
ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 

 
1. รหัสวชิา 3800314 
2. จ านวนหน่วยกติ 3 
3. ช่ือวชิา การทดสอบและการวดัทางจิตวทิยา 
 (Psychological Testing and Measurement) 
4. คณะ จิตวทิยา 
5. ภาคการศึกษา ตน้ 
6. ปีการศึกษา 2550 
7. ช่ือผู้สอน อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต (อาจารยป์ระจ าวชิา) 
 รศ. ดร. ชุมพร ยงกิตติกลุ 
 รศ. ดร. ธีระพร อุวรรณโณ 
 ผศ. ดร. คคันางค ์มณีศรี 
 ผศ. พวงสร้อย วรกลุ 
 อ. ชวลัณัฐ เหล่าพนูพฒัน ์
8. เงือ่นไขรายวชิา  
 วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 3800101 จิตวทิยาทัว่ไป, 3800210 สถิติขั้นน าส าหรับจิตวทิยา 
9. สถานภาพของรายวชิา บงัคบั 
10. ช่ือหลกัสูตร  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยา 
11. วชิาในระดบั ปริญญาตรี 
12. จ านวนช่ัวโมงทีส่อน/สัปดาห์ 4 ชัว่โมง 
13. เนือ้หารายวชิา 
 การวดัพฤติกรรมมนุษยใ์นการศึกษาทางจิตวทิยา การสร้างและการใชแ้บบทดสอบทางจิตวทิยา การวดั
ความสามารถ บุคลิกภาพ ความสนใจ เจตคติ และค่านิยม ฝึกปฏิบติัการสร้างแบบทดสอบ ด าเนินการทดสอบ และ
ประเมินคุณภาพของแบบทดสอบทางจิตวทิยาประเภทต่างๆ 
 



14. ประมวลการเรียนรายวชิา 
 14.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
 1) นิสิตเขา้ใจมโนทศัน์พ้ืนฐานของการทดสอบและการวดัทางจิตวทิยา 
 2) นิสิตสามารถเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องแบบทดสอบหรือแบบวดัทางจิตวทิยา 
 3) นิสิตสามารถเขา้ใจถึงคุณภาพของแบบทดสอบหรือแบบวดัทางจิตวทิยาท่ีใชต้ามวตัถุประสงคข์อง
แบบทดสอบหรือแบบวดัเหล่านั้น 
 4) นิสิตสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลการวเิคราะห์ค่าต่างๆ ท่ีใชใ้นการประเมิน
คุณภาพของแบบทดสอบหรือแบบวดัทางจิตวทิยา 
 5) นิสิตสามารถสร้างแบบวดัทางจิตวทิยาอยา่งง่ายได ้
 6) นิสิตเขา้ใจถึงแบบทดสอบหรือแบบวดัทางจิตวทิยามาตรฐานท่ีมีในปัจจุบนั และเขา้ใจถึงบริบทท่ีน า
แบบทดสอบและแบบวดัทางจิตวทิยาไปใช ้
  



