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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป 
1.1รหัสและช่ือรายวิชา       
 รหัสวิชา2514702 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
          English for Industrial and Organizational Psychologist 
1.2 จํานวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1)หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2)ประเภทของรายวิชา:  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:ผศ.อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 
2)อาจารย์ผู้สอน:ผศ.อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา1 ปีการศึกษา 2561/ ชั้นปี 3 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอาคาร 11 ห้อง 11607 

1.9 วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15 กรกฎาคม2561 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/สามารถ/สมรรถนะต่างๆ ดังนี้ 

1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย  
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และสังคมมี
ความเสียสละ ซ่ือสัตย์    คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
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2. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีท่ีสําคัญในสาขาวิชา 
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน มีการพัฒนาองค์ความรู้
ของตนเอง  และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง  

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการท่ีได้ศึกษามา 
รวมท้ังสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหา
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ มี
ทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
และปฏิบัติการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้ สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
องค์การอุตสาหกรรม  รวมถึงการนําความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหาร
และพัฒนาองค์การ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในบทบาทของการเป็นผู้นําหรือผู้ร่วมทีมในการทํางาน สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุกระดับชั้น ผู้รับบริการและบุคคลท่ัวไป มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาท่ีอาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วม 
ด้วย มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อในการนําเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 

2.2วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติใน
ประเด็นต่าง ๆเพ่ิมเติม 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

3.1 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ฝึกทักษะการฟังและการ
พูดเน้นคําศัพท์ สํานวนและบทสนทนาต่าง ๆ ท่ีใช้ในการติดต่อกับผู้บริหารและลูกค้าท่ีเก่ียวข้องกับ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
องค์การอุตสาหกรรม 

A study of English for industrial and organizational psychologist by practice the 
skill of listening and speaking, particularly in vocabulary, idioms job interview and 
conversation to communicate with executives and customers, including English 
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language that involved human resources management procedure, and skill of reading 
and writing documents in human resources management tasks 
 
3.2 จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา 

ให้คําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพ่ือทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยํายิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ท่ีมีผลการเรียนตํ่า 

ปฏิบัติ 30 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1)อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน 
 2)อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 – 14.00 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ   
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์การ และสังคม 
1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์    คํานึงถึงผล 
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็น 
มนุษย์ 
 

1.อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
ในการเรียนการสอนตลอดจนตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้า ที่และแนวทางปฏิ บัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 
2.ปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. มอบหมายงานใ ห้ นัก ศึกษา ได้ ปฏิ บั ติ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคลโดยการใช้รูปแบบการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ  ( Co-Operative 
Learning) เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
ช่วย เหลื อ กัน ในการ ทํ า งานตาม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย รวมถึงการยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสรมิคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น ชมเชยและยกย่องนักศึกษาที่ทํา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

1. พิจารณาพฤติกรรมการเข้าเรียน ทัศนคติ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบและการส่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา 
2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
ทํากิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
  
 

1-15 

10% 

ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก  
การ วิ ธีการและทฤษฎี ที่สําคัญในสาขาวิชา

1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชารวมถึงการ
ถาม ตอบในชั้นเรียนร่วมกับการใช้วิธีการสอน
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.ประเมินจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ (สอบ 
ปลายภาค รวมถึงการทดสอบย่อยในสัปดาห์ที่
กําหนด) 

1-15และ 
16 40% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล 

จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2.2 มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน2.3 มี
การพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง  และสามารถ
บูรณาการความ รู้กับศาสตร์ อื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง  

2. การเรียนการสอนแบบร่วมมือในการทํา
กิจกรรมหรื ออภิปรายกลุ่ ม ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆที่ได้รับมอบหมาย และนําเสนอ
ในชั้นเรียน 
3. การมอบหมายกิจกรรมรายกลุ่มในการ
ทํางานร่วมกันและมีการช่วยเหลือในฐานะของ
การสมาชิกของกลุ่มรวมถึงการศึกษาด้วย
ตนเองรายบุคคล 
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนําเสนอเรื่องราว
ต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์รายกรณี 

