึกษามา รวมทั้งสามารถแกไขปญหาหรือสถานการณตาง ๆ โดยการประยุกตความรู
ไดอยางถูกตองและสรางสรรค
2.1.4. มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผูอื่นโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีและ
สามารถใหความชวยเหลือผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
2.1.5. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
จากการปรับปรุง การเรียนการสอนจาก ปการศึกษาที่ผานมา พบวา การประเมินประสิทธิผล
ในรายวิชานี้จะเนนที่ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยนําเอา หลักการทางจิตวิทยาที่นักศึกษา
ไดเรียนรูมาในรายวิชาเบื้องตน มาสํารวจดูถึงการใชศัพทเทคนิค การอาน และเขียนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับศาสตรทางจิตวิทยาพื้นฐาน ดังนั้น ผูสอนจึงปรับกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาใน
รายวิชานี้เพื่อความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
การใชภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางจิตวิทยา ฝกทักษะการสื่ อสารในประเด็นตาง ๆ การฟง
การอาน การพูดและการเขียน คําศัพทเกี่ยวกับจิตวิทยา วิธีการอานและแปลบทความหรือ
ผลงานวิจัยทางจิตวิทยา และการคนควาหาขอมูลทางจิตวิทยาดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มคอ.3 -2

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 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
0
ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
เปนรายกลุม เพื่อทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา

การศึกษาดวย
ตนเอง
90 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน
Social Network เชน Facebook หรือ line application เปนตน
2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. จัดการเรียนการสอน
1.ประเมินโดยใช สัปดาหที่
1.1 ตระหนักในคุณคา โดยการสอดแทรกคุณธรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
1 - 15
จริยธรรม และความ
ในชั้นเรียน เพื่อดูการ
ของจรรยาบรรณ
รับผิดชอบประกอบการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา
นักจิตวิทยา กฎระเบียบ

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ขอบังคับขององคการ มี
ความซื่อสัตย มีวินัยความ
รับผิดชอบตอหนาที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การทํางาน
1.2 รักความถูกตอง
และความยุติธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชน ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นและ
อยูรวมกันไดอยาง
สรางสรรค
1.3 มีจิตสาธารณะ มี

บรรยายปลูกฝงผูเรียนเขาใจ
ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามสงเสริม
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนความรับผิดชอบ การ
ตรงตอเวลา การแตงกายที่
เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความ
ซื่อสัตยสุจริตทั้งในการเรียน
การสอน การสอบ การ
ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับ
มอบหมาย และมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

ความเขาใจปญหาทางสังคม
คํานึงถึงผลประโยชนของ
สวนรวมเปนสําคัญ
ดานความรู
2.1 มีความรูและ

1. ใชการบรรยาย
ประกอบกับซักถามใน
ประเด็นที่นักศึกษาไมเขาใจ
ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี พรอมทั้งการใชกรณีตัวอยาง
ที่เกี่ยวของกับหัวขอ หรือ
และเนื้อหาสาระสําคัญใน
เนื้อหาตางๆ ตามที่กําหนด
สาขาวิชาจิตวิทยาและ
ไวในแผนการสอน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
2. อภิปรายรวมกันเปน
องคการ
กลุม (Group Discussion)
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดย
2.2 2.3 สามารถนําความรู การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือหัวขอที่กลุมตัดสินใจ
และประสบการณใน
รวมกันและนําเสนอผลการ

รวมถึงความสนใจ
ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ การสงงาน
ที่ไดรับ
2 ประเมินจาก
การเขารวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน เชน
มอบหมายชิ้นงาน
แบบฝกหัด การรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และประเมินจากงาน
หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
จริง
3. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
1. ประเมินจาก สัปดาหที่
ผลการศึกษาคนควา
1 – 15
และการนําเสนอตาม และ 16
ประเด็นที่มอบหมาย
หรือการแสดงความคิด
2. ประเมินจาก
ผลการอภิปรายกลุม
ผลการแสดงบทบาท
สมมติ และผลงานจาก
การทําแบบฝกหัดทั้ง
จากศึกษาคนควา การ
แสดงความคิด การ
แสดงบทบาทสมมติ

35%
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ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

