
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. ช่ืออาจารย์ประจ าวชิา อ. สนัทดั พรประเสริฐมานิต  
 ผศ. ดร. คคันางค ์มณีศรี 
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 
1 2 มิ.ย. แนะน ารายวิชา บทน า ชุมพร (2547) บทท่ี 1;  Shultz & Whitney (2005) Unit 1 อ. สนัทดั 
2 9 มิ.ย. สถิติส าหรับการทดสอบทางจิตวิทยา ชุมพร (2547) บทท่ี 2 (หนา้ 31-42) และบทท่ี 5; Shultz & Whitney (2005) Unit 2 อ. สนัทดั 
3 16 มิ.ย. การแปลความหมายคะแนน Shultz & Whitney (2005) Unit 3, 4 อ. สนัทดั 
4 23 มิ.ย. ความเท่ียง ชุมพร (2547) บทท่ี 3; Shultz & Whitney (2005) Unit 5   อ. สนัทดั 
5 30 ก.ค. ความตรง ชุมพร (2547) บทท่ี 4; Shultz & Whitney (2005) Unit 6, 7, 8  อ. สนัทดั 
6 7 ก.ค. การวิเคราะห์ขอ้ค  าถาม 

(มอบหมายงาน Class Project) 
ชุมพร (2547) บทท่ี 2 (หนา้ 43-59); Shultz & Whitney (2005) Unit 12  อ. สนัทดั 

7 14 ก.ค. การใชแ้บบทดสอบ ศิริชยั (2548) บทท่ี 6; Shultz & Whitney (2005) Unit 13, 16  อ. สนัทดั 
8 21 ก.ค. การทดลองสร้างมาตรวดัทางจิตวิทยา 

(ส่ง Proposal ท า Class Project) 
ศิริชยั (2548) บทท่ี 8; Shultz & Whitney (2005) Unit 11, 15 อ. สนัทดั 

 28 ก.ค. สอบกลางภาค  อ. สนัทดั 
9 4 ส.ค. การทดสอบเชาวน์ปัญญา  รศ. ดร. ชุมพร 

10 11 ส.ค. การทดสอบความถนดั  รศ. ดร. ชุมพร 

11 18 ส.ค. การทดสอบบุคลิกภาพ  ผศ. ดร. คคันางค ์
12 25 ส.ค. การทดสอบเจตคติ  รศ. ดร. ธีระพร 
13 1 ก.ย. การใชแ้บบทดสอบในเชิงจิตวิทยาการปรึกษา

และคลินิก 
 ผศ. พวงสร้อย 

14 8 ก.ย. การใชแ้บบทดสอบในองคก์าร  อ. ชวลัณฐั 
15 15 ก.ย. การน าเสนอผลงาน Class Project  ผศ. ดร. คคันางค ์
 22 ก.ย. สอบปลายภาค  ผศ. ดร. คคันางค ์



 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) คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค (50 คะแนน) โดยท่ีการสอบกลางภาคจะสอบเน้ือหาตั้งแตค่ร้ังท่ี 1-8  
คิดคะแนนเป็น 25 คะแนน และสอบปลายภาคจะสอบเน้ือหาตั้งแตค่ร้ังท่ี 9-15 (แต่ในการตอบค าถาม ก็ตอ้งอาศยั
ความรู้จากคร้ังท่ี 1-8 มาตอบ) คิดคะแนนเป็น 25 คะแนน ในการสอบทั้งสองน้ี หากนิสิตคนใดส่อทุจริตในการสอบ 
ทั้งผูล้อกและผูใ้หล้อก จะไดถู้กปรับเกรดเป็น F ในวชิาน้ี และพกัการเรียน 1 ภาคการศึกษา ตามระเบียบของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2) คะแนนชัว่โมงปฏิบติัการ (30 คะแนน) จะมีการจดัสรรคะแนนภายในชัว่โมงปฏิบติัการของนิสิตไปสู่งาน
ต่างๆ ท่ีใหท้ าในหอ้ง หรือคะแนนเขา้หอ้งเรียน นิสิตสามารถขาดเรียนโดยไม่ตอ้งแจง้เหตผุลไดเ้พียง 1 คร้ังเท่านั้น 
หากนิสิตมาเขา้เรียนหลงัจากท่ีส่งงาน หรือหลงัจากเช็คช่ือ จะถือวา่ขาดทนัทีโดยไม่มีขอ้ต่อรองใดๆ ทั้งส้ิน หากนิสิต
ขาดเรียนนอกเหนือจาก 1 คร้ัง จะใหนิ้สิตแสดงเหตผุล ซ่ึงการพิจารณาจะข้ึนอยูก่บัวจิารณญาณของอาจารยท่ี์สอนใน
คร้ังดงักล่าว  

