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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา   2511707 ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา    
     English for Psychologist 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 

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 11508  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่  16 พฤศจิกายน 2560  

 
หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน ตลอดจน รักความถูก
ต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค ์
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 2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญใน

สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 2.1.3. มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้ที่

ได้ศึกษามา รวมทั้ งสามารถแก้ ไขปัญหาหรือสถานการณ์ ต่ าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้  

ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

  2.1.4.  มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 2.1.5.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
  
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เปิดท าการจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ฝึกทักษะการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ การฟัง 
การอ่าน การพูดและการเขียน  ค าศัพท์เก่ียวกับจิตวิทยา วิธีการอ่านและแปลบทความหรือผลงานวิจัย
ทางจิตวิทยา  และการค้นคว้าหาข้อมูลทางจิตวิทยาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 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 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

0 
 

90 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณ
นักจิต วิทยา กฎระเบียบข้อบั งคับของ
องค์ การ มีความซื่ อสัตย์  มี วินั ยความ
รับผิ ดชอบต่ อหน้ าที่  มี คุณ ธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน 
     1.2  รักความถูกต้องและความยุติธรรม 
เค า ร พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ย อ ม รั บ ฟั ง 
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสรา้งสรรค์ 
     1.3  มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหา
ทางสังคม ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นส าคัญ 

     1. จัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบประกอบการบรรยาย
ปลูกฝังผู้เรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม
ส่งเสริมนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การ
แต่ งกายที่ เป็ น ไป ตามระเบี ยบ ของ
มหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งใน
การเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และมีการ
จั ด กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม คุณ ธรรม แล ะ
จริยธรรม  
 

     1 .ป ร ะ เมิ น โด ย ใช้ แ บ บ สั ง เก ต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  เพ่ือดูการปฏิบัติตน
ของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับ 
     2  ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ในชั้ น เรียน  เช่ น  มอบ หมายชิ้ น งาน 
แบบฝึกหัด การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
และประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
จริง 
     3.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 
1 - 15 

10% 

ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลั กการ แนวคิด  ทฤษฎี  และเนื้ อหา
สาระส าคัญ ในสาขาวิชาจิต วิทยาและ

1. ใช้ ก ารบ รรย ายป ระกอบ กั บ
ซักถามในประเด็นที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
พร้อมทั้งการใช้กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อ หรือเนื้อหาต่างๆ ตามที่ก าหนด

1.  ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
และการน าเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย
หรือการแสดงความคิด   

2.  ประเมินจากผลการอภิปรายกลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 
1 – 15 
และ 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
     2.2   - 
     2.3  สามารถน าความรู้และประสบการณ์
ในการศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
       2.4  มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง 
และสามารถบูรณาการความรู้ 
กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ไปเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ไว้ในแผนการสอน 
2. อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม  

( Group Discussion) ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

3. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-
Playing) แบ่งกลุ่มก าหนดและฝึกทักษะ
การแสดงออกตามบทบาทท่ีก าหนด  

 

ผลการแสดงบทบาทสมมติ และผลงาน
จากการท าแบบฝึกหัดทั้งจากศึกษาค้นคว้า 
การแสดงความคิด  การแสดงบทบาท
สมมติ  

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
และการสอบปลายภาค  

ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ ต า ม ห ลั ก ก า ร ที่ ไ ด้ 
ศึกษามา  รวมทั้ งสามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
     3.2  มีทักษะและความสามารถในการ

     1 . อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม  
(Group Discussion) โด ย ก าร แ ล ก  -
เปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่ม
ตัดสินใจร่วมกัน โดยการน าหลักการ
เรียนรู้มาคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
เพ่ือการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
และประยุกต์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาได้เหมาะสมกับสถานการณ์และ

     1.  ประเมินจากผลการอภิปรายและ
การน าเสนอที่เข้าใจง่าย 
     2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน โดยการน าหลักการเรียนรู้มาใช้ และ
ต้องมีการอ้างอิงทีถู่กต้องเหมาะสม  
     3. ประเมินจากการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์ และการสังเคราะห์สาระ

สัปดาห์ที่ 
1 – 15 
และ 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาใน
การศึ กษ าข้ อมู ลต่ าง  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได ้  
     3.3  มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ 
และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ 
จากความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์
ความรู้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

อย่างสร้างสรรค์ 
     2. การร่ วม กั น ท ากิ จ ก รรม ต าม
แบบฝึกหัดที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 
     3. การฝึกทักษะทางภาษาทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ตามที่
ก าหนดไว้ในใบงานหรือแบบฝึกหัด 

ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
 4. ประเมินจากผลการเข้าร่วมฝึกทักษะ
ตามท่ีก าหนดไว้ในใบงานหรือแบบฝึกหัด 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     4.1  มีความสามารถในการสื่อสารและ
การปรับตัวกับผู้ อ่ืน โดยค านึ งถึงความ
แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางวัฒ นธรรมได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  
    4.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้
ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

        4.3  มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าตลอดจน

     1. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ 
(Co-Operative Learning)  โด ยมุ่ ง ให้
นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และประสานงานกัน เพ่ือให้ เกิดการ
เรียนรู้ในเรื่องที่เรียน จะต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม เช่น 
การปรับตัวเข้ากับเพ่ือร่วมงาน การมี
มนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้าง 
     2. ก า ร ส อ น แ บ บ ร ะ ด ม ส ม อ ง 
(Brainstorming)  โ ด ย ก ร ะ ตุ้ น ก ลุ่ ม

