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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 ภำควิชำจิตวิทยำ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในแต่ละรำยวิชำของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ เพ่ือเป็นกำร
ประกันคุณภำพของหลักสูตรตำมดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดในแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมกำรทวนสอบ
ฯ จะด ำเนินกำรสุ่มรำยวิชำจำกรำยวิชำที่ท ำกำรเปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2561 ที่ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตร ซึ่งมีท้ังหมดจ ำนวน 10 รำยวิชำ โดยกระจำยกำรสุ่มรำยวิชำจำกภำคกำรศึกษำต้น จ ำนวน 6 รำยวิชำ และ
ภำคกำรศึกษำลำย จ ำนวน 4 รำยวิชำ รวมจ ำนวนรำยวิชำที่ทวนสอบในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
จิตวิทยำ จ ำนวนทั้งสิ้น 10 รำยวิชำ หรือ คิดเป็นร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำที่ก ำหนดใน
หลักสูตรในปีกำรศึกษำ 2561  โดยใช้เอกสำรประกอบกำรทวนสอบประกอบด้วย  

1. รำยละเอียดของหลักสูตร หรือ มคอ 2 
2. รำยละเอียดของรำยวิชำหรือ มคอ3 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำหรือ มคอ5 
4. กำรสัมภำษณ์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 

 
กระบวนการทวนสอบประกอบไปด้วย  
 1. กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของหมวด 2 จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ หมวด 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้
รำยวิชำ และ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล ในรำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล และ curriculum mapping) เพ่ือประเมินว่ำรำยวิชำได้
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนครอบคลุม ครบถ้วน และตรงตำมที่หลักสูตรก ำหนดหรือไม่ รวมถึง ควำม
สอดคล้องของแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกับผลกำรเรียนรู้กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผลในรำยวิชำ หรือ มคอ 3 
โดยวิเครำะห์จำกเอกสำรและกำรสัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 
 2. กำรวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำนที่รำยวิชำก ำหนด และผลกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนิสิตหรือผู้เรียน 
วิธีกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลที่รำยวิชำก ำหนดและข้อคิดเห็นของกรรมกำรทวนสอบ โดยกำรพิจำรณำจำก
หลักฐำนกำรให้คะแนนรำยงำนและกำรน ำเสนอรำยงำนของนิสิตหรือผู้เรียน ข้อสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
รำยวิชำ หรือ มคอ 5 และกำรสัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ และอำจำรย์ผู้สอน 
 3. กรรมกำรทวนสอบท ำกำรสรุปผลกำรทวนสอบในภำพรวมของรำยวิชำ และข้อเสนอแนะในภำพรวมที่  
ได้จำกกำรทวนสอบรำยวิชำ 
 4. กรรมกำรทวนสอบจัดท ำรำยงำนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษำของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำจิตวิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ือส่งให้กรรมกำรหลักสูตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 และ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะสังคมศำสตร์เพ่ือด ำเนินกำรวำงแผนกำรพัฒนำ และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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จำกผลกำรทวนสอบ 10 รำยวิชำจำก 44 รำยวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
จิตวิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 สำมำรถสรุปได้ ดังนี้  

1. รำยวิชำทั้งหมด 3 รำยวิชำได้มีกำรก ำหนด จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
แผนกำรสอนและกำรประเมินผลในรำยวิชำ (มคอ 3) สอดคล้องและครบถ้วนตรงตำมที่หลักสูตรก ำหนดในหมวดที่ 
4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล และ curriculum mapping ใน มคอ2 และ อีก 7 รำยวิชำ  
ได้มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ แผนกำรสอนและกำรประเมินผลใน
รำยวิชำ (มคอ 3 (สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ ตำมที่หลักสูตรก ำหนดในหมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและ
กำรประเมินผล และ curriculum mapping ใน มคอ2 

2. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำในด้ำนต่ำง ๆ และผลกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำด้ำน 
ต่ำงๆ สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก ำหนด และมีควำมเหมำะสมของรูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีกำรประเมินผลส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 50 และ วิธีกำรสอนและรูปแบบกำรประเมินผลสร้ำงให้ผู้เรียนเกิด
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือประเมินผลกำรเรียนรู้ที่อยู่ในระดับสูง อยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งผลดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงควำม
สอดคล้องระหว่ำงกำรสอนและกำรประเมินของรำยวิชำถึงร้อยละ 90 แต่ยังคงพบว่ำทุกรำยวิชำยังไม่มีเครื่องมือกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ที่มีรำยละเอียดของเกณฑ์กำรประเมินที่ชัดเจน 
  



ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบ 
1. ควรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่มีรำยละเอียดของเกณฑ์กำรประเมินที่ชัดเจน

เพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนที่ต้องประเมินงำนให้เป็นไปในทำงเดียวกัน 
2. ควรก ำหนดรูปแบบหรือวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน ที่มีประสิทธิผลที่ช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถ

เรียนรู้ได้ตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด หรือที่รำยวิชำคำดหวัง ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 
3. ผู้รับผิดชอบรำยวิชำหรือผู้สอนควรก ำหนดรูปแบบกำรสอนและกำรประเมินผลให้สอดคล้องกันและ

สอดคล้องกับ มคอ.2 ให้มำกขึ้น 
 

รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาที่ทวนสอบฯ 
 

 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Educationหรือ TQF:HEd)  
ซึ่งเป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของประเทศ และได้เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2561 โดยมี
รำยวิชำที่ด ำเนินกำรเปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำที่ก ำหนดในหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา       
ภาคการศึกษาที่ 1  
รำยวิชำที่เปิดสอน รายวิชาที่ทวนสอบ 

835111-3, สรีรจิตวิทยำ (Physiological Psychology)  835121-1, จิตวิทยำทั่วไป  
(General Psychology) 

835121-1, จิตวิทยำทั่วไป (General Psychology)  835231-3, จิตวิทยำกำรปรึกษำเบื้องต้น 
(Introduction to Counseling Psychology) 

835122-1, จิตวิทยำพัฒนำกำร  
(Developmental Psychology) 

835211-3, สถิติพ้ืนฐำนเชิงพฤติกรรมศำสตร์ 
(Basic Statistics in Behavioral Sciences) 

835211-3, สถิติพ้ืนฐำนเชิงพฤติกรรมศำสตร์  
(Basic Statistics in Behavioral Sciences)  

835251-1, จิตวิทยำคลินิกเบื้องต้น 
(Introduction to Clinical Psychology) 

835213-3, กำรทดสอบและกำรวัดผลทำงจิตวิทยำ 
(Psychological Tests and Measurement)  

835213-3, กำรทดสอบและกำรวัดผลทำง
จิตวิทยำ  
(Psychological Tests and Measurement) 

835231-3, จิตวิทยำกำรปรึกษำเบื้องต้น  
(Introduction to Counseling Psychology) 

835357-1, จิตวิทยำเด็กพิเศษ  
(Psychology of Exceptional Children) 

835241-2, จิตวิทยำอุตสำหกรรม  
(Industrial Psychology)  

 

835251-1, จิตวิทยำคลินิกเบื้องต้น  
(Introduction to Clinical Psychology)  

 

835313-2, จิตวิทยำกำรทดลอง  
(Experimental Psychology)  

 

835314-2, วิธีกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ  
(Psychological Research Method)  
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ภาคการศึกษาที่ 1  
รำยวิชำที่เปิดสอน รายวิชาที่ทวนสอบ 

