
สอบ Final วิชาการประยกุตค์อมพิวเตอร์ในจิตวิทยา 
 

 

ขอ้สอบชุดน้ีมีจ านวน 6 ขอ้ คะแนนรวมเท่ากบั 220 คะแนน เก็บคะแนนเท่ากบั 200 คะแนน ถา้คุณไดค้ะแนน
เกินกวา่ 200 คะแนน คุณจะไดเ้พียงแค่ 200 คะแนน และจะปรับคะแนนเป็นคะแนนสอบปลายภาค 

ในการเขียนส่ง ใหส่้งไฟลใ์ส่ใน CD โดยเขียนช่ือและรหสัภายในหอ้งใหเ้รียบร้อย โดยใน CD นั้นมี file ต่างๆ 
ในการตอบขอ้สอบ ใหต้ั้งช่ือประกอบดว้ย เลขท่ี ค  าวา่ “Final” และขอ้ท่ี เช่น 03Final02 คือไฟลน้ี์เป็นไฟลข์องเลขท่ี 
3 ใชต้อบสอบปลายภาค ขอ้ท่ี 2 

ขอใหท่้านส่งงานน้ีภายในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 ก่อนเท่ียงวนั   
ในการท าขอ้สอบ Final ช้ินน้ี ขอใหท่้านไม่ส่ือสารกนัเก่ียวกบัวชิาน้ีเด็ดขาด (ไม่วา่วธีิการใดก็ตาม ทั้งการพดูคุย 

การเขียน การพิมพ ์การส่ง email และอ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งขอ้มูลจากอีกคนหน่ึงไปหาอีกคนหน่ึงได)้ ทั้งในเร่ืองการสอบ 
หรือเทคนิควธีิการใชค้อมพิวเตอร์ เทคนิคการเขียน รวมถึงประเดน็อ่ืนๆ ท่ีสามารถช่วยเหลือในการตอบขอ้สอบช้ินน้ี (เร่ือง
เดียวท่ีผมอนุญาตใหถ้ามคนอ่ืนได ้คือเน้ือหาใน Resume) จากทั้งคนท่ีเรียนในหอ้งและคนอ่ืนๆ ทุกคน (ยกเวน้ผม) ถา้พบ
การส่ือสารดงักล่าวจะจดัใหมี้การสอบใหม่ภายในหอ้งแทน และผมจะใชค้วามสามารถของผมอยา่งเตม็ท่ีในการออก
ขอ้สอบช้ินท่ีสอบใหม่ภายในหอ้ง พร้อมทั้งตดัเกณฑใ์นการสอบตามปกติ ไม่มีการผอ่นปรนใดๆ ทั้งส้ิน การงดเวน้การ
ส่ือสารน้ีจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ ถึง 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 

ผมมิอาจตามตรวจสอบท่านไดทุ้กฝีกา้ว แต่ผมขอความบริสุทธ์ิใจ ผมเช่ือใจพวกคุณ ผมหวงัวา่จะไม่มีเหตุการณ์
ดงัยอ่หนา้ขา้งตน้เกิดข้ึน เร่ืองคะแนนไม่ตอ้งเป็นห่วง เพราะคะแนนเก็บของพวกคุณมีจ านวนมากอยูแ่ลว้ 

ถา้ท่านมีปัญหาใดๆ เร่ืองการอ่านขอ้สอบไม่รู้เร่ือง ไม่เขา้ใจโจทย ์ใหม้าถามผมไดต้ลอด หรือจะ email ถามผม
ได ้

 

  สนัทดั   พรประเสริฐมานิต 

  อาจารยผ์ูส้อน



1. บริษทัแห่งหน่ึงตอ้งการใหท่้านออกแบบใบสมคัร และวธีิการทางคอมพิวเตอร์ในการคดักรองผูส้มคัรเขา้ต าแหน่ง

พนกังานฝ่ายการตลาดใน บริษทั ยิง่ใหญ่ จ ากดั บริษทัน้ีตอ้งการขอ้มูลผูส้มคัรดงัน้ี  

  