 14.2 เน้ือหารายวชิาต่อสปัดาห์ 
 

คร้ังท่ี วนัท่ี  เน้ือหา อ่าน ผูส้อน การทดสอบยอ่ย/งาน 
1 4 มิ.ย. แนะน ารายวชิา บทน า Urbina (2003) Unit 1 อ. สนัทดั  
2 11 มิ.ย. สถิติส าหรับการทดสอบทางจิตวทิยา Urbina (2003) Unit 2 อ. สนัทดั  
3 18 มิ.ย. การแปลความหมายคะแนน Urbina (2003) Unit 3 อ. สนัทดั ทดสอบยอ่ย 1 
4 25 มิ.ย. ความเท่ียง Urbina (2003) Unit 4 อ. สนัทดั  
5 2 ก.ค. ความตรง Urbina (2003) Unit 5 อ. สนัทดั ทดสอบยอ่ย 2 
6 9 ก.ค. ความตรง (2)  อ. สนัทดั สัง่ Class Project 
7 16 ก.ค. การวเิคราะห์ขอ้ค าถาม Urbina (2003) Unit 6 อ. สนัทดั ทดสอบยอ่ย 3 
8 23 ก.ค. การใชแ้บบทดสอบ Urbina (2003) Unit 7 อ. สนัทดั  
 30 ก.ค. หยดุชดเชย วนัอาสาฬหบูชา    
9 6 ส.ค. สอบกลางภาค   ทดสอบยอ่ย 4 
 13 ส.ค. หยดุชดเชยวนัแม่    
10 20 ส.ค. การทดสอบความสามารถ   รศ. ดร. ชุมพร  
11 27 ส.ค. การทดสอบบุคลิกภาพ   ผศ. ดร. คคันางค ์  
12 3 ก.ย. การทดสอบเจตคติและความสนใจ   รศ. ดร. ธีระพร  
13 10 ก.ย. การใชแ้บบทดสอบในเชิงจิตวทิยาการปรึกษาและคลินิก  ผศ. พวงสร้อย  
14 17 ก.ย. การใชแ้บบทดสอบในองคก์าร   อ. ชวลัณัฐ  
15 24 ก.ย. จรรยาบรรณการใชแ้บบทดสอบ  APA (2002) อ. สนัทดั Present Class Project 
 1 ต.ค. สอบปลายภาค    



 14.3 วธีิจดัการเรียนการสอน 
 การบรรยาย 
 การบรรยายเชิงอภิปราย 
 การอภิปรายกรณีศึกษา 
 การน าเสนอผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 14.4 ส่ือการสอน 
 ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
 โปรแกรม SPSS 
 Blackboard 
 แบบทดสอบทางจิตวทิยา 
 14.5 การมอบหมายงานผา่นระบบเครือข่าย 
 มอบไฟลข์อ้มูลผา่น Blackboard ของรายวชิา 
 14.6 การวดัผลการสอน 

1) คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคคิดเป็น 50 % โดยท่ีการสอบกลางภาคจะสอบเน้ือหาตั้งแตค่ร้ังท่ี 1-8  
คิดคะแนนเป็น 20 % และสอบปลายภาคจะสอบเน้ือหาตั้งแตค่ร้ังท่ี 9-15 (แต่ในการตอบค าถาม ก็ตอ้งอาศยัความรู้จาก
คร้ังท่ี 1-8 มาตอบ) คิดคะแนนเป็น 30 % ในการสอบทั้งสองน้ี หากนิสิตคนใดส่อทุจริตในการสอบ ทั้งผูล้อกและผูใ้ห้
ลอก จะไดถู้กปรับเกรดเป็น F ในวชิาน้ี และพกัการเรียน 1 ภาคการศึกษา ตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2) คะแนนทดสอบยอ่ยภายในหอ้ง คิดเป็น 15 % การทดสอบยอ่ยภายในชั้นเรียนจะแบ่งเป็น 4 คร้ัง มี
วตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ และการน าไปใชข้องเน้ือหาจากหนงัสือท่ีใหอ่้านและเน้ือหาความรู้ท่ีได้
เรียนภายในชั้นเรียน หลงัจากสอบ นิสิตจะไดฟั้งเฉลยในการเรียนคร้ังต่อไป การคิดคะแนนอาจารยจ์ะคิดเฉพาะ 3 คร้ัง
ท่ีไดค้ะแนนสูงสุด หากนิสิตท่านใดไม่มาทดสอบยอ่ยไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน อาจารยจ์ะไม่คิดคะแนนการทดสอบยอ่ย
คร้ังนั้น (แต่ท่านยงัมีสิทธิไดค้ะแนนทดสอบยอ่ย 3 คร้ังสูงสุดอยู)่ หากนิสิตคนใดส่อทุจริตในการสอบ ไม่วา่ในกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน คร้ังแรกจะปรับใหเ้ป็น F ในวชิาน้ี ทั้งผูล้อกและผูใ้หล้อก ดงันั้นทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้พ่ือน
ร่วมชั้นเรียนเห็นกระดาษค าตอบของตนเอง 