835321-2, จิตวิทยำสังคม (Social Psychology)  
835331-2, ทฤษฎีและเทคนิคกำรปรึกษำ  
)Counseling Theories and Techniques)  

 

835333-2, กำรปรึกษำกลุ่ม (Group Counseling)  
835338-1, กำรช่วยเหลือในภำวะวิกฤติ  
)Crisis Intervention)  

 

835341-2, จิตวิทยำทรัพยำกรมนุษย์  
)Psychology for Human Resource)  

 

835342-2, จิตวิทยำกำรฝึกอบรม  
)Training Psychology)  

 

835344-1, คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน  
)Quality of Work Life) 

 

835346-1, จิตวิทยำกำรพัฒนำองค์กำร  
)Psychology in Organizational Development)  

 

835351-1, กำรตรวจประเมินทำงจิตประสำทวิทยำและ
เชำวน์ปัญญำ (Neuropsychological and Intellectual 
Assessment),  

 

835353-1, จิตบ ำบัดรำยบุคคล  
)Individual Psychotherapy)  

 

835355-1, สุขภำพจิตและกำรปรับตัว  
)Mental Health and Adjustment) 

 

835357-1, จิตวิทยำเด็กพิเศษ  
)Psychology of Exceptional Children)  

 

835359-1, กำรฝึกปฏิบัติทำงจิตวิทยำคลินิก  
)Practicum in Clinical Psychology)  

 

835491-1, สัมมนำ (Seminar)   
835492-1, วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำตรี 
(Undergraduate Thesis)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาที่ 2  
รำยวิชำที่เปิดสอน รายวิชาที่ทวนสอบ 

8351123 กำรรับสัมผัสและกำรรับรู้  
(Sensation and Perception)  

835242 จิตวิทยำทรัพยำกรมนุษย์  
(Psychology for Human Resource) 

835123 จิตวิทยำบุคลิกภำพ  
(Psychology of Personality)  

835347 จิตวิทยำกำรปรึกษำในที่ท ำงำน 
(Counseling Psychology at Workplace) 

835212 สถิติประยุกต์เชิงพฤติกรรมศำสตร์  
(Applied Statistics for Behavioral Sciences) 

835221 จิตวิทยำกำรเรียนรู้และกำรปรับ
พฤติกรรม (Psychology of Learning and 
Behavior Modfiication) 

835221 จิตวิทยำกำรเรียนรู้และกำรปรับพฤติกรรม 
(Psychology of Learning and Behavior 
Modfiication)  

835354 จิตบ ำบัดกลุ่ม (Group Psychotherapy) 

835242 จิตวิทยำทรัพยำกรมนุษย์  
(Psychology for Human Resource)  

 

835243 จิตวิทยำกำรจูงใจ  
(Psychology of Motivation)  

 

835252 จิตวิทยำอปกติ (Abnormal Psychology)  
835253 กำรตรวจประเมินทำงจิตประสำทวิทยำและ
เชำวน์ปัญญำ (Neuropsychological and Intellectual 
Assessment)  

 

835254 จิตวิทยำเด็กพิเศษ  
(Psychology of Exceptional Child)  

 

835334 กำรปรึกษำคู่สมรสและครอบครัว  
(Couple and Family Counseling)  

 

835335 ฝึกปฏิบัติกำรปรึกษำรำยบุคคล  
(Practicum in Individual Counseling) 

 

835343 จิตวิทยำกำรจูงใจ  
(Psychology of Motivation) 

 

835345 จิตวิทยำผู้บริโภค (Consumer Psychology)   
835347 จิตวิทยำผู้น ำ (Leadership Psychology)   
835347 จิตวิทยำกำรปรึกษำในที่ท ำงำน  
(Counseling Psychology at Workplace)  

 

835352 กำรตรวจประเมินทำงบุคลิกภำพ  
(Personality Assessment) 

 

835354 จิตบ ำบัดกลุ่ม (Group Psychotherapy)  
835356 จิตวิทยำชุมชน (Community Psychology)   
835431 ฝึกปฏิบัติกำรปรึกษำกลุ่ม  
(Practicum in Group Counseling) 

 

835493 สหกิจศึกษำ (Cooperative Education)  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

รายวิชา 
1 .คุณธรรม 

จริยธรรม 
2 .ความรู้  

3 .ทักษะทาง
ปัญญา 

4 .ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5 .ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิง

ตัวเลข 
การ

สื่อสาร
และการ

ใช้
เทคโนโลยี

สาร 
สนเทศ 

2. หมวดวิชำเฉพำะ 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
2.1 (ภำควิชำจิตวิทยำ)วิชำพ้ืนฐำน  

835121  จิตวิทยำทั่วไป           
835221  จิตวิทยำกำรเรียนรู้และกำรปรับ
พฤติกรรม             

835231  จิตวิทยำกำรปรึกษำเบื้องต้น           
835211  สถิติพ้ืนฐำนเชิงพฤติกรรมศำสตร์             
835251  จิตวิทยำคลินิกเบื้องต้น           
835213  กำรทดสอบและกำรวัดผลทำง
จิตวิทยำ            

835242  จิตวิทยำทรัพยำกรมนุษย์             
835347  จิตวิทยำกำรปรึกษำในที่ท ำงำน           
835254  จิตวิทยำเด็กพิเศษ             
835355  จิตบ ำบัดกลุ่ม             
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รายวิชา 835121  จิตวิทยาทั่วไป (General psychology) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศำสตร์ ภำควิชำจิตวิทยำ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร             วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รหัสและชื่อรายวิชา   835121  จิตวิทยำทั่วไป  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อ.อนรรฆ จันทร์รังษี 
3.2 อำจำรย์ผู้สอน            ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม                 อ.เพชรี บุญศิริยะ   
                                          อ.วรำลักษณ์ ปวนสุรินทร์           อ.พุธิธำดำ เดชพิทักษ์       
                                          ดร.นัฐพร โอภำสำนนท์             ดร.กัณตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร 

4. ภาคการศึกษาต้น ปีกำรศึกษำ 2561 
                               นิสติชั้นปี 1   

5. สถานที่เรียน            มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล  
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดต่ำง ๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

          



 

2. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน 
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

เรียนรู้ของรำยวิชำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ

รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

ประเมินพฤติกรรม
กำรแสดงออกถึง
กำรมีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต ตรงต่อเวลำ 
และกำรมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 84%  
ร้อยละ 100 
 

ใน 1.1 ขำดกำรระบุ
วิธีกำรสอนและกำร
ประเมินที่ชัดเจน  

ให้เพ่ิมเติมรูปแบบ
วิธีกำรสอนและกำร
ประเมินให้ชัดเจน  

ด้ำนควำมรู้ - กำรสอบกลำงภำค 
และ กำรสอบ 
ปลำยภำค 
- ประเมินจำกรำย
รำยงำนและกำร 
น ำเสนอ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 71.2% 
ร้อยละ100 
 

- บรรยำย 
 -กรณีศึกษำ  
-กำรเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (PBL) 
- มอบหมำยให้ท ำ
รำยงำนค้นคว้ำ 
ประเด็นที่สนใจ 
(กลุ่ม) 

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

ประเมินจำก
รำยงำนและ 
กำรน ำเสนอ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 73%  
ร้อยละ100 
 

-บรรยำย  
-กรณีศึกษำ  
-กำรเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วม (PBL)  
มอบหมำยให้ท ำ
รำยงำนค้นคว้ำ 
ประเด็นที่สนใจ 
(กลุ่ม) 

