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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

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 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ช้ันปี 1 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
1.8 สถานท่ีเรียน 

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11-607 
1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

  วันที่  9 พฤศจิกายน 2561  
 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน ตลอดจน รักความถูก
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ต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
 2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเน้ือหาสาระส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา

และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 2.1.3. มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามา 

รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ 

ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

  2.1.4.  มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 2.1.5.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
  
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

จากการปรับปรุงการเรียนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความ
ใส่ใจในเนื้อหาที่เรียนและสามารถร่วมกันท างานตามที่มอบหมายได้อย่างเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม  
ผู้เรียนบางคนรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีปริมาณมากท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตาม
ก าหนดเวลา ดังนั้น ผู้สอนอาจจะต้องมีปรับกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นที่เกินความจ าเป็นออกบ้างเพื่อความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  
     

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 การใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางจิตวิทยา ฝึกทักษะการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ การฟัง การอ่าน การ
พูดและการเขียน  ค าศัพท์เก่ียวกับจิตวิทยา วิธีการอ่านและแปลบทความหรือผลงานวิจัยทางจิตวิทยา  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 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชั่วโมงต่อ ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริมตาม 0 90 ชั่วโมงต่อ 
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ภาคการศึกษา ความต้องการของนักศึกษาเป็นราย
กลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้ให้ชัดเจน
และแม่นย ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 

 ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น 
 2) อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างนอ้ย  

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา 

 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 ตระหนักในคณุค่า
ของจรรยาบรรณ
นักจติวิทยา กฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์การ มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัยความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การท างาน 

     1.2  รักความถูกต้อง
และความยุติธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชน ยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่
ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
     1.3  มีจิตสาธารณะ มี
ความเข้าใจปัญหาทางสังคม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

     1. จัดการเรียนการ
สอนโดยการสอดแทรก
คุณธรรม   จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ
ประกอบการบรรยาย
ปลูกฝังผู้เรียนเข้าใจถึง
วัฒนธรรมที่ดีงามส่งเสริม
นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นความรับผิดชอบ 
การตรงต่อเวลา การแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตทัง้ในการ
เรียนการสอน การสอบ 
การปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมาย และมี
การจัดกจิกรรมสง่เสรมิ
คุณธรรมและจริยธรรม  
 

     1.ประเมินโดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน  เพื่อดูการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความ
มีวินัย ความรับผิดชอบ  
การส่งงานที่ได้รับ 
     2  ประเมินจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน เช่น มอบหมาย
ชิ้นงาน แบบฝึกหัด การ
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
และประเมินจากงาน
หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
จริง 
     3.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 
1 - 15 

 

ด้านความรู้ 1. ใช้การบรรยาย 1.  ประเมินจากผล สัปดาห์ที่  
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา 

 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
     2.1  มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา
สาระส าคัญในสาขาวิชา
จิตวิทยาและจิตวทิยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

     2.2   - 
     2.3  สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม 

       2.4  มีการพัฒนา
องค์ความรู้ของตนเอง 
และสามารถบรูณาการ
ความรู้ 
กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม โดยเน้นการน า
ความรู้ไปเสริมสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
 

ประกอบกบัซกัถามใน
ประเด็นที่นักศึกษาไม่
เข้าใจ พร้อมทั้งการใช้
กรณีตัวอย่างทีเ่กี่ยวข้อง
กับหัวข้อ หรือเนือ้หาต่างๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการสอน 

2. อภิปรายร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  (Group 
Discussion) ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจ
ร่วมกันและน าเสนอผล
การอภิปรายกลุม่ 

3. การแสดงบทบาท
สมมุติ (Role-Playing) 
แบ่งกลุ่มก าหนดและฝึก
ทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่ก าหนด  

 

การศึกษาค้นคว้า และ
การน าเสนอตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
หรือการแสดงความคิด   

2.  ประเมินจากผล
การอภิปรายกลุ่ม ผล
การแสดงบทบาทสมมติ 
และผลงานจากการท า
แบบฝึกหัดทั้งจากศึกษา
ค้นคว้า การแสดง
ความคิด  การแสดง
บทบาทสมมติ  

