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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1.1รหัสและชื่อรายวิชา       
 รหัสวิชา 2513712 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา   
       English for Psychologist 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

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

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

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11509 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
14 พฤศจิกายน 2560 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/สามารถ/สมรรถนะต่างๆ ดังนี้ 
 
 1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวินัย ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และสังคม มีความ
เสียสละ ซื่อสัตย์    ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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 2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ แนวคิดต่างๆที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในภาษาอังกฤษ มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบันโดยอาศัยความรู้
ทางภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและสามารถบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง  
 3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และใน
การอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยใช้ความรู้ทางภาษาอังกฤษได้ สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่
เกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ควบคู่การใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม 
 4. มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการท างาน  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกบัผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและ
รูปแบบของสื่อในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 
2.2วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา มี
ความพร้อมและมีทักษะในการสร้างเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ทักษะการสื่อสารใน

ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน  วิธีการอ่านและแปลผลงานวิจัยทาง
จิตวิทยา  ฝึกการออกแบบเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการค้นคว้าหาข้อมูลทาง
จิตวิทยาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 A study of using an introduction English language for psychology in practice,                              
a communication skill in any situations i.e., listening, reading, speaking and writing, 
including reading and translation in psychology research, practice in action of 
document design of psychology in practice and searching psychological information 
from information technology system. 
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

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

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันจันทร์ เวลา 09.00 – 11.00 น.
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ 
และสังคม 
1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์   ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์
 

1. การบรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในเนื้อหาท่ีจัดการเรียนการสอน 
2.  มอบหมายงานให้นั กศึ กษาได้ปฏิบั ติ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคล โดยการใช้รูปแบบการเรยีน
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 อกั น ในการท า งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคล 
4.  การให้นักศึกษาได้อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็น ในประเด็นท่ีก าหนด 
5. ส่งเสรมิคุณลักษณะด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม เช่น ชมเชยและยกย่องนักศึกษาท่ีท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

1.  พิจารณาพฤติกรรมการเข้าเรียน ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบและการส่งงานตามที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  
2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
ท ากิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 
 

 
1-15 

10% 

ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา 
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2.2 มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยา 

1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา รวมถึงการ
ถาม ตอบในช้ันเรียน 
2. การเรียนการสอนแบบร่วมมือในการท า
กิจกรรมหรื ออภิปรายกลุ่ ม ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 
3. การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

1.ประเมินจากการสอบปลายภาค 
2. ประเมินจากการทดสอบย่อยในสปัดาห์ที่

ก าหนด 
3.การสังเกตการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน หรือ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.ประเมินผลงานท่ีไดร้ับมอบหมาย ได้แก่ การ 

1-15  
และ 16 

40% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน 
2.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง  และ
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้อง  

จิตวิทยาขั้นพื้นฐานรวมถึง การฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียน  
4. การมอบหมายกิจกรรมรายกลุ่ม และ 
การศึกษาด้วยตนเองรายบุคคล 
 

น าเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่
มอบหมายรายบุคคลและรายกลุ่ม 
5. ประเมินผลจากการฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมท้ังสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
3.2 สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยการประยุกต์แนวความรู้จาก 
การศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
3.3 มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ และปฏิบัติการวิจัยทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ได้ 
3.4 สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นใน
องค์การอุตสาหกรรม  รวมถึงการน าความรู้ เทคนิค
และวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหาร
และพัฒนาองค์การ 
3.5 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1. การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนือ้หา  
และฝึกทักษะในด้านต่างๆพร้อมกบัให้นักศึกษา
ได้แสดงความคดิเห็นท้ังรายกลุ่มและรายบุคคล 
2.  การสอนโดยใช้กิจกรรม เกม หรือเพลง
ภาษาอั งกฤษเพื่ อพัฒนาทักษะในการใ ช้
ภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ  
3. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยให้
นักศึกษาได้ท างานร่วมกันและช่วยเหลือใน
ฐานะของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกทักษะที ่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษจากการ
เรี ยนรู้ด้ วยตนเองรวมถึ งจากกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
5. มอบหมายให้ผู้ เรียนด าเนินการศึกษา
พฤติกรรมของชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ  
โดยให้ผู้ เรียนออกแบบเครื่องมือตลอดจน
วิธีการที่ใช้ในการศึกษาตามแนวทางจิตวิทยา 
เป็นภาษาอังกฤษ  
 