 

ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ 

- ประเมินจำกกำร
สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนในกำรมีส่วน
ร่วม กำรปรับตัวต่อ
กำรท ำงำน และ 
กำรรับผิดชอบงำน 
ต่อกำรท ำงำน 
เป็นทีม 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 83.2% 
ร้อยละ100 
 

-บรรยำย  
-กรณีศึกษำ  
-กำรเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วม (PBL)  
-มอบหมำยให้ท ำ
รำยงำนค้นคว้ำ 
ประเด็นที่สนใจ 
(กลุ่ม) 

 

  





 

รายวิชา 835211 สถิติพื้นฐานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Basic Statistics in Behavioral Sciences) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศำสตร์ ภำควิชำจิตวิทยำ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. รหัสและช่ือรายวิชา  835211 สถิติพ้ืนฐำนเชิงพฤติกรรมศำสตร์  
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ.วรำลักษณ์ ปวนสุรินทร์  
3.2 อาจารย์ผู้สอน  ดร.ปัณณวิชญ์  ใบกุหลำบ และคณำจำรย์จิตวิทยำ 
 
 4. ภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 2561 
    นิสิตชั้นปีที่ 2  
5. สถานที่เรียน  ห้องปรำบไตรจักร 24 อำคำรปรำบไตรจักร มหำวิทยำลัยนเรศวร  

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผล การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ ง ๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
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2. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน 
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

เรียนรู้ของรำยวิชำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ

รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ประเมินผลควำม
เขำ้ใจในประเด็น
จริยธรรมของ
กรณีศึกษำ 
- ประเมินพฤติกรรม
กำรเข้ำเรียนและ
ควำมตรงต่อเวลำ 
- ประเมินจำกกำร
ส่งงำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 83.2% 
ร้อยละ 100 

-บรรยำย พร้อม
ยกตัวอย่ำง
กรณีศึกษำเกี่ยวกับ
ประเด็นทำง
จริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรวิจัยทำง
จิตวิทยำ 
- จัดให้มีกำรลงชื่อ
เข้ำเรียนทุกครั้งที่มี
กำรเรียนกำรสอน 
- ก ำหนดข้อปฏิบัติ
ในกำรส่งงำนให้ตรง
ต่อเวลำ 

 

ด้ำนควำมรู้ - กำรสอบกลำงภำค
และกำรสอบ 
ปลำยภำค  
- กำรประเมินแฟ้ม
สะสมผลงำน
(Portfolio) 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 74%  
ร้อยละ 100 

- บรรยำย 
- มอบหมำยให้
ผู้เรียนเก็บข้อมูล
จริงในเชิงจิตวิทยำ 
- จัดท ำแฟ้มสะสม
ผลงำน(Portfolio) 

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

กำรสอบกลำงภำค
และกำรสอบ 
ปลำยภำค 
ประเมินผลงำน
รำยงำนกำร
วิเครำะห์สถิติเชิง
พฤติกรรมศำสตร์ 
กำรประเมิน
คุณภำพของแฟ้ม
สะสมผลงำน 
Portfolio 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 72%  
ร้อยละ 100 

รูปแบบกำรสอนใน 
3.2 ยังไม่ครบตำม
ข้อก ำหนดใน  
มคอ. 2 

ควรเพิ่มให้
สอดคล้องในครั้ง
ต่อไป 
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รายวิชา  835251 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น ) Introduction to Clinical Psychology) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศำสตร์  ภำควิชำจิตวิทยำ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. รหัสและช่ือรายวิชา 835251 จิตวิทยำคลินิกเบื้องต้น 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร   
3.2 อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร   

4. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
   นิสิตชั้นปีที่ 1  
5. สถานที่เรียน  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4 ผล 
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ งๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

                       ครั้งต่อไปควร
ปรับวิธีกำรสอน
และกำรประเมิน
ให้เป็นไปใน
ทิศทำง ตำม มคอ. 
2 เพ่ิมข้ึน  

 

 
 



 

2 .และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ  
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
  กำรประเมินผลกำร 

 เรียนรู้ของรำยวิชำ   
 ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ประเมินผลควำม
เข้ำใจในประเด็น
จริยธรรมของ
กรณีศึกษำ 
- ประเมินพฤติกรรม
กำรเข้ำเรียนและ
ควำมตรงต่อเวลำ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 84% ร้อย
ละ 100 

- บรรยำยพร้อม
ยกตัวอย่ำง
กรณีศึกษำเกี่ยวกับ
ประเด็นทำง
จริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรทดสอบทำงจิต
ประสำท และเชำวน์
ปัญญำ 
- จัดให้มีกำรลงชื่อ
เข้ำเรียนทุกครั้งที่มี
กำรเรียนกำรสอน 

 

ด้ำนควำมรู้ - กำรสอบกลำงภำค 
- กำรสอบปลำย
ภำค  
- กำรประเมินควำม
ถูกต้องของกำร
ด ำเนินกำรทดสอบ
ทำงจิตประสำทและ
เชำว์ปัญญำ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 78 %ร้อย

ละ 100  

- บรรยำย 
- ฝึกปฏิบัติกำร
ทดสอบทำงจิต
ประสำทและเชำวน์
ปัญญำในบริบทที่
หลำกหลำย 
 
 

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

กำรสอบกลำงภำค 
กำรสอบปลำยภำค 
-กำรประเมินควำม
ถูกต้องของรำยงำน
กำรทดสอบทำงจิต
ประสำทวิทยำใน
ส่วนของควำมเข้ำใจ
สำเหตุของควำม
ผิดปกติของสมอง 
ควำมจ ำ พฤติกรรม
และเชำวน์ปัญญำ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 80% ร้อย
ละ 100 

บรรยำย 
มอบหมำยให้จัดท ำ
รำยงำนผลกำร
ทดสอบทำงจิต
ประสำทและเชำวน์
ปัญญำ 
 
 

 

  





 

รายวิชา  835357 จิตวิทยาเด็กพิเศษ ) Psychology of Exceptional Children) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสังคมศำสตร์ ภำควิชำจิตวิทยำ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. รหัสและช่ือรายวิชา 835357 จิตวิทยำเด็กพิเศษ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.นัฐพร โอภำสำนนท์ 
3.2 อาจารย์ผู้สอน  ดร.นัฐพร โอภำสำนนท์ 

4. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
   นิสิตชั้นปีที่ 1   
5. สถานที่เรียน  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 
 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ งๆ ภำยใน

รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

                        ครั้งต่อไปควรปรับ
วิธีกำรสอนและ
กำรประเมินให้
เป็นไปในทิศทำง 
ตำม มคอ. 2 
เพ่ิมข้ึน 
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2 . การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน 
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

 เรียนรู้ของรำยวิชำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ประเมินผลควำม
เข้ำใจในประเด็น
จริยธรรมของ
กรณีศึกษำ 
-ประเมินพฤติกรรม
กำรเข้ำเรียนและ
ควำมตรงต่อเวลำ 
- ประเมินจำกกำร
ส่งงำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 84% ร้อย
ละ 100 

-บรรยำยพร้อม
ยกตัวอย่ำง
กรณีศึกษำเกี่ยวกับ
ประเด็นทำง
จริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรทดลองทำง
จิตวิทยำ  
-จัดให้มีกำรลงชื่อ
เข้ำเรียนทุกครั้งที่มี
กำรเรียนกำรสอน 

 