2.การสังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนหรือ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.ประเมินผลงานที่ไดร้ับมอบหมาย ได้แก่ การ 
นําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่
มอบหมายรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้งสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
3.2 สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยการประยุกต์แนวความรู้จาก 
การศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
3.3 มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ และปฏิบัติการวิจัยทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ได้ 
3.4 สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นใน
องค์การอุตสาหกรรม  รวมถึงการนําความรู้ เทคนิค

1. การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา
พร้อมกับให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
การตอบคําถาม 
2. การอภิปรายกลุ่มโดยให้นักศึกษาได้แลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่
ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยให้
นักศึกษาได้ทํางานร่วมกันและช่วยเหลือใน
ฐานะของการสมาชิกของกลุ่ม 
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนําเสนอเรื่องราว
ต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และและการนําความรู้ในการนําไปประยุกต์ใช้ 
5. การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมตโิดย
ให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้และวิเคราะห์

1. การสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบที่ใช้ทักษะ
ด้านความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ในการ
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ี่เรียนมา   
2. ประเมินผลจากผลงาน และการนําเสนอ
ผลงาน 
3. ประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
การอภิปราย การถาม ตอบ การทําใบกิจกรรม
รายคาบ 
4. ประเมินผลจากกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมต ิ

 

1-15และ 
16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล 

และวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหาร
และพัฒนาองค์การ 
3.5 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ 
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

สร้างสรรค์การนําเสนอในรูปแบบการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ 
 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่ม 
บุคคลทุกระดับ โดยใ ช้การสื่ อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวย 
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง 
ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็น 
ผู้นําหรือผู้ร่วมทีมในการทํางาน 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม 
องค์การและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน 
องค์การทุกระดับชั้น ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป 
4.5 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการ
เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมผ่านการบรรยาย พร้อมกับให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นการตอบคําถาม
และมอบหมายงานระหว่างการจัดการสอน 
2. มอบหมายงานในการจัดเรียนการสอน เปิด
โอกาสให้ นักศึกษาได้ ทํางานร่ วม กันและ
แลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานร่วมกัน ใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม 
3. การอภิปรายกลุ่มโดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย 
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการนําเสนอเรื่องราว
ต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์รายกรณี 
 

1.  ประเมินจากการส่งงาน รายงาน ความ
เรียบร้อยครบถ้วนของงาน และการนําเสนอ
ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
3. ประเมินผลจากการทํากิจกรรมรายกลุ่ม
ร่วมกันของผู้เรียน 
 

 

1-15 

10% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัย
วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย 

1. มอบหมายงานในหลายรูปแบบเพื่อ 
พัฒนาการสื่อสารของนักศึกษาและศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ

1. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการ
ประเมินการทํากิจกรรมในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ 
และรูปแบบในการนําเสนอ 

1-15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ําหนักของ
การประเมินผล 

5.2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อ
และรูปแบบของสื่อในการนําเสนอผลงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

แหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และ
นําเสนอผลงานด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสม              
2.  พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง 
การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้น เ รี ยน โดยใ ช้ เ ครื่ อ งมื อและรูปแบบ ที่
เหมาะสม 
 

 

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

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

- ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา 
- ทบทวนความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
   
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ชี้แจงรูปแบบการสอน เนื้อหา
รายวิชา รวมทั้งวิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน  
2. ผู้สอนตั้งคําถามเกี่ยวกับ 
ความสําคัญของการใช้ภาษา  
อังกฤษ โดยให้ผู้เรียนแลก  
เปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้สอนบรรยายทบทวน 
เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กับ คํ า ศัพ ท์ ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยา 
ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 
4.ให้ผู้เรียนศึกษาบทความภาษา 
อังกฤษที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา  
What Is Industrial  
Organizational Psychology 
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลาคุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 



9 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้
ภ าษา อั งกฤษด้ วยตน เอง  ผ่ าน
โปรแกรม English Discoveries 
โดยมอบหมายให้ผู้เรียนดําเนินการ
ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง (ต่อเนื่อง
จากผลการทดสอบและที่เคยฝึก
ปฏิบัติ) ต่อเนื่องไปอีก 1 unit และ
ส่งรายงานการเข้าศึกษาก่อนสิ้นสุด
ภาคเรียน 

2 
(4 ชม.) 