1.การสอบเก็บคะแนนและการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบที่ใช้ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ  
2.ประเมินผลจาก พฤติกรรมการเข้าเรียน การ 
เข้าร่วมกิจกรรม ผลงานการศึกษา ค้นคว้า  และ 
น าเสนอผลงาน 
3. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
ตามประเด็นท่ีมอบหมาย 
4. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและ
แสดงบทบาทสมมต ิ
 

1-15   
และ 16 

30% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 1. การบรรยายและสอดแทรกเรื่องความ 1.  ประเมินจากการส่งงาน รายงาน ความ 1-15 10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

รับผิดชอบ 
4.1  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุก
ระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการ
ท างาน 
4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
และสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 
4.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุก
ระดับชั้น ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป 
4.5 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการ
เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมกับให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่านการตอบ
ค าถามและมอบหมายงานระหว่างการจัดเรียน
การสอน 
2. การเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ท างานและแลกเปลี่ยน
บทบาทในการท างานร่วมกันในฐานะสมาชิก
ของกลุ่ม 
3. การอภิปรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย  
 

เรียบร้อยครบถ้วนของงาน และการน าเสนอ
ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้เรียน 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัย
วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย 
5.2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้
สื่อและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอผลงานได้

1.  บรรยายและการมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกฝน
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ในช้ันเรียนและการน าเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเ ช่ือถือ 
รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารรวมถึงการ
น าเสนอผลงานต่างๆอย่างเหมาะสม 
 

1. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการ
ประเมินการฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการน าเสนอ 
และรูปแบบในการน าเสนอ 
 

1-15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

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

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

ช้ีแจงรายละเอียดวิชา การจัดการเรียนการ
สอน รวมถึงการวัดและประเมินผล 
ทบทวนความรู้ เกี่ ยวกับภาษาอั งกฤษ
พื้นฐาน 
Introduction and Basic Knowledge 
Review 
   - About your self 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงรูปแบบการสอน เนื้อหารายวิชา 
รวมทั้งวิธีและเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน  
2. การสอนโดยการบรรยายร่วมกับการใช้ 
Power Point และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
การถาม-ตอบ จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนสรุป
เนื้อหาร่วมกัน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.มอบหมายให้นักศึกษากรอกใบประวัติ
ส่วนตัวในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้ า
ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันคนละ 20 ค า   

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร)์ 
3. PowerPoint slides 
4. ใบประวัติส่วนตัว 
 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
-ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

2 
(4 ชม.) 

Introduction and Basic Knowledge 
Review (2) 
- Frequency of letter use in English 
- Vocabulary In Daily Life 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การสอนโดยการบรรยายร่วมกับการใช้ 
Power Point ในหัวข้อ Letter of 
Frequency 
2. ให้นักศึกษาร่วมกันน าเสนอค าศัพท์ที่

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. เครื่องฉายภาพ 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
-ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ค้นคว้าและน าเสนอหน้าช้ันเรียนคนละ 1 
ค า พร้อมความหมาย จากนั้นผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันสรุปค าศัพท์ และมอบหมาย
การทดสอบย่อยค าศัพท์ครั้งที่ 1 ในสัปดาห์
หน้า 
3.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดใน 
unit ที่ 1.2 ,1.3  

(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

3 
(4 ชม.) 

Introduction and Basic Knowledge 
Review (3) 
- Transliterated words 
- Pronunciation 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.การทดสอบค าศัพท์ในหัวข้อค าศัพท์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.ผู้ ส อน ให้ ผู้ เ รี ย นน า เ สนอผล  ง านที่
มอบหมายในหัวข้อ 1.2 ,1.3 ในช้ันเรียน 
จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
3.การสอนโดยการบรรยายร่วมกับการใช้ 
Power Point ในหัวข้อ Transliterated 
words จากนั้นผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกันสรปุ
เนื้อหา  
4..การสอนโดยการบรรยาย ในหั วข้ อ 
Pronunciation จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกัน
ฝึกการอ่านออกเสียงและยกตัวอย่างค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
-ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
-ประเมินจากผลการทดสอบค าศัพท์ 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

1.มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Unit 
1.4 

4 
(4 ชม.) 

Introduction and Basic Knowledge 
Review (4) 
- Basic Speaking 
- Basic Writing  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยาย ในหัวข้อ Basic 
Speaking and Writing จากนั้นมอบหมาย
ให้นักศึกษาท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด Unit 
1.5 โดยผู้สอนเป็นผู้สรุปกิจกรรม 
2. ผู้สอนบรรยายเรื่องหลักการเขียน 
(Writing) จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัด Unit 1.6 โดยใช้ข้อมูลจาก
แบบฝึกหัดUnit1.5จากนั้นให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานในช้ันเรียน  
3.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทเรียนที่ 
1.7 และหาค าศัพท์ในบทเรียน 

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

5 
(4 ชม.) 