ด้ำนควำมรู้ - กำรสอบกลำงภำค
และกำรสอบปลำย
ภำค  
- ประเมินควำม
ถูกต้องของรำยงำน
และกำรน ำเสนอ
กำรค้นคว้ำงำนวิจัย
ภำษำต่ำงประเทศที่
เกี่ยวกับจิตวิทยำ
เด็กท่ีมีควำม
ต้องกำรพิเศษ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 79% ร้อย
ละ 100 

- บรรยำย 
- มอบหมำยให้
ศึกษำค้นคว้ำงำน
และท ำรำยงำนวิจัย
ที่เก่ียวกับจิตวิทยำ
เด็กท่ีมีควำม
ต้องกำรพิเศษ 

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

กำรสอบกลำงภำค
และกำรสอบปลำย
ภำค 
กำรประเมินควำม
ถูกต้องของรำยงำน
และกำรน ำเสนอ
กำรค้นคว้ำงำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 79% ร้อย
ละ 100 

-บรรยำย 
-มอบหมำยงำนให้
ศึกษำค้นคว้ำและ
น ำเสนองำนวิจัย
ภำษำต่ำงประเทศที่
เกี่ยวกับจิตวิทยำ
เด็กท่ีมีควำม
ต้องกำรพิเศษ 
-มอบหมำยให้ท ำ
รำยงำนเรื่อง
เครื่องมือตรวจหรือ
บ ำบัดรักษำเด็กท่ีมี
ควำมต้องกำรพิเศษ 
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รายวิชา 835221 จิตวิทยาการเรียนรู้และพฤติกรรม  
(Psychology of Learning and Behavior Modification) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะสังคมศำสตร์ ภำควิชำจิตวิทยำ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. รหัสและช่ือรายวิชา 835221 จิตวิทยำกำรเรียนรู้และพฤติกรรม  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.อนรรฆ จันทร์รังษี   
3.2 อาจารย์ผู้สอน  อ.อนรรฆ จันทร์รังษี   

4. ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561  
    นิสิตชั้นปีที่ 2  
5. สถานที่เรียน     จันทร์ 15:00-16:50 ปรำบไตรจักร 2-305  
                        พฤหัสบดี 10:00-11:50 QS 3206 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผล การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ งๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

                     ควรปรับวีธีกำรสอน
และกำรประเมินให้
สอดคล้องกับ มคอ. 

2 เพิ่มขึ้น 

 

  



 

2. และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ  
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

เรียนรู้ของรำยวิชำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ประเมินผลควำม 
เข้ำใจใน ประเด็น 
จริยธรรมของ 
กรณีศึกษำ   
-ประเมินพฤติกรรม 
กำรเข้ำเรียนและ 
ควำมตรงต่อเวลำ   
-ประเมินจำกกำรส่ง
งำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 85%  
ร้อยละ 100 

-บรรยำยพร้อม
ยกตัวอย่ำง 
กรณีศึกษำเกี่ยวกับ 
ประเด็นทำง 
จริยธรรม   
-จัดให้มีกำรลงชื่อ
เข้ำเรียนทุกครั้งที่มี
กำรเรียนกำรสอน 

 

ด้ำนควำมรู้ - กำรสอบกลำงภำค 
และกำรสอบ 
ปลำยภำค  
- ประเมินควำม
ถูกต้องของรำยงำน
กำรค้นคว้ำบทควำม
วิจัยและต ำรำทำง 
จิตวิทยำกำรเรียนรู้ 
- ประเมินควำม
ถูกต้องของกำร
น ำเสนองผลงำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 80%  
ร้อยละ 100 

- บรรยำย  
- อภิปรำย  
-กรณีศึกษำ  
- มอบหมำยให้ 
ท ำกำรค้นคว้ำ
บทควำมวิจัยและ 
ต ำรำทำงจิตวิทยำ 
กำรเรยีนรู้  
- มอบหมำยให้
ค้นคว้ำ วิธีกำรปรับ
พฤติกรรมใน 
ประเด็นปัญหำ 
ที่สนใจ 

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

- กำรสอบกลำงภำค 
และกำรสอบ 
ปลำยภำค  
- ประเมินควำม
ถูกต้องของรำยงำน
กำรค้นคว้ำ 
บทควำมวิจัยและ
ต ำรำทำงจิตวิทยำ
กำรเรียนรู้  
- ประเมินควำม
ถูกต้องของกำร
น ำเสนองผลงำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 83%  
ร้อยละ 100 

- บรรยำย  
- อภิปรำย  
- กรณีศึกษำ  
- มอบหมำยให้
ท ำกำรค้นควำ้
บทควำมวิจยัและ
ต ำรำทำงจิตวิทยำ 
กำรเรียนรู้  
- มอบหมำยให้
ค้นคว้ำ วิธีกำรปรับ
พฤติกรรมใน 
ประเด็นปัญหำที่
สนใจ 

 





 

รายวิชา 835242  จิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์ (Psychology for Human Resource) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะสังคมศำสตร์ ภำควิชำจิตวิทยำ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2. รหัสและช่ือรายวิชา 835242  จิตวิทยำทรัพยำกรมนุษย์ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.วรำลักษณ์ ปวนสุรินทร์ 
3.2 อาจารย์ผู้สอน  อ.วรำลักษณ์ ปวนสุรินทร์ 

4. ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561 
    นิสิตชั้นปีที่ 3 
5. สถานที่เรียน  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ งๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

                     ควรปรับวีธีกำรสอน
และกำรประเมินให้
สอดคล้องกับ มคอ. 

2 เพิ่มข้ึน  
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2 .และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ  
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

เรียนรู้ของรำยวิชใน 
ด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผช
กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอนกับ
วิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ประเมินผลควำม 
เข้ำใจในประเด็น 
จริยธรรม 
-ประเมินพฤติกรรม 
กำรเข้ำเรียนและ 
ควำมตรงต่อเวลำ 
- ประเมินจำกกำร
ส่งงำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 86.4% 
ร้อยละ 100 

-บรรยำยพร้อม 
ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ 
เกี่ยวกับประเด็นทำง 
จริยธรรมทำงกำร
ตลำด 
- มอบหมำยให้เข้ำ
ร่วม โครงกำรเรื่อง 
จรรยำบรรณกำรวิจัย 
ในมนุษย์ 
-จัดให้มีกำรลงชื่อเข้ำ 
เรียนทุกครั้งที่มีกำร 
เรียนกำรสอน 

 
 
 
 

ด้ำนควำมรู้ - กำรสอบกลำง
ภำค และกำรสอบ
ปลำย ภำค 
- ประเมินผล 
ควำมส ำเร็จ
โครงงำน กำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ และ
โครงกำรกำร 
ประยุกต์องค์ควำมรู้ 
เพ่ือน ำไปสู๋กำร
บริกำรแก่สังคมและ
กำรน ำเสนองำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 81% ร้อย
ละ 100 

- บรรยำย 
- อภิปรำย 
-กรณีศึกษำ 
- มอบหมำยให้ท ำ
โครงงำนกำรสร้ำง 
ผลิตภัณฑ์และ
โครงกำร กำร
ประยุกต์องค์ ควำมรู้
เพ่ือน ำไปสู๋กำร 
บริกำรแก่สังคม 

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

- ประเมินผล 
ควำมส ำเร็จ 
โครงงำนกำรสร้ำง 
ผลิตภัณฑ์และ 
โครงกำรกำร
ประยุกต์องค์ 
ควำมรู้เพื่อน ำไปสู๋ 
กำรบริกำรแก่สังคม
และกำรน ำเสนอ
งำน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 86% ร้อย
ละ 100 