Introduction and Basic Knowledge of Industrial and Organizational 
Psychology (ครั้งที่ 1)  
- Divisions of psychology(1 – 20) 

- Vocabulary  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การสอนโดยการบรรยาย 
ร่วมกับการใช้ Power Point ใน
หัวข้อ Division of Psychology 
จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกันศึกษา
คําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
ตามประเด็นสาขาจิตวิทยาที่ได้รับ
มอบหมาย  
3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector) 
และ

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผลงาน ที่มอบ 
หมาย (ความ
ต ร ง ต่ อ เ ว ล า 
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
งาน) 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น
กลุ่มย่อย และมอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มนําเสนอกิจกรรมในรูปแบบของ
เกมเกี่ยวกับการถามตอบคําศัพท์ใน
หัวข้อ Division of Psychology 
และเตรียมการทดสอบคําศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํา 
คําถามทบทวนท้ายบทเรียน 

คอมพิวเตอร ์
3.Power Point 
Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 

 

3 
(4 ชม.) 

Introduction and Basic Knowledge of Industrial and Organizational 
Psychology (ครั้งที่ 2) 
- Divisions of psychology (21-40) 

- Vocabulary  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนคําศัพท์ที่ 
เกี่ยวกับ Divisions of  

psychology 

2.การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
การนําเสนอกิจกรรมเรื่อง Division 
of Psychology ของผู้เรียนรายกลุ่ม 
จากนั้นผู้สอนให้ข้อเสนอแนะในการ
นําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม และ
เพิ่มเติมเนื้อหาจากการนําเสนอให้
เพิ่มเติม 

 ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector) 
และ 
คอมพิวเตอร ์

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
- ประเมินจาก

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ผู้สอนและผู้เรียน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
ประ เด็นจาก กิจกรรมและสรุป
เนื้อหาบทเรียน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํา 
คําถามทบทวนท้ายบทเรียน 

3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 

ก า ร นํ า เ ส น อ
ผลงานรายกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน 

4 
(4 ชม.) 

Introduction and Basic Knowledge of Industrial and Organizational 
Psychology (ครั้งที่ 3) 

- Divisions of psychology (41 –56) 

- Vocabulary  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ผู้สอนทบทวนคําศัพท์ที่ 
เกี่ยวกับ Divisions of  

psychology 

2.การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
การนําเสนอกิจกรรมเรื่อง Division 
of Psychology ของผู้เรียนรายกลุ่ม 
(ต่อ) จากนั้นผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ
ในการนําเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
และเพิ่มเติมเนื้อหาจากการนําเสนอ
ให้เพิ่มเติม 

 ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
 (Projector) 
และ 
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
- ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงานรายกลุม่

ผศ.อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 



12 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ประ เด็นจาก กิจกรรมและสรุป
เ นื้อหาบทเรียน และเตรียมการ
ทดสอบย่อยในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทํา 
คําถามทบทวนท้ายบทเรียน 
2.มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 
เ กี่ ยว กับ คํา ศัพท์ ที่ เ กี่ ยว ข้อง กับ 
Human Resources  
Management แ ล ะ เ ต รี ย ม ก า ร
นําเสนอในชั้นเรียนรายบุคคล 

4.คําถาม
ทบทวน 
 

หน้าชั้นเรียน 

5 
(4 ชม.) 

Psychology in Human Resources Management (1) 
- ทดสอบคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบทเรียนสัปดาห์ที่ผ่านมา 
- Introduction to Human Resources Management  
- Recruitment 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. นัก ศึกษานําเสนอคํา ศัพท์ใน

หมวด Recruitment ตามเนื้อหาที่
กําหนด จากนั้นผู้สอนจะอธิบาย 
ขยายความ และสรุปประเด็นของ
เนื้อหาร่วมกับการใช้การถามตอบ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนพร้อมกับ
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถาม

ทบทวนท้ายบทเรียน 
 

และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 

ของงาน) 
- ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน 

6 
(4 ชม.) 