3) โครงการภายในชั้นเรียน (20 คะแนน) งานน้ีจะใหนิ้สิตจบักลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน สร้างมาตรวดับุคลิกภาพ
ข้ึนตามใบงานท่ีจะสัง่ในคร้ังท่ี 6 และใหส่้งโครงงานมาในการเรียนการสอนคร้ังท่ี 8 งานน้ีใหน้ าเสนอหนา้ชั้นเรียน
และส่งงานในการเรียนการสอนคร้ังท่ี 15 โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจากรายงาน 15 คะแนน และคะแนนการน าเสนอ 5 
คะแนน นิสิตท่านใดท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นการน าเสนอ ถือวา่ขาดคะแนนการน าเสนอ ถา้นิสิตมีเหตุผลท่ีอาจารยเ์ห็นวา่สมควร
ในการขาด อาจารยจ์ะใหง้านอ่ืนเพ่ือทดแทนคะแนนการน าเสนอ ส่วนการส่งงาน ขอใหนิ้สิตส่งงานภายในวนัก าหนด
ส่งเท่านั้น งานท่ีส่งสายจะถูกหกัคะแนนวนัละ 2 คะแนนในงานช้ินนั้น นอกจากน้ี นิสิตตอ้ง Backup ขอ้มูลในการ
ท างานไวเ้สมอ หากไฟลข์อ้มูลหาย อาจารยไ์ม่ถือวา่เป็นขอ้อา้งในการไม่ส่งงานทนัเวลา การลอกงาน การจดัท าขอ้มูล
ข้ึนเอง ถือเป็นการทุจริตในการเรียนจะใหค้ะแนนงานช้ินน้ีเป็น 0 ทั้งคนลอก คนใหล้อก รวมถึงคนท่ีสร้างขอ้มูลเอง 
ดงันั้นนิสิตท่ีใหง้านเพ่ือนยมื ขอใหร้ะวงัการลอกงานดว้ย ทางท่ีดีไม่ควรน างานใหเ้พ่ือนดู แต่ใหค้  าแนะน าดีกวา่ หาก
นิสิตสงสยัถึงขอบเขตของการลอกงาน หรือการสร้างขอ้มูลเอง ใหถ้ามอาจารยภ์ายในชั้นเรียน เน่ืองจากงานช้ินน้ีเป็น
งานกลุ่ม ขอใหท้ างานทุกคน หากมีปัญหาเร่ืองการร่วมงานระหวา่งเพ่ือนในกลุ่ม ใหม้าปรึกษาอาจารยไ์ด ้



4) การร่วมงานวจิยัทางจิตวทิยา (พิเศษ 10 คะแนน) เป็นคะแนนท่ีเพ่ิมเติมพิเศษหากนิสิตเขา้ร่วมงานวจิยัทาง
จิตวทิยา ซ่ึงจะมีทั้งการท าวจิยัหลงัจากชนัเรียน หรือการท าวจิยันอกหอ้งเรียน 
 
 14.7 การประเมินผลการเรียน 
  ตดัเกรดอิงกลุ่มและอิงเกณฑ ์
 
15. รายช่ือหนงัสืออ่านประกอบ  
 15.1 หนงัสือบงัคบั 
ชุมพร ยงกิตติกลุ (2547). การวดัและการทดสอบทางจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
ศิริชยั กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Shultz, K. S., & Whitney, D. J. (2005). Measurement theory in action: Case studies and exercises. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 
 

15.2 หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 
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. 
Urbina, S. (2004). Essentials of psychological testing. Hoboken, NJ: Wiley. 

 
15.3 บทความวจิยั/บทความวชิาการบงัคบั 

  ไม่มี 
 

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

45, 93-124. 
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 
 ปรับปรุงเน้ือหา ใหมี้การท าแบบฝึกหดั และกรณีศึกษามากข้ึน 
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 
  วนัศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. และ 15.00-17.00 น. 
 