3) งานจากชัว่โมงปฏิบติัการ คิดเป็น 15 % จะเป็นงานท่ีสัง่ใหส่้งภายในหอ้ง หรือนดัส่งภายในสปัดาห์ท่ี
สัง่งาน หากเป็นงานท่ีใหก้ลบัไปท านอกหอ้งเรียน ขอใหนิ้สิตส่งงานภายในวนัก าหนดส่งเท่านั้น งานท่ีส่งสายจะถูก
หกัคะแนนวนัละ 20 % ของคะแนนเตม็ในงานช้ินนั้น นอกจากน้ี นิสิตตอ้ง Backup ขอ้มูลในการท างานไวเ้สมอ หาก
ไฟลข์อ้มูลหาย อาจารยไ์ม่ถือวา่เป็นขอ้อา้งในการไม่ส่งงานทนัเวลา การลอกงานถือเป็นการทุจริตในการเรียนจะให้
คะแนนงานช้ินน้ีเป็น 0 ทั้งคนลอก คนใหล้อก ดงันั้นนิสิตท่ีใหง้านเพ่ือนยมื ขอใหร้ะวงัการลอกงานดว้ย ทางท่ีดีไม่
ควรน างานใหเ้พ่ือนดู แต่ใหค้  าแนะน าดีกวา่ หากนิสิตสงสยัถึงขอบเขตของการลอกงาน หรือการสร้างขอ้มูลเอง ให้
ถามอาจารยภ์ายในชั้นเรียน เน่ืองจากงานช้ินน้ีเป็นงานกลุ่ม ขอใหท้ างานทุกคน หากมีปัญหาเร่ืองการร่วมงานระหวา่ง
เพ่ือนในกลุ่ม ใหม้าปรึกษาอาจารยไ์ด ้

4) โครงการภายในชั้นเรียน คิดเป็น 20 % งานน้ีจะใหนิ้สิตจบักลุ่ม กลุ่มละ 8 คน สร้างแบบสอบถามข้ึนตาม
ใบงานท่ีจะสัง่ในคร้ังท่ี 6 งานน้ีใหน้ าเสนอหนา้ชั้นเรียนในการเรียนการสอนคร้ังท่ี 15 และส่งงานในวนัสอบปลายภาค 



โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจากรายงาน 15 % และคะแนนการน าเสนอ 5 % นิสิตท่านใดท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นการน าเสนอ ถือวา่
ขาดคะแนนการน าเสนอ ถา้นิสิตมีใบลาหรือใบรับรองแพทย ์อาจารยจ์ะใหง้านอ่ืนเพื่อทดแทนคะแนนการน าเสนอ 
ส่วนการส่งงาน ขอใหนิ้สิตส่งงานภายในวนัก าหนดส่งเท่านั้น งานท่ีส่งสายจะถูกหกัคะแนนวนัละ 20 % ของคะแนน
เตม็ในงานช้ินนั้น นอกจากน้ี นิสิตตอ้ง Backup ขอ้มูลในการท างานไวเ้สมอ หากไฟลข์อ้มูลหาย อาจารยไ์ม่ถือวา่เป็น
ขอ้อา้งในการไม่ส่งงานทนัเวลา การลอกงาน การจดัท าขอ้มูลข้ึนเอง ถือเป็นการทุจริตในการเรียนจะใหค้ะแนนงาน
ช้ินน้ีเป็น 0 ทั้งคนลอก คนใหล้อก รวมถึงคนท่ีสร้างขอ้มูลเอง ดงันั้นนิสิตท่ีใหง้านเพ่ือนยมื ขอใหร้ะวงัการลอกงาน
ดว้ย ทางท่ีดีไม่ควรน างานใหเ้พ่ือนดู แต่ใหค้  าแนะน าดีกวา่ หากนิสิตสงสยัถึงขอบเขตของการลอกงาน หรือการสร้าง
ขอ้มูลเอง ใหถ้ามอาจารยภ์ายในชั้นเรียน เน่ืองจากงานช้ินน้ีเป็นงานกลุ่ม ขอใหท้ างานทุกคน หากมีปัญหาเร่ืองการ
ร่วมงานระหวา่งเพ่ือนในกลุ่ม ใหม้าปรึกษาอาจารยไ์ด ้
 