3. ประเมินจากการ
ท าแบบฝึกหัด และการ
สอบปลายภาค  

1 – 15 
และ 16 

ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1 ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ตามหลักการที่ได้ 
ศึกษามา  รวมทั้งสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  

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

     1.  ประเมินจากผล
การอภิปรายและการ
น าเสนอที่เข้าใจง่าย 
     2. ประเมินจากการ
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
โดยการน าหลักการ
เรียนรู้มาใช้ และต้องมี
การอ้างอิงที่ถูกต้อง
เหมาะสม  

สัปดาห์ที่ 
1 – 15 
และ 16 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา 

 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
     3.2  มีทักษะและ
ความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่าง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้  

     3.3  มีความสามารถ
อธิบาย แยกแยะ และ
วิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ จาก
ความรู้ที่ได้ศึกษามา 
รวมทั้งสามารถแกไ้ข
ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ โดยการประยุกต์
ความรู้ได้อย่างถกูต้องและ
สร้างสรรค์ 

เก่ียวข้องกับจิตวิทยาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์และ
อย่างสร้างสรรค์ 
     2. การร่วมกันท ากิจกรรม
ตามแบบฝึกหัดที่ก าหนดไว้ใน
แผนการสอน 
     3. การฝึกทักษะทางภาษา
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ตามที่ก าหนดไว้
ในใบงานหรือแบบฝึกหัด 

     3. ประเมินจากการ
สอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการ
ประยุกต์ความรู้ การคิด 
วิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์สาระความรู้ที่
เรียนไปสู่สถานการณ์
จริง 
 4. ประเมินจากผลการ
เข้าร่วมฝึกทักษะตามที่
ก าหนดไว้ในใบงานหรือ
แบบฝึกหัด 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     4.1  มีความสามารถ
ในการสื่อสารและการ
ป รั บ ตั ว กั บ ผู้ อ่ื น โด ย
ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความ
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒ นธรรม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
    4.2  มีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดีและสามารถให้ความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ อ่ื น ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
        4.3  มีความ

     1. การสอนแบบร่วมมือ
ประสานใจ (Co-Operative 
Learning)  โดยมุ่งให้นักศึกษา
ร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน   มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และประสานงาน
กัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใน
เรื่องที่เรียน จะต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองและ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของ
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม เช่น 
การปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงาน 
การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคล
รอบข้าง 
     2. การสอนแบบระดม
สมอง (Brainstorming)  โดย
กระตุ้นกลุ่มผู้เรียนใหช้่วยกัน
หาค าตอบหรือทางเลือก
ส าหรับปัญหาที่ก าหนด 

     1. ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมในการ
ท างานร่วมกัน การ
สื่อสารในกลุ่ม การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่ต้อง
ท างานร่วมกัน 
      2. ประเมินจากผล
การระดมสมองความ
พยายามในการศึกษา
ค้นคว้า เพื่อการน าเสนอ
ตามประเด็นที่
มอบหมายหรือการ
แสดงความคิด และการ
ฝึกทักษะที่เก่ียวข้อง 
     3. ประเมินจากผล
การเข้าร่วมกิจกรรมใน
การท างานร่วมกันตามที่
ก าหนดไว้ในใบงานหรือ

สัปดาห์ที่ 
1 - 15 

15% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการ
พัฒนา 

 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 

รับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าตลอดจน
สามารถเป็นสมาชิกที่ดี
ของกลุม่    
 

ช่วยกันคิด หาค าตอบหรือ
ทางเลือก ส าหรับปัญหาที่
ก าหนดให้มากที่สุด แล้ว
ช่วยกันพิจารณาเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดอาจมี
มากกว่าหน่ึง 

แบบฝึกหัด 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1   - 
     5.2   - 
     5.3  สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิ-ภาพ
ท้ังการพูดและการเขียน
ท้ั ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 
     5.4  สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าข้อมูล รวมถึง
สามารถเลือกใช้สื่อในการ
น าเสนอและสื่อสารข้อมลู
ได้อย่างเหมาะสม 