- บรรยำย 
- อภิปรำย 
-กรณีศึกษำ 
- มอบหมำยให้ท ำ 
โครงงำนกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์และ
โครงกำร กำร
ประยุกต์องค์ ควำมรู้
เพ่ือน ำไปสู๋กำร 
บริกำรแก่สังคม 
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รายวิชา   835347  จิตวิทยาการปรึกษาในที่ท างาน ) Counseling Psychology at workplace) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2. รหัสและช่ือรายวิชา 835347  จิตวิทยำกำรปรึกษำในที่ท ำงำน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.พุธิธำดำ เดชพิทักษ์ 
3.2 อาจารย์ผู้สอน อ.พุธิธำดำ เดชพิทักษ์ 

4. ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561 
    นิสิตชั้นปีที่ 3  
5. สถานที่เรียน  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผล การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ งๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

          

 
 



 

2 .การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน 
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

เรียนรู้ของรำยวิชำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ประเมินจำกกำร
สังเกตและกำร
อภิปรำยร่วมกันใน
ชั้นเรียน 
-ประเมินพฤติกรรม
กำรเข้ำเรียน กำร
เข้ำพบอำจำรย์ และ
กำรส่งงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ตรงเวลำ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 80% ร้อย
ละ 100 

  วีธีกำรสอนกับกำร
ประเมินผลมีควำม
เหมำะสม  

 

ด้ำนควำมรู้ -กำรสอบกลำงภำค 
กำรสอบปลำยภำค 
-ประเมินจำกกำร
รำยงำนกำรฝึก
วิเครำะห์และกำรน 
ำเสนอกำรปรึกษำ
ทั้งในชั้นเรียน และ
กำรฝึกปฏิบัติรำย
กลุ่ม 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 82% ร้อย
ละ 100 

วีธีกำรสอนกับกำร
ประเมินผลมีควำม
เหมำะสม  

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

-กำรสอบกลำงภำค 
กำรสอบปลำยภำค 
-ประเมินจำกกำร
ร่วมกันอภิปรำย
แสดงควำมคิดเห็น
ต่ำง ๆ ในชั้นเรียน
กำรท ำรำยงำน และ
กำรน ำเสนอ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 85% ร้อย
ละ 100 

วีธีกำรสอนกับกำร
ประเมินผลมีควำม
เหมำะสม  

 

ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ 

-กำรน ำเสนอ
รำยงำนที่นิสิตได้รับ
มอบหมำย 
-กำรสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน
และกำรมีส่วนร่วม
ในกำรอภิปรำย 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 81% ร้อย
ละ 100 

วีธีกำรสอนกับกำร
ประเมินผลมีควำม
เหมำะสม  

 

  





 

รายวิชา 835354   จิตบ าบัดกลุ่ม ) Group Psychotherapy) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศำสตร์  ภำควิชำจิตวิทยำ  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
2. รหัสและช่ือรายวิชา 835354  จิตบ ำบัดกลุ่ม        
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร 
3.2 อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร 

4. ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2561 
    นิสิตชั้นปีที่ 3   
5. สถานที่เรียน  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4 ผล 
การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ งๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

          

 
 
 
 



 

2 .การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน  
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

เรียนรู้ของรำยวิชำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ

รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 . ประเมินจำก 
พฤติกรรมที่เป็นไป
ตำม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ จิตวิทยำ 
โดยใช้กำร สังเกต 
กำรสัมภำษณ์ หรือ
แบบประเมินที่ 
พัฒนำขึ้นตำมหลัก 
วิชำกำร โดยมีผู้
ประเมิน 
เป็นนิสิต อำจำรย์ ผู้ 
ควบคุมดูแลกำร
ฝึกงำน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
ตำมควำมเหมำะสม           
2 . ประเมินจำกกำร 
สังเกตพฤติกรรมที่
พึง ประสงค์ด้ำน
ควำมตรง ต่อเวลำ 
ตลอดจนวินัย ใน
กำรปฏิบัติตำม 
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต  

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 87% ร้อย
ละ 100 

มีกำรเรียนกำรสอน
ที่ สอดแทรก
ประเด็น 
จรรยำบรรณวิชำชีพ 
ทำงจิตวิทยำและ
กำร 
ค ำนึงถึงศักดิ์ศรีของ 
ควำมเป็นมนุษย์  
โดยเน้นกำร
วิเครำะห์ 
กรณีศึกษำและกำร 
อภิปรำยร่วมกัน 

 

ด้ำนควำมรู้ 1. กำรทดสอบย่อย  
กำรสอบกลำงภำค
และกำรสอบปลำย
ภำคกำรศึกษำ ใน
ส่วนของควำมรู้จ ำ
และเข้ำใจ แนวคิด
ทฤษฎีทำง จิต
บ ำบัดกลุ่มตลอดจน
ศำสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 83% ร้อย
ละ 100 

1 .มีกำรเรียนกำร 
สอนที่เน้นควำม 
แม่นย ำในควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจถึง 
แนวคิด ทฤษฎี 
หลักกำรและวิธีกำร 
ในศำสตร์ทำง 
จิตบ ำบัดกลุ่มและ
ศำสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง  
 

 



 

2 .กำรรำยงำนผล 
กำรศึกษำค้นคว้ำ 
บทควำมหรือกำร
วิจัยที่ มีประเด็น
ปัญหำร่วม สมัย
และกำรต่อยอด 
องค์ควำมรู้ทำง
จิตวิทยำ โดยกำร
น ำเสนอหน้ำชั้น 
เรียนและท ำ 
เอกสำรรำยงำน 

2 .มอบหมำยให้
นิสิต ค้นคว้ำ
เกี่ยวกับ 
ปรำกฏกำรณ์ที่มี 
ประเด็นทำงด้ำน 
จิตวิทยำร่วมสมัย  
ผ่ำนกำรศึกษำวิจัย 
เพ่ืออธิบำย หำ 
แนวทำงแก้ไข
ปัญหำ และต่อยอด
องค์ ควำมรู้ทำง
จิตวิทยำ 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

1. กำรทดสอบย่อย 
กำร สอบกลำงภำค 
และกำร 
สอบปลำยภำค 
กำรศึกษำ ในส่วน
ของ กำรประยุกต์ใช้ 
กำร วิเครำะห์ กำร 
สังเครำะห์ และกำร 
ประเมินผลบน
พ้ืนฐำน ของแนวคิด
ทฤษฎีทำง จิตวิทยำ
ตลอดจน 
ศำสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องใน 
ประเด็นร่วมสมัย  
2. กำรรำยงำนผล
กำร น ำองค์ควำมรู้
ทำง จิตวิทยำมำใช้
ในกำร เลือก
แนวทำงแก้ไข 
ปัญหำและ
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมมนุษย์ 
โดยให้ นิสิต
น ำเสนอหน้ำชั้น
เรียนและท ำ 
เอกสำรรำยงำน  
3. ประเมินผลจำก
งำนที่ ได้รับ

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 80% ร้อย
ละ 010  

1 .ใช้วิธีกำรเรียน
กำร 
สอนอย่ำง 
หลำกหลำยบน 
พ้ืนฐำนของปัญหำ 
หรือประเด็นที่หยิบ 
ยกมำจำก 
สภำพกำรณ์จริงที่ 
เกิดข้ึนในปัจจุบัน  
(Problem base 
learning / Topic 
base learning) 
โดย เน้นกำร
วิพำกษ์ตำม 
แนวคิดทฤษฎีทำง 
จิตวิทยำ  