Introduction and Basic Knowledge 
Review (5) 
- Reading  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.การสอนโดยการบรรยายร่วมกับการใช้ 
Power Point ในหัวข้อ Reading โดยให้
นักศึกษาร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียงและ
อธิบายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องใน Unit 1.7 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา และ
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกฝนการอ่านออก
เสียงรายบุคคลและ เตรียมการทดสอบ

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน , ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 



11 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ค าศัพท์ในบทเรียน  
6 

(4 ชม.) 
Introduction and Basic Knowledge 
Review (6) 
- Reading  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.การทดสอบการอ่านออกเสียงและอธิบาย
ความหมายของค าศัพท์จากบทความใน 
Unit 1.7 รายบุคคล 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนศึกษาเรื่อง 
English Speaking Countries จากนั้นให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัด Unit 1.7 
2. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและ
น าเสนอการขับร้องบทเพลงภาษาอังกฤษ
กลุ่มละ 1 เพลง 

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

-ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
, ความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน 
-ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
- ประเมินจากการฝึกอ่านออกเสียง
และทดสอบค าศัพท์ในบทเรียน 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

7 
(4 ชม.) 

Introduction and Basic Knowledge 
Review (7) 
  - การน าเสนอกิจกรรม “เพลง
ภาษาอังกฤษ”ในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มที่ได้มอบหมาย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการพิจารณาบทเพลง
ภาษาอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมายและ 
พิจารณาค าศัพท์จากเนื้อเพลงที่น่าสนใจ 
พร้อมท้ังการค้นหาความหมาย 
2.นักศึกษาด าเนินการน าเสนอกิจกรรมการ
ร้องเพลงรายกลุ่ม โดยหลังจากการน าเสนอ
บทเพลง ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอค าศัพท์จาก
บทเพลงที่น่าสนใจกลุ่มละ 20 ค า และ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน พร้อมการอธิบาย
ความหมาย 

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. เพลงภาษาอังกฤษ 
3. PowerPoint slides 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 
 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน  ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร 
 ศรีประเสริฐสุข 



12 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม
และประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม 
3. มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นหนังสือ สื่อ
การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ 
ต ล อด จ น ก า ร พฤติ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาอังกฤษของตนเอง จ านวน 1 ช้ิน โดย
ให้นักศึกษาท าการศึกษาและน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ันเรียนในสัปดาห์ที่ 11 

8 
(4 ชม.) 

 Vocabulary Building 
- Affixes  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การสอนโดยการบรรยาย  ในหัวข้อ 
Vocabulary Building หัวข้อ Affixes 1 ,2
จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้องและค าศัพท์ส าคัญที่ควรรู้จาก
บทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 
2.1,2.2 2.3,2.4 จากนั้นร่วมกันเฉลย
ค าตอบในช้ันเรียน 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนือ้หาและ
มอบหมายการทดสอบค าศัพท์ในบทเรียน 

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน  ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

9 
(4 ชม.) 

Vocabulary Building (2) 
- Affixes  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การทดสอบค าศัพท์ในหัวข้อ Affixes 1,2 
2.การสอนโดยการบรรยาย  ในหัวข้ อ 

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน , ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

Vocabulary Building หัวข้อ Affixes 3,4 
จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้องและค าศัพท์ส าคัญที่ควรรู้จาก
บทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 
2.5,2.6 2.7,2.8 จากนั้นร่วมกันเฉลย
ค าตอบในช้ันเรียน 
2. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาและท า
แบบฝึกหัดที่ 2.9,2.10 

2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
- ประเมินจากการทดสอบค าศัพท์ใน
บทเรียน 
 

10 
(4 ชม.) 

Vocabulary Building (3) 
- Affixes 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การสอนโดยการบรรยาย  ในหัวข้อ 
Vocabulary Building หัวข้อ Affixes 
5,6,7 จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องและค าศัพท์ส าคัญที่ควรรู้
จากบทเรียน 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด
ที่ 2.9,2.10 จากนั้นผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปเนื้อหา 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 
2.11,2.12 2.13,2.14 จากนั้นร่วมกันเฉลย
ค าตอบในช้ันเรียน 
2.  มอบหมายให้ผู้ เ รี ยนศึกษาและท า

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 



14 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

แบบฝึกหัดที่ 2.9,2.10 
11 

(4 ชม.) 
The Terminology of Psychology  
- Vocabulary  

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอผลของการศึกษา
หนังสือหรือแหล่งเรียนรู้ในการพฒันา
ภาษาอังกฤษของตนตามที่มอบหมาย  
2. การสอนโดยการบรรยาย ในหัวข้อ The 
Terminology of Psychology หัวข้อ 
Vocabulary จากนั้นให้นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องและค าศัพท์
ส าคัญที่ควรรู้จากบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 
3.1 จากนั้นร่วมกันเฉลยค าตอบและสรุป
เนื้อหาและมอบหมายให้นักศึกษาศึกษาบท 
เรียน Unit 3.1.2 และเตรียมทดสอบค า-
ศัพท์ในหัวข้อ vocabulary ในสัปดาห์หน้า 

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

12 
(4 ชม.) 

