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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

2514702 ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรยีน (section) 

อ.อัมพร   ศรีประเสริฐสุข       ตอนเรียน A1 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ส าหรับนักศึกษาช้ันปทีี่ 3   ภาคการศึกษาที่ 1 
5. สถานท่ีเรียน 

ห้อง 11401 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา 
Introduction and Basic 
Knowledge of Industrial and 
Organizational Psychology 
(ครั้งที่ 1)  

3 3  

Introduction and Basic 
Knowledge of Industrial and 
Organizational Psychology 
(ครั้งที่ 2)  

3 3  

Introduction and Basic 
Knowledge of Industrial and 
Organizational Psychology 
(ครั้งที่ 2) 

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management in 
Recruitment Section  

3 3  
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Psychology in Human 
Resources Management in 
Retention Section   

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management in 
Retirement Section  

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management : 
Job Announcement)  

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management : 
Job Announcement) ครั้งที่ 2 

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management : 
Application Form 

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management : 
Application Form ครั้งที่ 2  

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management : 
Job Interview 

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management : 
Job Interview ครั้งที่ 2 

3 3  

Psychology in Human 
Resources Management : 
Job Interview ครั้งที่ 3 

3 3 ปรับจากรูปแบบกจิกรรมกลุม่ เป็น
การฝกึบทสนทนารายบุคคล 

Terminology of 
Testing,Evaluation, Statistics 
and 
Measurement in Industrial 
and Organization 
Psychology 

3 3  

Terminology of 
Testing,Evaluation, Statistics 
and 
Measurement in Industrial 
and Organization 
Psychology  

3 3   

สอบปลายภาค    
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2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
 
 

นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่ 
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

ประสิทธิผล 
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี  
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.  มอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ปฏิบัตปิระกอบ 
การเรียนการสอนในรายวิชา
ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  
 2.  การให้นักศึกษาได้
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่ก าหนด  

   

ความรู้ 1. การบรรยายเนือ้หาใน
รายวิชา รวมถึงการถาม 
ตอบในช้ันเรียน 
2. การฝึกทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษเกี่ยวกบัจิตวิทยาข้ัน
พื้นฐานรวมถึง การฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน  
3. การมอบหมายกิจกรรม
รายกลุม่ และ การศึกษาด้วย
ตนเองรายบุคคล 

   

ทักษะทาง
ปัญญา 

1.การสอนเนื้อหาโดยการ
บรรยายเนื้อหา และฝึก
ทักษะในด้านต่างๆพร้อมกับ
ให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล  
2.มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ
ทดสอบการเขียนค าศัพท ์
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ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. บรรยายสอดแทรกเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  และมอบหมาย
งานในการจัดเรียนการสอน 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ท า ง าน แล ะแล ก เป ลี่ ย น
บทบาทในการท างานร่วมกัน  
3. บรรยายและให้นกัศึกษา
ร่วมกันอภิปรายกลุ่มใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการ
เรียน 

   

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  บรรยายและฝึกปฏิบัติใน
ช้ันเรียน  
2.  ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ด้วยตนเองจากแหลง่ข้อมลู
ต่างๆ ที่น่าเช่ือถือ  

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
 ควรมีการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกและแสดงความสามารถเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษผ่าน
รูปแบบของการฝึกปฏิบัตกิิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 
1.จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
 71 คน 
2.จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชาน้ี) 

มีนักศึกษาผ่านการประเมินจ านวน 69 คน ติด M จ านวน 2 คน เนื่องจากขาดสอบ   
3.จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 
 -  
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 25 35.21                        
B+ 15 21.12 
B 15 21.12 

C+ 2 2.82 
C 10 14.09 
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D+ 0 - 
D 2 2.82 
F - - 

ไม่สมบรูณ์ (I) - - 
ไม่สอบปลายภาค(M) 2 2.82 

ผ่าน (P,S) - - 
ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 
 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 
- - 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
- - 

 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ม 
ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

คะแนนที่ได้มีความเหมาะสม 

-   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์ในการให้คะแนน 
และการให้คะแนนพฤติกรรม 

ผลการประเมินถูกต้อง 

- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ม 
ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่อยู่
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

คะแนนที่ได้มีความเหมาะสม 
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หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 
เรียนการสอน (ถ้ามี) 

 

ผลกระทบ 

ไม่มี - 
  
 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) 
 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี - 
 
 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลอาจารยผ์ู้สอน ทางมหาวิทยาลัยไดม้ีการประเมินผลแบบออนไลน์ซึง่อยู่ใน
ข้ันด าเนินการ 
 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 

นักศึกษาค่อนข้างมีพื้นฐานที่แตกต่างกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจึงอาจมีการทบทวนหรอืเสรมิความรู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมถงึการสอดแทรกการเรียนรูผ้่านกจิกรรมที่นกัศึกษาสนใจ 
 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

จากการสอบถาม นักศึกษาให้ความสนใจเกี่ยวกบัการได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษทีเ่กี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการน าไปใช้ในการสมัครงานและปฏิบัตงิาน 
    2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามขอ้ 2.1 
 นักศึกษามีความกระตือรือร้นและใจในการเรียน ตลอดจนเห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึน อาจมผีลมาจากการตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษและความต้องการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ี       
   ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 

ผลการด าเนินการ 

ควรมีการฝึกให้นกัศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกบัเนื้อหาด้านจิตวิทยาในภาษาอังกฤษ 

 
2. การด าเนินการอ่ืนๆในการปรับปรุงรายวิชา 
 ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยเน้นเรื่องการรู้จกัค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
เพิ่มเตมิเรื่องค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้องใน
งานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้มีการส่งเสริมทักษะ
ต่างๆเพิม่เติม 

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 อาจารยผ์ู้สอนประจ ารายวิชา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่มี 
 
 
ช่ืออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา:......................................................................... .............................. 
 ลงช่ือ........ผศ.อมัพร   ศรีประเสรฐิสุข.......วันทีร่ายงาน........18 ธันวาคม 2560............ 
 
ช่ืออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 ลงช่ือ...ผศ.ดร.สฤษดิ์   ศรีโยธิน.. วันที่รายงาน.........18 ธันวาคม 2560............ 
 