2 .กำรฝึกปฏิบัติทั้ง  
ในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือให้
นิสิตสำมำรถ คิด
วำงแผนและเลือก 
แนวทำงในกำร
แก้ไข 
ปัญหำหรือ 
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมมนุษย์บน 
พ้ืนฐำนขององค์ 
ควำมรู้ทำงจิตวิทยำ  
โดยค ำนึงถึง 

 



 

มอบหมำย  
4. สังเกตจำก
พฤติกรรมกำรเป็น
ผู้น ำกลุ่มบ ำบัดและ
กำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ 

ผลกระทบต่อทุก
ภำค 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  

3 .ให้นิสิตจัดท ำ  
โครงงำน กำร
สัมมนำ  
โดยอำศัยพื้น 
ฐำนควำมรู้ในกลุ่ม 
วิชำที่เก่ียวข้อง 
สอดคล้องกับกำร 
ปฏิบัติงำนจริงใน 
อนำคต  

4 .กำรฝึกเป็น
ผู้ด ำเนินกำรกลุ่ม
บ ำบัด 

ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ 

1.กำรน ำเสนอ
ผลงำนในงำนที่นิสิต
ได้รับมอบหมำยให้
ท ำงำนเป็นกลุ่ม  

กำรสังเกต
พฤติกรรม ผู้เรียน
และกำรมีส่วน ร่วม
ในกำรรับผิดชอบ
งำนและกิจกรรม
กลุ่ม 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 86% ร้อย
ละ 100 

ใช้กำรเรียนกำรสอน 
และกิจกรรมเสริม 
หลักสูตรที่
ก ำหนดให้ ท ำงำน
กลุ่ม โดยเน้น กำร
ประสำนงำนกับ 
ผู้อื่นที่เป็นนิสิต 
และ 
บุคลำกรของ 
หน่วยงำนทั้งภำยใน 
และภำยนอก 
ภำควิชำจิตวิทยำ 

 

ด้ำนทักษะกำร 
วิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และ 
กำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

1 . ประเมินผล
ควำมรู้ และทักษะ
ในกำรใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศใน กำร
จัดกำรข้อมูลและ 
น ำเสนอผลงำนใน 
รำยวิชำ  
2. ประเมินผลงำนที่ 
ได้รับมอบหมำย ใน
ด้ำน ควำมถูกต้อง
ของกำร แปลข้อมูล 
กำรใช้ภำษำ พูด
และภำษำเขียน 
ตลอดจนกำรเลือก 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 72% ร้อย
ละ 100 

1 .มีกำรเรียนกำร 
สอนที่ใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศในกำร 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปล 
ควำมหมำย และ 
น ำเสนอผลงำน  

2 .มอบหมำยงำน
ให้ นิสิตแปลผล
ข้อมูล ทำงจิตวิทยำ 

เพ่ือ น ำเสนอต่อ
บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลใน 
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

 





 

รายวิชา  835213 การทดสอบและการวัดผลทางจิตวิทยา  ) Psychological Tests and Measurement) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศำสตร์  ภำควิชำจิตวิทยำ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2. รหัสและช่ือรายวิชา 835213 กำรทดสอบและกำรวัดผลทำงจิตวิทยำ   

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ.อนรรฆ จันทร์รังษี 
3.2 อาจารย์ผู้สอน  อ.อนรรฆ จันทร์รังษี 

4. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
    นิสิตชั้นปีที่ 2  
5. สถานที่เรียน  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 
1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผล การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ งๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

                    มีกำรประเมินในข้อ
จดเน้นด้ำน

คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ไม่สอดคล้อง

กับ มคอ. 2 
 

 

 
 
 
 



 

2 .การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้าน 
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

 เรียนรู้ของรำยวิชำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ประเมิน
พฤติกรรมกำร 
แสดงออกถึงกำรมี
ระเบียบวินัย 
รบัผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต ตรงต่อเวลำ 
และกำรมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 85.8% 
ร้อยละ 100 

กำรประเมินในข้อ 
1.1 ไม่สอดคล้องกับ 
มคอ. 2  

ควรปรับวิธีกำร
ประเมินให้
สอดคล้อง ในกำร
สอนครั้งหหน้ำ  

ด้ำนควำมรู้ - กำรสอบกลำงภำค 
และ กำรสอบ 
ปลำยภำค  
- ประเมินจำกรำย
รำยงำนและกำร
น ำเสนอ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 76.4% 
ร้อยละ 100 

-บรรยำย  
-กรณีศึกษำ  
-กำรเรียนรู้แบบมมี
ส่วนร่วม (PBL)  
- มอบหมำยให้
พัฒนำแบบทดสอบ 
ทำงจิตวิทยำ (กลุ่ม) 

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

- ประเมินจำกรำย
รำยงำนและกำร
น ำเสนอ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 78% 
ร้อยละ 100 
 
 

-บรรยำย  
-กรณีศึกษำ 
-กำรเรียนรู้แบบมมี
ส่วนร่วม (PBL)  
- มอบหมำยให้
ค้นคว้ำประเด็นที่ 
เกี่ยวข้องกับกำรวัด
และกำรทดสอบ 
ทำงจิตวิทยำ (เดี่ยว) 
- มอบหมำยให้
พัฒนำแบบทดสอบ 
ทำงจิตวิทยำ (กลุ่ม) 

 

ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ 

- ประเมินจำกกำร
สังเกต พฤติกรรม
ผู้เรียนในกำรมีส่วน
ร่วม กำรปรับตัวต่อ
กำรท ำงำน และ 
กำรรับผิดชอบงำน 
ต่อกำรท ำงำนเป็น
ทีม 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 86% 
ร้อยละ 100 
 
 

-บรรยำย  
-กรณีศึกษำ  
-กำรเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม (PBL)  
-กำรท ำกิจกรรม
กลุ่มในชั้นเรียน 

 





 

รายวิชา   835231 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น ) Introduction to Counseling Psychology) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะสังคมศำสตร์  ภำควิชำจิตวิทยำ  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. รหัสและช่ือรายวิชา 835231 จิตวิทยำกำรปรึกษำเบื้องต้น 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ.พุธิธำดำ เดชพิทักษ์ 
3.2 อาจารย์ผู้สอน  อ.พุธิธำดำ เดชพิทักษ์ 

4. ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
   นิสิตชั้นปีที่ 2   
5. สถานที่เรียน  มหำวิทยำลัยนเรศวร 

หมวดที่ 2 ผลการทวนสอบ 

1. ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ 3หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผล 
การเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ 2 หมวดที่ 4  
ผล การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลและ curriculum mapping) 

 ควำมสอดคล้องของหมวดตำ่ งๆ ภำยใน
รำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2
หมวดที่ 4 ผลกำร เรียนรู้ กลยุทธ์กำร

สอนและกำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

ควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำย ของรำยวิชำ หมวด4
กำรพัฒนำผลกำร เรียนรู้รำยวิชำ 

และ หมวด5แผนกำรสอน และกำร
ประเมินผลในรำยวิชำ(มคอ 3) 

 
 
 

ข้อคิดเห็น 

 

 สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร 

ก ำหนด
บำงส่วน หรือ

น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ตรง 
ตำมหลักสูตร 
ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตรง ตำม
หลักสูตร 
ก ำหนด 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
บำงส่วน
หรือ น้อย 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ก ำหนดเป็น 
ส่วนใหญ่ 