Psychology in Human Resources Management (2) 
- Retention 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การทดสอบย่อย  
 2. นัก ศึกษานําเสนอคํา ศัพท์ใน

หมวด Retention ตามเนื้อหาที่
กําหนด จากนั้นผู้สอนจะอธิบาย 
ขยายความ และสรุปประเด็นของ
เนื้อหาร่วมกับการใช้การถามตอบ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนพร้อมกับ
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 
Point  
4. คําถาม

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน  การเข้า
ร่วมกิจกรรม
การอภิปราย
กลุ่ม ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมายราย
กลุ่มและ
รายบุคคล
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ทบทวน ของงาน) 
- ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน 

7 
(4 ชม.) 

Psychology in Human Resources Management (2) 
- Retirement 

 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การทดสอบย่อย  
 2. นัก ศึกษานําเสนอคํา ศัพท์ใน

หมวด Retirement ตามเนื้อหาที่
กําหนด จากนั้นผู้สอนจะอธิบาย 
ขยายความ และสรุปประเด็นของ
เนื้อหาร่วมกับการใช้การถามตอบ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนพร้อมกับ
ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและร่วมกัน
อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เ นื้อหาบทเรียนและเตรียมการ
ทดสอบย่อยในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 
Point  
4. คําถาม
ทบทวน 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน  การเข้า
ร่วมกิจกรรม
การอภิปราย
กลุ่ม ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมายราย
กลุ่มและ
รายบุคคล
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

5.แบบทดสอบ
ย่อย 
 

- ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน 

8 
(4 ชม.) 

Job Announcement (1) 

- หลักการเขียนประกาศรับสมัครงาน  

- ตัวอย่างประกาศรับสมัครงาน 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องใน
บทเรียนสัปดาห์ที่ผ่านมา 
2. การสอนโดยการบรรยายโดยใช้ 
Power Point ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการเรียนในหัวข้อ การ
เขียนประกาศรับสมัครงาน 
3. ผู้สอนยกตัวอย่างประกาศรับ
สมัครงานจากเอกสารประกอบการ
เรียน โดยผู้เรียนร่วมกันค้นคว้าและ
นําเสนอคําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น ร่ ว ม กันส รุ ป
แนวทางในการดําเนินงานของการ
จัดทํา Job Announcement 
4.ผู้ สอนและผู้ เ รี ยนร่ วม กันสรุป
เนื้อหา 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 
Point  
4.แบบทดสอบ
ย่อย 
 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผลงาน ที่มอบ 
หมาย (ความ
ต ร ง ต่ อ เ ว ล า 
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
งาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ตัวอย่างของ Job Announcement 
ในภาษาอังกฤษคนละ 1 ตัวอย่าง 
พร้อมกับแปลความหมาย และ
วิเคราะห์รูปแบบของผลงานดังกล่าว 

9 
(4 ชม.) 

Job Announcement (2) 

- ฝึกปฏิบัติการสร้างประกาศรับสมัครงานภาษาอังกฤษ 

 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนเรื่องการเขียน
ประกาศรับสมคัรงาน (Job 

Announcement) 

2. ผู้สอนสุ่มการนําเสนอตัวอย่าง
ของ Job Announcement ที่ได้
มอบหมาย ใ ห้ ไป ศึกษา ค้นค ว้ า 
จํานวน 5-7 ตัวอย่างและจากนั้นให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในประเด็น
ที่สนใจ 
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออก เป็นกลุ่ม
ย่อยและร่ วม กันออกแบบ Job 
Announcement ใน 
ประเด็นที่กําหนด จากนั้นร่วมกัน
นําเสนอในชั้นเรียน 
4.ผู้ สอนและผู้ เ รี ยนร่ วม กันสรุป
เนื้อหา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน  การเข้า
ร่วมกิจกรรม
การอภิปราย
กลุ่ม ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมายราย
กลุ่มและ
รายบุคคล
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
- ประเมินจาก

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ  

ก า ร นํ า เ ส น อ
ผลงานหน้าชั้น
เรียน) 
 

10 
(4 ชม.) 