18. การเช่ือมโยงรายวชิากบับริการวชิาการ วชิาชีพแก่สงัคมและชุมชน 

ไม่มี 



ลกัษณะการเรียนในคาบเรียน อ. สันทดั 
 

การเรียนการสอน 

 เขา้เรียน 8.00 น. ช่วง 8.00-9.00 น. จะทบทวนเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมา จากนั้นช่วง 9.00 น. ถึง 10.00 น. จะพดูคุย
กนัเร่ืองกรณีศึกษา และช่วง 10.00-11.30 น. จะทบทวนแบบฝึกหดั และ 11.30-12.00 จะพดูคุยวา่เน้ือหาท่ีจะอ่านต่อไป 
มีอะไรบา้ง 
 
คาบที ่1 แนะน ารายวชิา บทน า 
 อ่าน  ชุมพร (2547) บทท่ี 1;  Shultz & Whitney (2005) Unit 1 
 ทบทวนเนือ้หา แนะน ารายวชิา 

ตกลงแลว้แบบวดัทางจิตวทิยาคืออะไร 
   รูปแบบการเปรียบเทียบในการใชแ้บบวดัทางจิตวทิยาคืออะไร 
   จ าเป็นตอ้งใชแ้บบวดัทางจิตวทิยาหรือไม่ 
   แบบวดัทางจิตวทิยามีรูปแบบอะไรบา้ง 
   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัทางจิตวทิยา 
   แนะน า SJT Project 
 กรณีศึกษา ขอ้สอบเอนทรานซ์ท่ีดีตอ้งเป็นอยา่งไร 
   ผูเ้ก่ียวขอ้งในขอ้สอบเอนทรานซ์คืออะไร แต่ละคนมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
   Case Study 1.1 
 แบบฝึกหัด ไม่มี 
 แนะน าบทเรียนคร้ังต่อไป สถิติเก่ียวขอ้งกบัการวดัและการทดสอบอยา่งไร 
    ในการวดัและการทดสอบ ใชส้ถิติอะไรบา้ง 
 ส่ิงท่ีต้องน ามาเพ่ิมเติม ไม่มี 
 
คาบที ่2  สถติิส าหรับการทดสอบทางจติวทิยา 
 อ่าน  ชุมพร (2547) บทท่ี 2 (หนา้ 31-42) และบทท่ี 5; Shultz & Whitney (2005) Unit 2 
 ทบทวนเนือ้หา การตรวจสอบขอ้มูลดว้ยรูปภาพมีประโยชน์อะไร 
   ขอ้ควรระมดัระวงัในการในการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ความเบแ้ละความโด่งเก่ียวขอ้งกบัการวดัและการประเมินอยา่งไร 
   การเทียบค่าระหวา่งแบบวดั และระหวา่งบุคคล สามารถท าไดอ้ยา่งไร 
   การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Parameter Estimation) มีประโยชน์อะไรบา้ง 
   ค่าสหสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งอะไรกบัการวดัและการประเมิน 



   ค่าสหสมัพนัธ์ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัอะไรบา้ง 
 กรณีศึกษา Case Study 2.1, 2.2 
 แบบฝึกหัด Exercise 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
 แนะน าบทเรียนคร้ังต่อไป การวดัคืออะไร 
    ตวัอยา่งการวดัทางจิตวทิยา 
    ความซบัซอ้นของแบบวดัเม่ือจะตอ้งสร้างหรือใช ้
    การวดัอิงเกณฑห์รืออิงกลุ่มมาเก่ียวขอ้งอะไรกบัการวดั 
    Definition 
 ส่ิงท่ีต้องน ามาเพ่ิมเติม คอมพิวเตอร์ 
 
คาบที ่3 การแปลความหมายคะแนน 
 อ่าน  Shultz & Whitney (2005) Unit 3, 4 
 ทบทวนเนือ้หา การวดัคืออะไร 
   วธีิการวดัท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
   ก่อนจะสร้างแบบวดั ตอ้งค านึงถึงอะไรบา้ง 
   วตัถุประสงคข์องการวดั เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบัการสร้างแบบวดั 
 กรณีศึกษา Case Study 3.2 
   Case Study 4.1, 4.2 
 แบบฝึกหัด Exercise 4.1, 4.2 
 แนะน าบทเรียนคร้ังต่อไป คะแนนของคนท่ีวดัไดค้งท่ีหรือไม่ 
 ส่ิงท่ีต้องน ามาเพ่ิมเติม ไม่มี 
 
คาบที ่4 ความเทีย่ง 
 อ่าน  ชุมพร (2547) บทท่ี 3; Shultz & Whitney (2005) Unit 5 
 ทบทวนเนือ้หา ท าไมความเท่ียงตอ้งมีหลากหลายรูปแบบ 
   ท าไมความเท่ียงแบบแบ่งคร่ึง ถึงไดล้า้หลงั 
   หากความเท่ียงแบบสอดคลอ้งภายในไม่ไดบ้อกความเป็นมิติเดียว จะแกไ้ขอยา่งไร 
   การหาความเท่ียงระหวา่งผูป้ระเมินใช ้Kappa ไดเ้สมอไปหรือไม่ 
   ค่าความคาดเคล่ือนของการวดั (Standard Error of Measurement) มีประโยชน์อะไร 
 กรณีศึกษา Case Study 5.1, 5.2 
 แบบฝึกหัด Exercise 5.1, 5.2, 5.3 
 แนะน าบทเรียนคร้ังต่อไป ความหมายของความตรง 
    ความตรงทั้ง 3 ประเภทคืออะไร 
    ความตรงตามภาวะสนันิษฐานแบ่งไดอ้ยา่งไร 