สอดคล้อง 
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

          

 
 
 



 

2 .และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่าง ๆ  
ต่าง ๆ สอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการ 
สอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น 
 กำรประเมินผลกำร 

เรียนรู้ของรำยวิชำ
ในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ของ
รำยวิชำด้ำนต่ำง ๆ 

ควำมเหมำะสมของ
รูปแบบวิธีกำรสอน
กับวิธีประเมินผล 

ข้อคิดเห็น 

ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

-สังเกตจำก
พฤติกรรมและกำร
เอำ ใจใส่กำรเรียน 
เช่น กำรตั้งใจฟัง 
กำรเข้ำ เรียนตรง
เวลำ ฯลฯ  
- ประเมินจำกกำร
เข้ำ ร่วมกิจกรรม 
และกำร อภิปรำย
ร่วมกันในชั้น เรียน  
  
- ประเมิน
พฤติกรรม กำรเข้ำ
เรียน กำรเข้ำ พบ
อำจำรย์ และกำร 
ส่งงำนที่ได้รับ 
มอบหมำยตรงเวลำ  
และกำรเสียสละ
เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  
-จัดกำรอภิปรำย
กลุ่มย่อย เพ่ือกำร
วิเครำะห์สำเหตุ 
ปัญหำ และ
แนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำจำก
กรณี ตัวอย่ำง       
 - กำรทดสอบย่อย 
กำรสอบกลำงภำค 
และปลำยภำคท้ัง 
ปรนัยและอัตนัย 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 80% ร้อย
ละ 100 

  กำรสอนและกำร
ประเมินมีควำม
เหมำะสม  

 

  



 

ด้ำนควำมรู้ -กำรทดสอบย่อย 
กำร สอบกลำงภำค 
และ กำรสอบปลำย
ภำค   
-ประเมินจำผลงำน
ที่มอบหมำย 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 78.2 %

ร้อยละ 100  

กำรสอนและกำร
ประเมินมีควำม
เหมำะสม  

 

ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

-กำรทดสอบย่อย 
กำร สอบกลำงภำค 
กำร สอบปลำยภำค
ทั้ง ปรนัยและอัตนัย  
-ประเมินจำกกำร 
ร่วมกันอภิปรำย
แสดง ควำมคิดเห็น
ต่ำง ๆ ในชั้นเรียน  
กำรท ำ รำยงำนและ
กำรน ำเสนอหน้ำชั้น
เรียน 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 80% ร้อย
ละ 100 

กำรสอนและกำร
ประเมินมีควำม
เหมำะสม  

 

ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงบุคคลและ 
ควำมรับผิดชอบ 

-กำรน ำเสนอผลงำน 
ในงำนที่นิสิตได้รับ 
มอบหมำย   
- กำรสังเกต
พฤติกรรม นิสิตและ
กำรมีส่วน ร่วมใน
กำรรับผิดชอบ งำน
ที่ได้รับมอบหมำ 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 85% ร้อย
ละ 100 

กำรสอนและกำร
ประเมินมีควำม
เหมำะสม  

 

ด้ำนทักษะกำร 
วิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และ 
กำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

- ประเมินจำกกำร
ใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อกำร
น ำเสนอ กำรศึกษำ
ตนเองได้ อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม  
- ประเมินควำม 
ถูกต้องของกำรใช้ 
ภำษำพูดและภำษำ 
เขียน ตลอดจนกำร 
เลือกรูปแบบกำร 
น ำเสนออย่ำง 
เหมำะสม 

นิสิตผ่ำนเกณฑ์กำร 
ประเมิน 72 %ร้อย

ละ 100  

กำรสอนและกำร
ประเมินมีควำม
เหมำะสม  

 

 
 





 

สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร 
 

กรรมกำรทวนสอบฯ ได้ด ำเนินกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำ
จิตวิทยำ จ ำนวน 10 รำยวิชำ รำยวิชำจำกรำยวิชำต่ำง ๆ ที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 44 
รำยวิชำ หรือ คิดเป็นร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนตำมแผนกำรศึกษำที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดยเป็นรำยวิชำที่
เปิดสอนในภำคกำรศึกษำต้น จ ำนวน 6 รำยวิชำ ได้แก่ 1) รำยวิชำ 835121 จิตวิทยำทั่วไป 2) รำยวิชำ 835211
สถิติพ้ืนฐำนเชิงพฤติกรรมศำสตร์ 3) รำยวิชำ 835251 จิตวิทยำคลินิกเบื้องต้น 4) รำยวิชำ 835357 จิตวิทยำเด็ก
พิเศษ 5) รำยวิชำ 835213 กำรทดสอบและกำรวัดผลทำงจิตวิทยำ 6) รำยวิชำ 835231 จิตวิทยำกำรปรึกษำ
เบื้องต้น ในภำคกำรศึกษำปลำย จ ำนวน 4 รำยวิชำ ได้แก่ 1) รำยวิชำ 835221 จิตวิทยำกำรเรียนรู้และปรับ
พฤติกรรม 2) รำยวิชำ 835242 จิตวิทยำทรัพยำกรมนุษย์ 3) รำยวิชำ 835354 จิตบ ำบัดกลุ่ม 4) รำยวิชำ 835347
จิตวิทยำกำรปรึกษำในที่ท ำงำน ผลกำรทวนสอบพบว่ำ มีจ ำนวน 3 รำยวิชำที่มี มคอ 3 ทีม่ีกำรก ำหนด จุดมุ่งหมำย
ของรำยวิชำ ในหมวดที่ 2 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ ใน หมวด 4 และ แผนกำรสอนและกำรประเมินผลใน 
หมวด 5 สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล และ curriculum mapping ที่ก ำหนดไว้
ในหลักสูตร หรือ มคอ 2 หมวดที่ 4 อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตำมหลักสูตรก ำหนด และอีก 7 รำยวิชำที่มี
สอดคล้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตำมหลักสูตรก ำหนดเป็นส่วนใหญ่ ตำมตำรำงท่ี 1 
 
 
ตารางท่ี 1 ควำมสอดคล้องของรำยวิชำ (มคอ 3  หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ หรือ หมวดที่ 4   

กำรพัฒนำผลกำรเรียนร้่รำยวิชำ หรือ หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล) กับหลักสูตร 
(มคอ 2 หมวดที่  4 ผลกำรเรียนร้่กลยทธ์กำรสอนและกำรประเมินผลและ curriculum 
mapping) ของรำยวิชำที่ท ำกำรทวนสอบ 

 
จ ำนวนรำยวิชำ (%) ของควำมสอดคล้องของหมวดต่ำง ๆ 
ภำยในรำยวิชำ (มคอ 3) กับหลักสูตร (มคอ2หมวดที่ 4 
ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและ กำรประเมินผล และ 
curriculum mapping) 

จำนวนรำยวิชำ (%) ของควำมสอดคล้องของหมวด 2 
จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ หมวด4กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้
รำยวิชำ และ หมวด5แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ในรำยวิชำ 

สอดคล้องรบ
ถ้วน สมบูรณ์ 
ตรงตำม
หลักสูตรหนด
เป็นส่วนน้อย 

สอดคล้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตรงตำมหลักสูตร
ก ำหนดเป็นส่วน
ใหญ่ 

สอดคล้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตรงตำมหลักสูตร
ก ำหนด 

สอดคล้อง
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร
ก ำหนดเป็นส่วน
น้อย 