Application Form (1) 

- How to complete an application form 

- Vocabulary in Application Form 

  
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การสอนโดยการบรรยายโดยใช้ 
Power Point ร่วมกับเอกสาร
ประกอบการเรียนในประเด็นการ
เขียนใบสมัครงาน (How to 
complete an application form) 
รูปแบบ วิธีการเขียนและคําศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนใบสมัครงาน 
(Vocabulary in Application 
Form) 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันนําเสนอ
คํ า ศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ ส รุ ป
แนวทางในการดําเนินงานของการ
เขียนใบสมัครงาน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหา 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 
Point  
 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน) 
- ประเมินจาก
คะแนนจากการ
ทดสอบย่อย 
 
 

ผศ.อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นค้น
ตัวอย่างของ Application Form 
ในภาษาอังกฤษคนละ 1 ตัวอย่าง 
และศึกษาคําศัพท์ที่ปรากฏและควร
รู้ ใ น ก า ร เ ขี ย น ใ บ ส มั ค ร ง า น
ภาษาอังกฤษ พร้อมกับฝึกฝนการ
เขียนเ พื่อฝึกปฏิ บัติการเ ขียนใน
สัปดาห์ถัดไป 

11 
(4 ชม.) 

Application Form  (2) 

- Writing Application Form 

- Vocabulary in Application Form 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. นักศึกษาร่วมกันนําเสนอตัวอย่าง
ของใบสมัครงาน ในชั้นเรียน  
2. ผู้สอนทบทวนประเด็นสําคัญของ
รูปแบบการ เ ขี ยนใบสมัค รงาน
ภาษาอังกฤษ 
3.ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาฝึก
การกรอกใบสมคัรงานใน
ภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่กําหนด 
จากนั้นผู้สอนทําการประเมินผลการ
กรอกข้อมูลและร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สําคัญและจุดที่มี
ข้อเสนอแนะในการเขียน4.ผูส้อน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลาคุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

และผูเ้รียนร่วมกันสรุปเนื้อหาและ
มอบหมายในการทดสอบย่อยการ
เขียนใบสมัครงานในสัปดาห์หน้า 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกฝน
การกรอกใบสมัครงานตามตัวอย่างที่
มีในบทเรียน 

3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5.แบบฟอร์มใบ
สมัครงาน 
 

 

12 
(4 ชม.) 

Job Interview (1)    

- Overview for Job Interview  

- General Question and answer of Job Interview 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การทดสอบการกรอกใบสมัคร
งานเป็นภาษาอังกฤษ 
2.การสอนโดยการบรรยายโดยใช้ 
Power Point ร่วมกับเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น ป ร ะ เ ด็ น 
Overview for Job Interview โดย
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมตัว
สัมภาษณ์งาน ในการให้ผู้เรียนจับคู่ 
และฝึ กการ อ่ านบทสนทนา ใน
เอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ 
General Question and answer 
of Job Interview (1) 
3.นักศึกษาร่วมกันนําเสนอคําศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง และสรุปแนวทางในการ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ 
หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของ 
งาน) 
 
 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ดําเนินงานของการสัมภาษณ์งาน 
4.ผู้ สอนและผู้ เ รี ยนร่ วม กันสรุป
เนื้อหา 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 

4.คําถาม
ทบทวน 
 

13 
(4 ชม.) 

Job Interview (2) 

- General Question and answer of Job Interview (2) 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนใช้รูปแบบวิธีการบรรยาย
โดยใช้ Power Point ร่วมกับ
เอกสารประกอบการเรียนประเด็น 
Overview for Job Interview โดย
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการเตรียมตัว
สัมภาษณ์งาน ในการให้ผู้เรียนจับคู่ 
และฝึ กการ อ่ านบทสนทนา ใน
เอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ 
General Question and answer 
of Job Interview (2) 
2.นักศึกษาร่วมกันนําเสนอคําศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง และสรุปแนวทางในการ
ดําเนินงานของการสัมภาษณ์งาน 
3.ผู้ สอนและผู้ เ รี ยนร่ วม กันสรุป

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน) 
 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

เนื้อหา 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 
2 .  ผู้ ส อนมอบหมาย ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ทบทวนเนื้อหาในเรื่องการสัมภาษณ์
งาน และเตรียมตัวสําหรับการสอบ
ปฏิบัติในสัปดาห์ถัดไป 

4. คําถาม
ทบทวน 
 

14 
(4 ชม.) 