     1. การเรียนรูจ้ากใช้
ทักษะต่างๆ จากการเรียน
การสอน ทั้งทางเรื่องการ
สื่อสารด้วยการพูดคุย การ
อภิปราย การเขียน และ
การใช้สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมีดทีั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ทั้งการฟงั  
การพูด การอ่าน และการ
เขียน 
     2. การฝึกทักษะทางภาษา
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ตามที่ก าหนดไว้
ในใบงานหรือแบบฝึกหัด 

     1. ประเมินผลจากผล
การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
การท าฝึกหัด และการ
ส่งรายงานที่ต้องใช้
ทักษะการสื่อสาร 
     2. ประเมินจากผล
การสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 
     

สัปดาห์ที่ 
1 – 15 

 

 

 

หมายเหตุ ผลการเรยีนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลกั  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

แนะน ารายวิชา รูปแบการ
จัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล 

- Vocabulary Building : 
Deductive meaning from 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 

1. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint 
2. แบบประเมินผล
การอภิปรายกลุ่ม 

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝึกหัด 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

word structure with affixes, 
using  Content Clues. 

3. ฝึกหัดทบทวน
ความรู้ 

 

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. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Grammar 
Usage (I) 

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
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)  
2. แบบฝึกหัด 

1. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Grammar 
Usage (II) 

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

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. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Grammar 
Usage (III) 

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
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. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Reading 
Comprehension (I)  

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
 
 

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

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

7 
(3 ชม.) 

- Reading Comprehension 
(III) : 
Making Inferences & Drawing 
Conclusions and 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน Reading 

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



 

มคอ.3 -8 
 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

Distinguishing between Fact 
and an Opinion. 
 

แบบฝึกหัด Reading Comprehension (III)  Comprehension (III)   
 

8 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

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

1. การบรรยาย
ประกอบ 
PowerPoint 
2. ใบงาน Reading 
Comprehension (IV)  

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

9 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมแนะน าตัวเอง (บทบาทสมมติ) : 
Oral Communication (I) 

1. การบรรยาย
ประกอบ 
PowerPoint 
2. บทสนทนา ที่ใช้
ในการแสดง
บทบาทสมมติ 

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

10 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมแนะน าตัวเอง (บทบาทสมมติ) : 
Oral Communication (II) 

1. การบรรยาย
ประกอบ 
PowerPoint 
2. บทสนทนา ที่ใช้
ในการแสดง
บทบาทสมมติ 

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

11 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมฝึกฟังบทสนทนา  

1. การบรรยาย
ประกอบ 
PowerPoint 
2. CD บทสนทนา  

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการฝึกฟังบท
สนทนา 
 

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. การบรรยาย
ประกอบ 
PowerPoint 
2. CD TOEIC 
(Simulation)  

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการฝึกท า
แบบทดสอบ 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. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน 
Communicative 
Writing (I)  

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

14 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมกลุ่มตามใบงาน 

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

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

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

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. การบรรยาย
ประกอบ
PowerPoint 
2. ใบงาน 
Communicative 
Writing (III)  

1. การตอบค าถามใน
ชั้นเรียน 
2. ผลการร่วมท า
กิจกรรม 
3. ผลจากการฝึกปฏิบัติ 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

16 
(0 ชม.) 

สอบปลายภาค     

 

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

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 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ศุภมิตร  บัวเสนาะ. (2560).  เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา.  
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กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์. 

6.2 เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 - 
6.3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา. กรุงเทมหานคร : ศักดิโสภาการพิมพ์. 
Lin  Lougheed.  Barron ‘s the leader in test preparatoion. (2017). “TOEIC Practice Exams” สืบค้นเม่ือ 2560, 

พฤศจิการยน 11, เข้าถึงได้จาก https://twitter.com/ 
 livelife414/status 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนกัศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสงัเกตพฤตกิรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

 -  

ความรู้ 
 

-   

ทักษะทางปัญญา 
 

-   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

 -  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ  -  

https://twitter/
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สื่อสาร และการใช้ไอที 
 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีทีผ่ลการเรียนรู้นกัศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรบัปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 
 
 
 