สอดคล้อง
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร
ก ำหนดเป็นส่วน
ใหญ ่

สอดคล้อง
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ตรง
ตำมหลักสูตร
ก ำหนด 

        7 (70%)          3 (30%)          7 (70%)        3 (30%)   
 
 3 รำยวิชำที่มีควำมสอดคล้องสมบูรณ์ตรงตำมหลักสูตร ได้แก่ 1) รำยวิชำจิตวิทยำทั่วไป 2) รำยวิชำ
จิตวิทยำกำรปรึกษำเบื้องต้น 3) รำยวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำในที่ท ำงำน อีก 7 รำยวิชำที่สอดคล้องอยู่ในระดับ  
ตรงตำมหลักสูตรก ำหนดเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 1) รำยวิชำจิตวิทยำเด็กพิเศษ 2) รำยวิชำจิตวิทยำคลินิกเบื้องต้น  
3) รำยวิชำสถิติพ้ืนฐำนเชิงพฤติกรรมศำสตร์ 4) รำยวิชำกำรทดสอบและกำรวัดผลทำงจิตวิทยำ 5) รำยวิชำ
จิตวิทยำทรัพยำกรมนุษย์ 6) รำยวิชำจิตบ ำบัดกลุ่ม และ 7) รำยวิชำจิตวิทยำกำรเรียนรู้และพฤติกรรม



 

ตารางท่ี  2   กำรประเมินผลกำรเรียนร้่ ของรำยวิชำในด้ำนตำ่ ง ๆ และผลกำรประเมินผลกำรเรียนร้่ ของรำยวิชำด้ำน
ต่ำง ๆ สอดคล้องกับผลกำรเรียนร้่ หรือ วัตถุประสงค์กำรเรียนร้่ ที่ก ำหนดควำมเหมำะสมของรูปแบบวิธีกำรสอนกับ 
วิธีกำรประเมินผล  ของรำยวิชำที่ท ำกำรทวนสอบ 

การประเมินผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา 

จ านวนรายวิชา (%) ของผลการ จ านวนรายวิชา (%) ของความเหมาะสม
ของ ในด้านต่าง ๆ ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา รูปแบบวิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล 

ด้านต่าง ๆ 
 ผ่าน ผ่าน ผ่าน วิธีการสอน วิธีการสอน วิธีการสอน 

เกณฑ์ที่ เกณฑ์ที่ เกณฑ์ที่ และรูปแบบ และรูปแบบ และรูปแบบ 
ก ำหนด ก ำหนด ก ำหนด กำร กำร กำร 
<80% 80-99% 100% ประเมินผลยัง ประเมินผล ประเมินผล 

ไม่สร้ำงให้ สร้ำงให ้ สร้ำงให้ 
ผู้เรียนเกิดผล ผู้เรียน ผู้เรียน 

ลัพธ์กำร เกิดผลลัพธ์ เกิดผลลัพธ์ 
เรียนรู้หรือ กำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้ 
ประเมินผล หรือ หรือ 
กำรเรียนรู้ที่ ประเมินผล ประเมินผล 

ก ำหนด กำรเรียนรู้ที่ กำรเรียนรู้ที่ 
ได้มำก ก ำหนดได้ ก ำหนด 

ปำนกลำง ได้มำก 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
1.1 มีจรรยำบรรณและเจตคติที่ดีต่อ
กำรจัดกำรปัญหำหรือประกอบ
วิชำชีพทำงจิตวิทยำ ด้วยควำมเมตตำ 
และเคำรพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ 
1.2 เคำรพและปฏิบัติตำมระเบียบ
วินัยตลอดจนค่ำนิยมพ้ืนฐำนของ
องค์กร และสังคม 

20% 80%  10% 
 

50% 40% 

2. ด้านความรู้       
2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิด 
ทฤษฎี หลักกำร วิธีกำรในศำสตร์ทำง
จิตวิทยำและศำสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยควำมตระหนักในธรรมเนียม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตำมสถำนกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนจิตวิทยำบนพื้นฐำนของควำม
เข้ำใจและยอมรับควำมแตกต่ำงของ
มนุษย์ รวมทั้งรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์โลก เพ่ือ
น ำไปพัฒนำทักษะกำรใช้ชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุข 

  10%   30%     



 

2.2 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในองค์
ควำมรู้และงำนวิจัยปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำ 

      

3.ด้านทักษะทางปัญญา       
3.1 สำมำรถสืบค้น ประมวลข้อมูล 
วิเครำะห์องค์ประกอบทำงจิตวิทยำ 
ท ำควำมเข้ำใจและหำสำเหตุของ
พฤติกรรม แนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มนุษย์บนพ้ืนฐำนขององค์ควำมรู้ทำง
จิตวิทยำและศำสตร์อ่ืนๆ เพ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์จริง ใน
สังคมไทยและสังคมโลก 
3.2 สำมำรถท ำกำรวิจัย สังเครำะห์ 
หรือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำง
จิตวิทยำ 
ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เหมำะสมกับบริบท โดยอำศัยองค์
ควำมรู้ในทำงทฤษฎีและ
ประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำน โดย
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
ศตวรรษท่ี 21 

30% 30%     

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 70%     

4.1 เข้ำใจและยอมรับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลในกำรปรับตัว สำมำรถ
สร้ำงสัมพันธภำพที่ดี แก้ปัญหำใน
กลุ่มได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
ท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั้งในบทบำทผู้น ำและผู้ตำม  
 
4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชำชีพ และสังคม 

      

  



 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

      

5.1เลือกใช้สถิติ วิเครำะห์ข้อมูลทำง
จิตวิทยำ และแปลควำมหมำยได้
อย่ำงถูกต้อง 

5.2 มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่จ ำเป็นในกำรจัดกำร
ข้อมูล สื่อสำร และน ำเสนอผลงำนได้
อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
 
  

      

 
 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พบว่ำรำยวิชำ 
ที่ด ำเนินกำรทวนสอบมีกำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำที่ สอดคล้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงตำมที่หลักสูตร
ก ำหนด รวมทั้งมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำนได้ตำมเกณฑ์ที่รำยวิชำ
ก ำหนดในระดับร้อยละ 80 ร้อยละ 60 ของรำยวิชำ ผลกำรเรียนรู้บำงด้ำนของบำงรำยวิชำที่ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้และ
ผ่ำนเกณฑ์ที่รำยวิชำก ำหนด ได้ร้อยละ 80 - 99 ของจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดเกิดขึ้นในทักษะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ นอกจำกนี้ยังมีวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เกิดผลลัทธ์กำรเรียนรู้ ตำมที่หลักสูตรคำดหวังได้มำกเป็นส่วนใหญ่คือร้อยละ 50 และมีวิธีกำรประเมินผลที่ไม่สำมำรถ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังได้ ร้อยละ 10 รำยวิชำ และ ร้อยละ 40 ของรำยวิชำที่สำมำรถเลือกวิธีกำรสอนและกำร
ประเมินผลที่จะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเกิดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังได้มำก ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ในแต่ละด้ำนพบว่ำยังขำด รำยละเอียดของเกณฑ์กำรให้คะแนนผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะช่วยให้อำจำรย์ผู้สอนแต่ละ
คนสำมำรถให้คะแนนได้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือมีรำยละเอียดของเกณฑ์กำรให้คะแนนเกณฑ์เดียวกัน 





 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังแต่งตั้งกรรมกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์นิสิต



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