The Terminology of Psychology  
- Branches of Psychology 
- The Nervous System 
- The Emotion and their 

effects 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบค าศัพท์ตามที่มอบหมาย 
2.การสอนโดยการบรรยายร่วมกับการใช้ 
Power Point ในหัวข้อ Reading :  
Branches of Psychology จากนั้นให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
และค าศัพท์ส าคัญที่ควรรู้จากบทเรียน 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน  ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
- ประเมินจากการทดสอบค าศัพท์ใน
บทเรียน 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3.2,3.3,3.4 จากนั้นร่วมกันเฉลยค าตอบใน
ช้ันเรียน 
4. การสอนโดยการบรรยาย ในหัวข้อ The 
Nervous System จากนั้นมอบหมายให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 3.5,3.6, จากนั้น
ร่วมกันเฉลยค าตอบในช้ันเรียน 
3. ผู้สอนบรรยายและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาในหัวข้อ The Emotion and their 
effects จากนั้นมอบหมายให้นักศึกษา
ศึกษาบทเรียน Unit 3.7,3.8,3.9 

 

13 
(4 ชม.) 

The Terminology of Psychology  
- Feelings and Behavior 
- Culture and Gender 
- Personality Traits 
- Stress and Health 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาใน
หัวข้อ The Emotion and their effects 
จากนั้ นมอบหมายให้ นั กศึ กษาศึ กษา
บทเรียน Unit 3.7,3.8,3.9 
2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาใน
หัวข้อ Feelings and Behavior จากนั้น
มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาบทเรียน Unit 
3.10,3.11 
3. การสอนโดยการบรรยาย  ในหัวข้อ 
Personality Traits จากนั้นมอบหมายให้
นั ก ศึ ก ษ า ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด ที่  3.12,3.13 
จากนั้นร่วมกันเฉลยค าตอบในช้ันเรียน 
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาใน

1.เอกสารประกอบการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
นักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

หัวข้อ Stress and Health จากนั้น
มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาบทเรียน Unit 
3.14 จากนั้นร่วมกันเฉลยค าตอบในช้ันเรียน 
4.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 

14 
(4 ชม.) 

The Biography of Psychologists 
- Divisions of Psychology by the 

American Psychological  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันเรียนรู้ค าศัพท์
และเนื้อหาจากบทเรียนในหัวข้อ The 
Biography of Psychologists ส่วนต้น โดย
ให้นักศึกษาฝึกอ่านและแปลความหมายและ
หาค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้อง 
2. มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 
4.1 จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเฉลย
ค าตอบและสรุปเนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการ
เ รี ย น วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤษ
ส าหรับนักจิตวิทยา  
2. PowerPoint slides 
3. Dictionary 
4. เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร ์
 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

15 
(4 ชม.) 

The Biography of Psychologists 
- Biographies of psychologist  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเปน็กลุ่ม
ย่อยร่วมกันแปลและน าเสนอเนื้อหาตามที่
ได้รับมอบหมายในช้ันเรียนในหัวข้อ 
Biographies of psychologist โดยการจับ
ฉลาก 
2. นักศึกษาร่วมกันน าเสนอค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
สรุปเนื้อหาบทเรียน 

1. เอกสารประกอบการ
เ รี ย น วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤษ
ส าหรับนักจิตวิทยา  
2. Dictionary 
3. ใบบันทึกกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียน  ความตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 
(ความตรงต่อเวลา คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

16 
(4 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)    35% 
  - การทดสอบย่อย      15% 
  - สอบปลายภาค      30% 

- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล    10% 
  - จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)  10% 
 
2) การประเมินผล : ใช้ระบบอิงกลุ่ม 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 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
อัมพร  ศรีประเสริฐสุข.(2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา  

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

.Boonthong Itthipanya.(2551). English for Psychology. Bangkok : Kasertsart University. 
 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1. http://www.apa.org/ 
 2. http://www.psychologytoday.com/ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
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 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 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 
 