การศึกษาวิชาจิตวิทยาและ อภิปรายกลุม
3. การแสดงบทบาท
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ ไปประยุกตใชเพื่อ สมมุติ (Role-Playing)
แบงกลุมกําหนดและฝก
แกปญหาตาง ๆ อยางเปน
ทักษะการแสดงออกตาม
รูปธรรม
บทบาทที่กําหนด
2.4 มีการพัฒนาองค
ความรูของตนเอง และ
สามารถบูรณาการความรู
กับศาสตรอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
โดยเนนการนําความรูไป
เสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

3. ประเมินจาก
การทําแบบฝกหัด
และการสอบปลาย
ภาค

ดานทักษะทางปญญา
3.1 ความสามารถใน

1. ประเมินจาก สัปดาหที่
ผลการอภิปรายและ
1 – 15
การนําเสนอที่เขาใจ
และ 16
งาย
2. ประเมินจาก
การรวมกิจกรรมในชั้น
เรียน โดยการนํา
หลักการเรียนรูมาใช
และตองมีการอางอิงที่
ถูกตองเหมาะสม
3. ประเมินจาก
การสอบปลายภาค
ดวยขอสอบที่เนนการ
ประยุกตความรู การ
คิด วิเคราะห และการ

การคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบตามหลักการที่ได
ศึกษามา รวมทั้งสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
3.2 มีทักษะและ
ความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาในการศึกษา
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

1. อภิปรายรวมกันเปน
กลุม (Group Discussion)
โดยการแลก -เปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวขอที่กลุม
ตัดสินใจรวมกัน โดยการนํา
หลักการเรียนรูมาคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ
เพื่อการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ และ
ประยุกตองคความรูที่
เกี่ยวของกับจิตวิทยาได
เหมาะสมกับสถานการณ
และอยางสรางสรรค
2. การรวมกันทํา
กิจกรรมตามแบบฝกหัดที่

30%
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ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการได
3.3 มีความสามารถ
อธิบาย แยกแยะ และ
วิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณตางๆ จาก

กําหนดไวในแผนการสอน
3. การฝกทักษะทาง
ภาษาทั้งการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน ตามที่
กําหนดไวในใบงานหรือ
แบบฝกหัด

สังเคราะหสาระความรู
ที่เรียนไปสูสถานการณ
จริง
4. ประเมินจากผล
การเขารวมฝกทักษะ
ตามที่กําหนดไวในใบ
งานหรือแบบฝกหัด

1. การสอนแบบรวมมือ
ประสานใจ (Co-Operative
Learning) โดยมุงให
นักศึกษารวมมือกันทํางาน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
สวนรวมในการดําเนินงาน
และประสานงานกัน เพื่อให
เกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียน
จะตองรับผิดชอบการเรียนรู
ของตนเองและรับผิดชอบ
การเรียนรูของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุม เชน การปรับตัว
เขากับเพื่อรวมงาน การมี
มนุษยสัมพันธตอบุคคลรอบ
ขาง
2. การสอนแบบระดม

1. ประเมินจาก
สัปดาหที่
การสังเกตพฤติกรรม
1 - 15
ในการทํางานรวมกัน
การสื่อสารในกลุม การ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานการณตางๆ ที่
ตองทํางานรวมกัน
2. ประเมินจาก
ผลการระดมสมอง
ความพยายามใน
การศึกษาคนควา เพื่อ
การนําเสนอตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
หรือการแสดงความคิด
และการฝกทักษะที่
เกี่ยวของ

ความรูที่ไดศึกษามา
รวมทั้งสามารถแกไข
ปญหาหรือสถานการณ
ตางๆ โดยการประยุกต
ความรูไดอยางถูกตองและ
สรางสรรค
ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถ
ในการสื่อสารและการ
ปรับตัวกับผูอื่นโดย
คํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่
ดีและสามารถใหความ
ชวยเหลือผูอื่นใน
สถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม
4.3 มีความรับผิดชอบ

15%

มคอ.3 -6

ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา
ตลอดจนสามารถเปน
สมาชิกที่ดีของกลุม