ประวติัผูส้มคัร  ประวติับุคคลในครอบครัว  ประวติัการท างาน  วฒิุการศึกษา  รูปถ่าย  เงินเดือนท่ีตอ้งการไดรั้บ  

ความสามารถในการใชภ้าษา อุปกรณ์ส านกังาน และคอมพิวเตอร์  ประวติัการป่วย  การแนะน าตวัเอง  ลายเซ็น วนัเวลา 
 

1) ขอใหท่้านท าแบบฟอร์มใบสมคัร (ขอใหส้ามารถใชง้านไดจ้ริง อ่านง่าย ครบถว้น ความสะดวกในการกรอก) 
แลว้ท าเป็นไฟลข์อง Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ PDF File (ตามแต่สะดวก) โดยท่ี
ท่านอาจใส่ขอขอ้มูลเพ่ิมเติมในใบสมคัรไดต้ามท่ีท่านเห็นควร และท าช่องวา่งใหผู้ส้มคัรสามารถพิมพข์อ้มูล
ลงไฟลโ์ดยตรงได ้

2) บริษทัน้ีตอ้งการน าขอ้มูลจากใบสมคัรมาใชใ้นการคดักรองคนก่อนเขา้สมัภาษณ์ บริษทัน้ีตอ้งการผูส้มคัรท่ีมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

 อายไุม่เกิน 28 ปี 

 เคยท างานมาในต าแหน่งการตลาดอยา่งนอ้ย 2 ปี 

 เคยมีประสบการณ์ท างานอยา่งนอ้ย 5 ปี 

 วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป จากคณะทางธุรกิจ 
 เงินเดือนท่ีตอ้งการไดรั้บไม่เกิน 40,000 บาท 

ใหท่้านท าแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลใน Excel เพื่อท่ีจะค านวณวา่คนน้ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี มากนอ้ย
เพียงใด ถา้ผูใ้ดมีลกัษณะน้ีไม่ถึง 3 ลกัษณะ ใหข้อ้มูลใน Excel บอกวา่ “คดัท้ิง” และท าสีแดงไว ้แต่ถา้ผูใ้ด
มี 3-4 ลกัษณะ ใหข้อ้มูลใน Excel บอกวา่ “น าไวพ้ิจารณา” และท าเป็นสีเหลืองไว ้ส่วนผูใ้ดท่ีมีทั้ง 5 

ลกัษณะ ใหใ้ส่วา่ “แนะน า” และท าเป็นสีเขียวไว ้
ในการท าแบบฟอร์มใหค้  านึงถึงความสะดวกในการกรอกขอ้มูล และผลลพัธ์ท่ีออกมาน่าดึงดูดใจ

ดว้ย 
3) ท าคู่มือในการใชไ้ฟล ์Excel ของคุณท่ีเขียนไวใ้นขอ้ 2 (Assume วา่คนอ่านมีความรู้ Excel อยา่งดี) 

เขียนใน Word file 

4) ออกแบบใบสรุปผูผ้า่นการคดักรอง เพ่ือน าแบบฟอร์มน้ีเสนอใหห้วัหนา้ ใบสรุปน้ีควรบอกเร่ือง 
 จากการคดักรองก่ีคน เหลือจ านวนก่ีคน 

 คุณสมบติัของผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกทุกคน อยา่งคร่าวๆ (เนน้เฉพาะคุณสมบติัท่ีบริษทัน้ีตอ้งการ แนะน า
วา่ท าเป็นตาราง)  

 ผลสรุปวา่ผา่นเกณฑคุ์ณสมบติัแต่ละเกณฑก่ี์คน คิดเป็นร้อยละเท่าไร  
 เป็นบุคคลประเภท “น าไวพ้ิจารณา” ก่ีคน เป็นบุคคลประเภท “แนะน า” ก่ีคน  
เขียนใน Word file 

(70 คะแนน) 
 