     1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ในการท างานร่วมกัน การสื่อสารในกลุ่ม 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องท างานร่วมกัน 
      2. ประเมินจากผลการระดมสมอง
ความพยายามในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือ
การน าเสนอตามประเด็นที่มอบหมายหรือ
การแสดงความคิด และการฝึกทักษะที่
เกี่ยวข้อง 
     3 . ป ระ เมิ น จ าก ผ ลก าร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมในการท างานร่วมกันตามที่
ก าหนดไว้ในใบงานหรือแบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที่ 
1 - 15 

15% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
สามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม    ผู้เรียนให้ช่วยกันหาค าตอบหรือทางเลือก

ส าหรับปัญหาที่ก าหนด ช่วยกันคิด หา
ค าตอบหรือทางเลือก ส าหรับปัญหาที่
ก าหนดให้มากที่สุด แล้วช่วยกันพิจารณา
เลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดอาจมีมากกว่าหนึ่ง 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1   - 
     5.2   - 
     5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ-
ภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
     5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ
ในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

     1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ จาก
การเรียนการสอน ทั้งทางเรื่องการสื่อสาร
ด้วยการพูดคุย การอภิปราย การเขียน 
และการใช้สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือ
การสื่อสารได้อย่างมีดีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง  การพูด การ
อ่าน และการเขียน 
     2. การฝึกทักษะทางภาษาทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ตามที่
ก าหนดไว้ในใบงานหรือแบบฝึกหัด 

     1. ประเมินผลจากผลการฝึกปฏิบัติใน
ชั้นเรียน การท าฝึกหัด และการส่งรายงาน
ที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร 
     2. ประเมินจากผลการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
     

สัปดาห์ที่ 
1 – 15 

 

15% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

แนะน ารายวิชา รูปแบการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล 
- Vocabulary Building : Deductive 
meaning from word structure with 
affixes, using  Content Clues. 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 

1. การบรรยายประกอบ
PowerPoint 
2. แบบประเมินผลการ
อภิปรายกลุ่ม 
3. ฝึกหัดทบทวนความรู้ 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

2 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
- 3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (I)  
2. แบบฝึกหัด 

1. การบรรยายประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Grammar 
Usage (I) 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

3 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
- 3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (II)  

1. การบรรยายประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Grammar 
Usage (II) 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  ผู้สอน 

2. แบบฝึกหัด 
4 

(3 ชม.) 
- Grammar and Usage (III) : 
 Active & Passive Voice, If-cause and 
related form, Complex Sentence and 
Conjunction. 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
- 3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงานเรื่อง Grammar Usage (III)  
2. แบบฝึกหัด 

1. การบรรยายประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Grammar 
Usage (III) 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

5 
(3 ชม.) 

- Reading Comprehension (I) : 
Sentence Reading and Finding the 
Main Ideas. 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัด Reading 
Comprehension (I)  

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

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

6 
(3 ชม.) 

- Reading Comprehension (II) : 
Supporting Detail and Outline, 
Paragraph Relationships, and 
Identifying Point Relationships.  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัด Reading 
Comprehension (II)  

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

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  ผู้สอน 

7 
(3 ชม.) 

- Reading Comprehension (III) : 
Making Inferences & Drawing 
Conclusions and Distinguishing 
between Fact and an Opinion. 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัด Reading 
Comprehension (III)  

1. การบรรยายประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Reading 
Comprehension (III)  

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

8 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัด Reading 
Comprehension (IV)  

1. การบรรยายประกอบ 
PowerPoint 
2. ใบงาน Reading 
Comprehension (IV)  

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

9 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมแนะน าตัวเอง (บทบาท
สมมติ) : Oral Communication (I) 

1. การบรรยายประกอบ 
PowerPoint 
2. บทสนทนา ที่ใช้ในการ
แสดงบทบาทสมมติ 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

10 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมแนะน าตัวเอง (บทบาท
สมมติ) : Oral Communication (II) 

1. การบรรยายประกอบ 
PowerPoint 
2. บทสนทนา ที่ใช้ในการ
แสดงบทบาทสมมติ 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  ผู้สอน 

11 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมฝึกฟังบทสนทนา  

1. การบรรยายประกอบ 
PowerPoint 
2. CD บทสนทนา  

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการฝึกฟังบทสนทนา 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

12 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมฝึกท าแบบทดสอบ TOEIC 
(Simulation) Part Listening 

1. การบรรยายประกอบ 
PowerPoint 
2. CD TOEIC 
(Simulation)  

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการฝึกท าแบบทดสอบ 
TOEIC (Simulation) Part 
Listening 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

13 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
- 3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงานเรื่อง Communicative 
Writing (I)  
2. แบบฝึกหัด 

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

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

14 
(3 ชม.) 

- Communicative Writing (II) : 
Guideline for Writing Descriptions ie. 
Forms, Technique, and Suggestion.  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
- 3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด 

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

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงานเรื่อง Communicative 
Writing (II)  
2. แบบฝึกหัด 

15 
(3 ชม.) 

- Communicative Writing (III) : 
Writing Passage ie. Directions & 
Instructions, Cause & Effect, Giving 
Examples and Comparison & Contrast  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
- 3. การฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกหัด 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงานเรื่อง Communicative 
Writing (III)  
2. แบบฝึกหัด 

1. การบรรยายประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน 
Communicative 
Writing (III)  

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท ากิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

16 
(0 ชม.) 

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

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ศุภมิตร  บัวเสนาะ. (2560).  เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา.  

กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 - 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 

https://twitter/
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 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

 -  

ความรู้ 
 

-   

ทักษะทางปัญญา 
 

-   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 -  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

 -  

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 