สมอง (Brainstorming)
โดยกระตุนกลุมผูเรียนให
ชวยกันหาคําตอบหรือ
ทางเลือกสําหรับปญหาที่
กําหนด ชวยกันคิด หา
คําตอบหรือทางเลือก
สําหรับปญหาที่กําหนดให
มากที่สุด แลวชวยกัน
พิจารณาเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดอาจมีมากกวาหนึ่ง
ดานทักษะการวิเคราะห
1. การเรียนรูจากใช
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ทักษะตางๆ จากการเรียน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอน ทั้งทางเรื่องการ
5.1 สื่อสารดวยการพูดคุย การ
5.2 อภิปราย การเขียน และการ
5.3 สามารถสื่อสาร ใชสืบคนขอมูลสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิ -ภาพทั้ง เพื่อการสื่อสารไดอยางมีดี
การพูดและการเขียนทั้ง
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง
ภาษาตางประเทศ
การพูด การอาน และการ
5.4 สามารถใช
เขียน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
2. การฝกทักษะทาง
การคนควาขอมูล รวมถึง
ภาษาทั้งการฟง การพูด การ
สามารถเลือกใชสื่อในการ อาน และการเขียน ตามที่
นําเสนอและสื่อสารขอมูล กําหนดไวในใบงานหรือ
ไดอยางเหมาะสม
แบบฝกหัด

3. ประเมินจากผล
การเขารวมกิจกรรมใน
การทํางานรวมกัน
ตามที่กําหนดไวในใบ
งานหรือแบบฝกหัด

1. ประเมินผลจาก สัปดาหที่
ผลการฝกปฏิบัติในชั้น 1 – 15
เรียน การทําฝกหัด
และการสงรายงานที่
ตองใชทักษะการ
สื่อสาร
2. ประเมินจากผล
การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรูตัวเขม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรูตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

มคอ.3 -7

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

(ชม.)

แนะนํารายวิชา รูปแบการ
(3 ชม.) จัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล
- Vocabulary Building :
Deductive meaning from
word structure with affixes,
using Content Clues.

(3 ชม.)

3

(3 ชม.)

4

(3 ชม.)

5

(3 ชม.)

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)

1

2

การวัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดทบทวนความรู

กิจกรรมการเรียนการสอน :
Word, Part of speech,
1. บรรยาย
phase, and sentence.
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
3. การฝกปฏิบัติตามแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (I)
2. แบบฝกหัด
- Grammar and Usage II) :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
Tense, Finite Verb, and
1. บรรยาย
Subject & Verb Agreement. 2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
3. การฝกปฏิบัติตามแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (II)
2. แบบฝกหัด
- Grammar and Usage (III) : กิจกรรมการเรียนการสอน :
Active & Passive Voice, If1. บรรยาย
cause and related form,
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
Complex Sentence and
3. การฝกปฏิบัติตามแบบฝกหัด
Conjunction.
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (III)
2. แบบฝกหัด
- Reading Comprehension (I) กิจกรรมการเรียนการสอน :
:
1. บรรยาย
Sentence Reading and
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
- Grammar and Usage (I) :

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผลการอภิปรายกลุม
2. แบบประเมินผล 3. คะแนนจากการทํา
การอภิปรายกลุม แบบฝกหัด
3. ฝกหัดทบทวน
ความรู
1. การบรรยาย
1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ประกอบ
ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผลการรวมทํา
2. ใบงาน Grammar กิจกรรม
Usage (I)
3. ผลจากการฝกปฏิบัติ

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผลการรวมทํา
2. ใบงาน Grammar กิจกรรม
Usage (II)
3. ผลจากการฝกปฏิบัติ

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผลการรวมทํา
2. ใบงาน Grammar กิจกรรม
Usage (III)
3. ผลจากการฝกปฏิบัติ

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการรวมทํา

PowerPoint

มคอ.3 -8

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

(ชม.)

6

(3 ชม.)

7

(3 ชม.)

8

(3 ชม.)

9

(3 ชม.)

10

(3 ชม.)

การวัดและประเมินผล

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)
Finding the Main Ideas.

กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝกหัด Reading Comprehension (I)

2. ใบงาน Reading กิจกรรม
Comprehension (I)

- Reading Comprehension
(II) :
Supporting Detail and
Outline, Paragraph
Relationships, and
Identifying Point
Relationships.
- Reading Comprehension
(III) :
Making Inferences & Drawing
Conclusions and
Distinguishing between Fact
and an Opinion.

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝกหัด Reading Comprehension (II)

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการรวมทํา
กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝกหัด Reading Comprehension (III)

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการรวมทํา
กิจกรรม

- Reading Comprehension
(IV) :
Reading Essays for Critical
Thinking.

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝกหัด Reading Comprehension (IV)

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการรวมทํา
กิจกรรม

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

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

1. การบรรยาย

Oral Communication (II) :
Asking for time, location
and direction

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

Oral Communication (I)

Oral Communication (II)

PowerPoint
2. ใบงาน Reading
Comprehension (II)

PowerPoint
2. ใบงาน Reading
Comprehension (III)

PowerPoint
2. ใบงาน Reading
Comprehension
(IV)

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผลการรวมทํา
2. บทสนทนา ที่ใช กิจกรรม
ในการแสดง
บทบาทสมมติ
1. การบรรยาย
1. การตอบคําถามใน
ประกอบ
ชั้นเรียน
PowerPoint
2. ผลการรวมทํา
2. บทสนทนา ที่ใช กิจกรรม
ในการแสดง
บทบาทสมมติ
มคอ.3 -9

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

(ชม.)
11

(3 ชม.)

12

(3 ชม.)

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)
Listening Comprehension (I)
:
Conversation Passage, Main
Point of Conversation, and
Analyzing Dialogue

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมฝกฟงบทสนทนา

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ
PowerPoint
2. CD บทสนทนา

ชั้นเรียน
2. ผลการฝกฟงบท
สนทนา

Listening Comprehension (II)
:
Listening Practice from
TOEIC Simulation ie. Picture,
Question-Response, Short
Conversations, and Short
Talks.

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมฝกทําแบบทดสอบ TOEIC

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการฝกทํา
แบบทดสอบ TOEIC

(Simulation) Part Listening

กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.)
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
3. การฝกปฏิบัติตามแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Communicative Writing (I)
2. แบบฝกหัด
14
- Communicative Writing (II) กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) :
1. บรรยาย
Guideline for Writing
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
Descriptions ie. Forms,
3. การฝกปฏิบัติตามแบบฝกหัด
Technique, and Suggestion.
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Communicative Writing (II)
2. แบบฝกหัด
15
- Communicative Writing (III) กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) :
1. บรรยาย
Writing Passage ie.
2. กิจกรรมกลุมตามใบงาน
Directions & Instructions,
3. การฝกปฏิบัติตามแบบฝกหัด
Cause & Effect, Giving
Examples and Comparison กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานเรื่อง Communicative Writing (III)
& Contrast
2. แบบฝกหัด
13

การวัดและประเมินผล

- Communicative Writing (I) :
Topic & Support Sentence,
Inductive & Deductive
Paragraph Structure, and
The Outline of the
Paragraph.

PowerPoint
2. CD TOEIC
(Simulation)

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการรวมทํา
กิจกรรม
3. ผลจากการฝกปฏิบัติ

1. การบรรยาย

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการรวมทํา
กิจกรรม
3. ผลจากการฝกปฏิบัติ

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

1. การตอบคําถามใน

ประกอบ

ชั้นเรียน
2. ผลการรวมทํา
กิจกรรม
3. ผลจากการฝกปฏิบัติ

PowerPoint
2. ใบงาน
Communicative
Writing (III)

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

(Simulation) Part
Listening

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

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

มคอ.3 -10

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล

(ชม.)
16

(สัดสวนการประเมิน)

สอบปลายภาค

(0 ชม.)

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
กิจกรรมในชั้นเรียนและแบบฝกหัด
50%
- สอบปลายภาค
40%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)

ระดับผลการเรียน

85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-50

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
ศุภมิตร บัวเสนาะ. (2562). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยา. กรุงเทพฯ :
โครงการสวนดุสิตกราฟฟคไซด.
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ผูสอน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
3) สอดคลองกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นําเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู

-





ทักษะทางปญญา

-







-





-



ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชไอที
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7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษาตามวิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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