 14.7 การประเมินผลการเรียน 
  ตดัเกรดอิงกลุ่มและอิงเกณฑ ์
 
15. รายช่ือหนงัสืออ่านประกอบ  
 15.1 หนงัสือบงัคบั 
Urbina, S. (2004). Essentials of psychological testing. Hoboken, NJ: Wiley. 
 

15.2 หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
ศิริชยั กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Belmont: Thomson. 

 
15.3 บทความวจิยั/บทความวชิาการบงัคบั 

American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists and code of conduct. American 
Psychologist, 57, 1060-1073. Retrieved, May 30, 2007, from http://www.apa.org/ethics (บงัคบั) 

 อ่าน Introduction and Applicability; Preamble; Ethical Standards 1, 2, 4, 6 และ 9 
 

15.4 บทความวจิยั/บทความวชิาการอ่านเพ่ิมเติม 
อานนท ์ศกัด์ิวรวชิญ.์ (2548). ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา: สาระส าคญัและปัญหาในการใช.้ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 

45, 93-124. 
American Counseling Association. (2005). ACA code of ethics. Alexandria: Author. Retrieved May 30, 2007, from  

http://www.counseling.org/Resources/CodeOfEthics/TP/Home/CT2.aspx  



Hambleton, R. K., Swaminathan, H., Algina, J., & Coulson, D. B. (1978). Criterion-referenced testing and 
measurement: A review of technical issues and developments. Review of Educational and Research, 48, 1-47. 

Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1996). Measurement Error in psychological research: Lessons from 26 research 
scenarios. Psychological Methods, 1, 199-223. 

Society for Industrial and Organizational Psychology. (2003). Principles for the validation and use of personnel 
selection procedures. Retrieved, May 30, 2007, from http://www.siop.org/_Principles/principlesdefault.aspx 

 
16. การประเมินผลการสอน 

16.1 การประเมินผลการสอน ใชรู้ปแบบ 11 การสอนบรรยายเชิงปฏิบติั 
16.2 การปรับปรุงผลการประเมินการสอนคร้ังท่ีผา่นมา 
 ไม่มี เน่ืองจากสอนเป็นอาจารยส์อนเป็นคร้ังแรก 
16.3 การอภิปรายหรือการวเิคราะห์ท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 1) สติปัญญาและวชิาการ นิสิตไดพ้ฒันาทกัษะการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล ท าใหนิ้สิตสามารถน าทกัษะ
เหล่าน้ีไปใชป้ระกอบวชิาอ่ืนไดดี้ยิง่ข้ึน และนิสิตไดฝึ้กการคิดเป็นระบบผา่นการใชส้ถิติและวจิยั 
 2) ทกัษะและวชิาชีพ นิสิตสามารถน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นการท างานในอนาคตได ้
 3) คุณธรรม นิสิตไดเ้ขา้ใจถึงจรรยาบรรณในการวจิยั ในการเขียนรายงาน และปฏิบติัจริงในวชิาน้ี 
 4) สงัคม นิสิตไดฝึ้กการเสนอความคิดเห็น การตั้งค  าถามในหอ้งเรียน ท าใหนิ้สิตสามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียน
ไปส่ือใหส้งัคมไดรั้บทราบ เขา้ใจได ้
 
17. เวลาประจ าคณะของอาจารยป์ระจ าวชิา 
  วนัจนัทร์ เวลา 14.00-16.00 น. และ วนัศุกร์เวลา 10.00-12.00 น. 
 