การส่งงานขอใหส่้ง Word File Excel File และ Pdf File 



 

2. ขอใหท่้านออกแบบ Resume 1 หนา้กระดาษ (อยากใหท้ าเป็นภาษาองักฤษเพราะวา่จะไดใ้ชไ้ดจ้ริง แตท่ าภาษาไทยมา
ก็ได)้ เหมือนกบัสมคัรงานจริง คนอ่าน Resume ของคุณเป็นลุงแก่ๆ ท่ีโตะ๊ของเขามีใบสมคัรจ านวนมาก (20 

คะแนน) 

 

ใหส่้งเป็น PDF File 

 

 

3. ใหว้าดรูปน้ีโดยใชค้  าสัง่ในโปรแกรม Microsoft Word 

ใหใ้ชค้  าสัง่ Grouping และ Order ใหเ้ป็นประโยชน ์(20 คะแนน) 

 
 

4. ใหท่้านน ารายช่ือนิสิตในชั้นเรียนการประยกุตค์อมพิวเตอร์ในจิตวทิยา และกรอกคะแนนสมมติลงไป จากนั้นใหท้ า
จดหมายแจง้คะแนนไปใหนิ้สิตทั้งหอ้ง โดยใชค้  าสัง่ Mail Merge แลว้สัง่ค  าสัง่ print ลงใน AdobePDF File 

(อยา่ลืมใช ้Tab ใหเ้ป็นประโยชน์ และปรับขนาดกระดาษดว้ย) (40 คะแนน) 
 

 

ผลการสอบวชิาคอมพิวเตอร์ในจิตวทิยา 
 

ช่ือ ......   นามสกลุ   ..... 
คะแนนการสอบปลายภาควชิา 3800400 การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในจิตวทิยา 
 เท่ากบั  ..... คะแนน 

ส าหรับท่ีไดค้ะแนนต ่ากวา่ 20 คะแนนใหติ้ดต่ออาจารยผ์ูส้อนภายในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 
 

 

 

 (อ. สนัทดั   พรประเสริฐมานิต) 
 อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

5. ท า Presentation น าเสนอตนเอง โดยใหเ้ลือกใช ้Slide Design (ใส่ Templete), Color schemes และ 
Slide Layout ท่ีเหมาะสมต่อแต่ละหวัขอ้ ส่ิงท่ีน าเสนอจะมี ช่ือ นามสกลุ อาย ุสถานท่ีเรียน งานอดิเรก ส่ิงท่ีชอบ 
ส่ิงท่ีไม่ชอบ คติประจ าใจ เพลงท่ีชอบ (ใส่ไฟลเ์พลงท่ีชอบดว้ย) และอ่ืนๆ ท่ีอยากน าเสนอ ใหใ้ส่ Effect การ
น าเสนอของวตัถใุนสไลด ์ใหมี้ความหลากหลาย (ส่วนคติประจ าใจ ใหมี้ Effect เนน้ค าดว้ย) (50 คะแนน) 

0 10 20 50 100 30 40 60 70 80 90 

นอ้ยท่ีสุด มากท่ีสุด 



 

6. จงเขียนอา้งอิงรายการดงัต่อไปน้ี โดยใชว้ธีิการยอ่หนา้แบบ Hanging Indent (20 คะแนน) 
1) Author: Benjamin Schneider, D. Brent Smith, William, P. Sipe 

Article: Personnel Selection Psychology: Multilevel Considerations (pp. 91-120) 

Book: Multilevel Theory, Research, and Methods in Organizations: Foundations, 

Extensions, and New Directions 

Editors: Katherine J. Klien, Steve W. J. Kozlowski 

Press: Jossey-Bass 

City: San Francisco 

Year: 2000 

 

2) Author: Spyros Konstantopoulos and Larry V. Hedges 

Article: Meta-Analysis 

Editor: David Kaplan 

Book: The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences 

Press: SAGE 

City: Thousand Oaks 

Year: 2004 

Page: 281-300 

 