 Job Interview (3)    

- General Question and answer of Job Interview 

- Practice conversation 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนประเด็นสําคัญของ
รูปแบบการ เ ขี ยนใบสมัค รงาน
ภาษาอังกฤษ 
2. ฝึกปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์งาน 
(Job Interview) รายบุคคล โดย
ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะกับผู้เรียน
ในประเด็นที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนทํา
คําถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยคําตอบ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่มอบ 
หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของ
งาน) 
-ประเมินจาก

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 

ผลการฝึก
ปฏิบัต ิ

15 
(4 ชม.) 

“Terminology of Testing, Evaluation, 

-  Statistics and Measurement in Industrial Organization  

Psychology”  

- Measurement and Psychological Testing  

- Vocabulary 

 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. มอบหมายให้นักศึกษาจับคู่เพื่อ
ศึกษาบทความภาษาอังกฤษเรื่อง 
Terminology of Testing, 
Evaluation, Statistics and 
Measurement in Industrial 
Organization Psychology และ
พิจารณาคําศัพท์จากบทความ 
2. ผู้สอนบรรยายในประเด็นสรุป
ค ว ามภาษา อั งกฤษจาก นั้ น ใ ห้
นักศึกษาได้ นําเสนอเ นื้อหาของ
การศึกษาค้นคว้า รวมถึงคําศัพท์ที่
น่าใจ จากนั้นผู้สอน และผู้ เรียน
ร่วมกันสรุปเนื้อ หาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1 . ผู้ ส อนทบทวนบท เ รี ย นและ
คําศัพท์ต่าง ๆเพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการสอบปลายภาค 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
สําหรับ
นักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานที่
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
- การนําเสนอ
ผลงานในชั้น
เรียน 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

16 
(4 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)    40% 
  - การทดสอบย่อย      10% 
  - สอบปลายภาค      30% 

- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล    10% 
  - จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)  10% 
 
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ�อิงกลุ่ม �อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

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 เอกสารและตําราหลัก 
อัมพร  ศรีประเสริฐสุข.(2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยา 
 อุตสาหกรรมและองค์การ. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวน 
 ดุสิต .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
 
6.2 เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ (เพ่ือการแปลความหมาย) 
1) Boonthong Itthipanya. English for Psychology. Department of Foreign Languages, 

Faculty of Humanities, KasetsartUniversity, Published by KasetsartUniversity, (2006). 

2) Chana Thanasarn. English for Psychology. Department of Industrial and 

Organizational Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat 

University, Published by Suan Dusit Rajabhat University, (2009). 

3) Dennis Coon . Introduction to Psychology : Gateways to Mind and 

Behavior. ISBN : 9780495599128, (2009). 
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4) J.W. Kling and Lorrin A. Riggs. Experimental Psychology. (Third 

Edition).Published by Brown University Press, (1971). 

5) John B. Miner. Industrial Organizational Psychology. The StateUniversity of 

New York at Buffalo, (1992). 

6) John D. Greenwood. A Conceptual History of Psychology. ISBN 

:9780071263535, (2009). 

7) Nitiya Yuangsri, Pratin Pimsarn and Suree Pothongsunun. Practical Reading :A 

Handbook for Improving Reading Skills. Language Institute, ThamasatUniversity, 

Published by ThamasatUniversity Press, (2007). 

8) Rapin Subaneg. English in office work. Department of English and Linguistics, Faculty of 

Humanities, RamkhamhaengUniversity, Published by KasetsartUniversity 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 1. สมาคมนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน : http://www.apa.org/ 
 2. แหล่งความรู้ทางจิตวิทยา :http://www.psychologytoday.com/ 
 3. กรมสุขภาพจิต : http://www.dmh.go.th/ 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1)การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1)ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 นําผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
นําเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม �  � 
ความรู้ � � � 
ทักษะทางปัญญา  � � 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

�  � 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

�  � 

7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนดําเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจําเป็นเป็นรายกรณี 
 