18. การเช่ือมโยงรายวชิากบับริการวชิาการ วชิาชีพแก่สงัคมและชุมชน 

ไม่มี 



หัวข้อในการบรรยาย 

คร้ังที ่1 บทน าเร่ืองการทดสอบทางจิตวทิยา และการใช้ 
 อะไรคือการทดสอบทางจิตวิทยา, ประโยชน์ของการใชแ้บบทดสอบทางจิตวิทยา, ประวติัของแบบทดสอบทางจิตวิทยา, 
บริบทท่ีใชแ้บบทดสอบทางจิตวิทยา, การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา, ลกัษณะของผูใ้ชแ้บบทดสอบทางจิตวิทยา, ขอ้มูลเก่ียวกบั
แบบทดสอบ 

 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 1 ประโยชน์และความหลากหลายของแบบทดสอบทางจิตวิทยา, อะไรคือ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา, ท  าไมตอ้งควบคุมการใชแ้บบทดสอบทางจิตวิทยา, แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัแบบทดสอบ บทท่ี 2 ประวติัของ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา 

คร้ังที ่2สถิติส าหรับการทดสอบทางจิตวทิยา 
 การวดั, ตวัแปรและค่าคงท่ี, ระดบัการวดั, ความหมายของตวัเลขจากแบบทดสอบ, สถิติพรรณนา, โคง้ปกติ, สหสมัพนัธ์, การ
ถดถอย, ค่าผิดพลาดของการท านาย 
 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 3 หลกัการทางสถิติ (หนา้ 49-54) การสร้างคะแนนขั้นต ่าและจุดตดัคะแนน 
(หนา้ 80-83) บทท่ี 4 สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (หนา้ 85-91) บทท่ี 6 คา่ความผิดพลาดในการท านายและปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่า
สหสมัพนัธ์ (หนา้ 141-144) 

คร้ังที ่3 การแปลความหมายคะแนน 

 คะแนนดิบ, รูปแบบการแปลงคะแนน, การแปลงอิงกลุ่ม, การสร้างค่าปกติ, รูปแบบคะแนนท่ีแปลงจากค่าปกติ, การเทียบเคียง
ค่าปกติ, Item response theory, การแปลงอิงเกณฑ ์
 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 3 ค่าปกติจากพฒันาการ, ค่าปกติภายในกลุ่ม, การเทียบเคียงค่าปกติ, 
คอมพิวเตอร์กบัการแปลความหมายคะแนน, การแปลงอิงเกณฑ ์

คร้ังที ่4 ความเทีย่ง 
 ทฤษฎีความเท่ียงแบบคลาสสิก, แหล่งของค่าผิดพลาด, กลุ่มตวัอยา่งและเวลาท่ีมีผลต่อค่าผิดพลาด, วิธีการวดัค่าความเท่ียง, 
การใชค้่าความเท่ียง, Generalizability theory, ค่าผิดพลาดมาตรฐานของการวดั 
 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 4 รูปแบบของความเท่ียง, ความเท่ียงของแบบทดสอบวดัความเร็ว, กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีผลต่อค่าความเท่ียง, ค่าผิดพลาดมาตรฐานของการวดั, ความเท่ียงส าหรับแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 

คร้ังที ่5 ความตรง 
 นิยามความตรงแบบคลาสสิก, นิยามความตรงแบบใหม่, แหล่งของความตรง, ความตรงตามเน้ือหา, ความตรงเชิงโครงสร้าง, 
ความตรงตามเกณฑส์มัพนัธ์, การแผข่ยายความตรง 
 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 5 การเปล่ียนแปลงนิยามความเท่ียง, ความตรงตามเน้ือหา, ความตรงตามเกณฑ์
สมัพนัธ์, ความตรงเชิงโครงสร้าง, สรุปเร่ืองความตรง 

คร้ังที ่6 ความตรง (2) 

 ประโยชน์ใชส้อยของแบบทดสอบ 



 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 6 ความตรงและทฤษฎีการตดัสินใจ, การรวมขอ้มูลจากแบบทดสอบหลายชุด, 
การใชแ้บบทดสอบเพื่อการตดัสินใจ, การใชแ้บบทดสอบเพื่อการจ าแนก, การวิเคราะห์อคติในการตดัสินใจ 

คร้ังที ่7 การวเิคราะห์ข้อค าถาม 

 การสร้างแบบทดสอบ, รูปแบบของขอ้ค าถาม, การวิเคราะห์ขอ้ค  าถามแบบดั้งเดิม, ค่าความยาก, อ านาจจ าแนก (ทั้งเกณฑ์
ภายนอกและเกณฑภ์ายใน), การหาความตรงขา้มกลุ่มตวัอยา่ง, การถดถอยระหวา่งแบบทดสอบและขอ้ค  าถาม, Item response 

theory, Differential Item Functioning 

 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 7 ความยากรายขอ้, อ  านาจจ าแนก, Item response theory, การ
วิเคราะห์รายขอ้ในแบบทดสอบวดัความเร็ว, การหาความตรงขา้มกลุ่มตวัอยา่ง, Differential Item Functioning, การ
วิเคราะห์ขอ้ค  าถามในอนาคต 

คร้ังที ่8 การใช้แบบทดสอบ 
 การคดัเลือกแบบทดสอบ, วิธีอ่ืนท่ีช่วยในการประเมิน, การจดัการทดสอบ, การให้คะแนน, การแปลความหมายจากการตอบ, 
การรายงานผลการทดสอบ, การใชอิ้นเทอร์เนตในแบบทดสอบ 

 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 1 การจดัการทดสอบ, ตวัแปรจากผูจ้ดัการทดสอบและตวัแปรสถานการณ์, 
มุมมองของการทดสอบจากผูรั้บการทดสอบ, ผลของการฝึกฝนต่อคะแนนแบบทดสอบ 

คร้ังที ่14 จรรยาบรรณและประเด็นในสังคมเร่ืองการใช้แบบทดสอบ 

 Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (APA, 2002) General 

principles; 1) Resolving Ethical Issues; 2) Competence; 4) Privacy and Confidentiality; 

6) Record Keeping and Fees; 9) Assessment 

 ACA Code of Ethics (ACA, 2005) Section B: Confidentiality, Privileged, 

Communication, and Privacy; Section E: Evaluation, Assessment, and Interpretation 

 Principles of the validation and use of personnel selection procedure (SIOP, 2003) 

 Anastasi & Urbina (1997) บทท่ี 18 ประเด็นดา้นจรรยาบรรณเก่ียวกบัการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา
, ลกัษณะของผูใ้ชแ้บบทดสอบทางจิตวิทยา, ความรับผิดชอบของผูจ้  าหน่ายแบบทดสอบ, การบุกรุกความเป็นส่วนตวั, การเก็บเป็น
ความลบั, การส่ือสารผลการทดสอบ, การทดสอบกบัประชากรท่ีแตกต่างกนั 



งานในวชิาการทดสอบทางจิตวทิยา 

งานภายในห้อง 
1) ฝึกท าแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
2) ฝึกวิเคราะห์สถิติภายในห้อง (ให้การบา้น) 
3) การฝึกวิเคราะห์และอ่านผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ (ให้การบา้น) 

a. การแปลงความหมายคะแนน 

b. การหาค่าความเท่ียง 
c. การหาความตรง 
d. การวิเคราะห์ขอ้ค  าถาม 

4) ฝึกจดัการทดสอบแบบกลุ่ม 

งานก่อนช้ันเรียน (คะแนนเสริม) 
 ให้ตอบค าถามก่อนเขา้เรียน เก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ท่ี Assign ให้อ่าน 

การทดสอบหลงัเรียน 

 การทดสอบหลงัจากท่ีไดส้อน 

Project 1 
 ให้ประเมินคุณภาพของแบบทดสอบประเภทต่างๆ 

Project 2 
 ให้สร้างแบบทดสอบแบบใดแบบหน่ึง 

1) แบบทดสอบเพื่อวดัตวัแปรทางจิตวิทยา 
2) แบบทดสอบอิงเกณฑ ์

3) แบบทดสอบวดัความเร็ว 
4) แบบทดสอบเพื่อท านายเกณฑ ์

การสอบกลางภาคและปลายภาค 
 