    ความเท่ียงกบัค่าสหสมัพนัธ์ 
 ส่ิงท่ีต้องน ามาเพ่ิมเติม คอมพิวเตอร์ 
 
คาบที ่5 ความตรง 
 อ่าน  ชุมพร (2547) บทท่ี 4; Shultz & Whitney (2005) Unit 6, 7, 8 
 ทบทวนเนือ้หา นิยามความตรงแบบเก่าและแบบใหม่สะทอ้นใหเ้ห็นอะไร 
   ความตรงตามเน้ือหาเหมาะสมกบัแบบวดัทุกประเภทหรือไม่ 
   ความตรงตามท่ีเห็น (Face Validity) ต่างกบัความตรงตามเน้ือหาอยา่งไร 
   เกณฑแ์ละการวดัเกณฑท่ี์ดี 
   ความตรงตามภาวะสนันิษฐานมีท่ีส้ินสุดหรือไม่ 
 กรณีศึกษา Case Study 6.1, 7.1, 8.1 
 แบบฝึกหัด Exercise 6.3, 7.3, 8.2, 8.4 
 แนะน าบทเรียนคร้ังต่อไป ท าไมตอ้งวเิคราะห์รายขอ้ 
    ความยากรายขอ้คืออะไร 
    อ านาจจ าแนกคืออะไร 
    แบบวดัอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม 
 ส่ิงท่ีต้องน ามาเพ่ิมเติม คอมพิวเตอร์ 
 
คาบที ่6 การวเิคราะห์ข้อค าถาม 
 อ่าน  ชุมพร (2547) บทท่ี 2 (หนา้ 43-59); Shultz & Whitney (2005) Unit 12 
 ทบทวนเนือ้หา ความยากรายขอ้และอ านาจจ าแนกเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร 
   การวเิคราะห์ตวัลวง 
   การวเิคราะห์ขอ้ค าถามเก่ียวขอ้งกบัความเท่ียงและความตรงอยา่งไร 
   ลกัษณะของแบบวดัอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม 
 กรณีศึกษา Case 12.1, 12.2 
 แบบฝึกหัด Exercise 12.2 (ใช ้SPSS) 
 แนะน าบทเรียนคร้ังต่อไป วธีิการใชแ้บบทดสอบเพื่อตดัสิน 
    การเดา 
    การตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคม (Social Desirability) 
    การฝึกฝนท าแบบทดสอบ (Test Coaching) และการสอนพิเศษ 
    ความลบัขอบแบบทดสอบ (Test Security) 
 ส่ิงท่ีต้องน ามาเพ่ิมเติม คอมพิวเตอร์ 
 
คาบที ่7 การใช้แบบทดสอบ 



 อ่าน  ศิริชยั (2548) บทท่ี 8; Shultz & Whitney (2005) Unit 13, 16 
 ทบทวนเนือ้หา การแบ่งเกรด การหาจุดตดัดีจริงหรือไม่ 

ความแม่นย  าของจุดตดั เก่ียวขอ้งกบัความตรงอยา่งไร 
อิทธิพลของการตอบสนองตามความคาดหวงัของสงัคมมีมากจริงตามท่ีกงัวลกนัหรือไม่ 
การหกัลบขอ้ผดิ เพ่ือป้องกนัการเดา มีประโยชน์จริงหรือไม่ 

 กรณีศึกษา Case Study 13.2 
แบบวดัความซ่ือสตัยว์ดัอะไรกนัแน่ 

 แบบฝึกหัด Exercise 13.1, 13.2, 13.3, 16.3 
   Taylor & Russell Table 
 แนะน าบทเรียนคร้ังต่อไป การวดัศกัยภาพ (Maximal Performance) และการวดัภาวะปกติ (Typical 

Performance) แตกต่างกนัอยา่งไร 
  การแบ่งระดบัการเรียนรู้ของ Bloom 
  รูปแบบของแบบวดั 
 ส่ิงท่ีต้องน ามาเพ่ิมเติม คอมพิวเตอร์ 
 
คาบที ่8 การทดลองสร้างมาตรวดัทางจติวทิยา 
 อ่าน  Brown & Ryan (2003) Shultz & Whitney (2005) Unit 11, 15 
 ทบทวนเนือ้หา ประโยชน์และขอ้เสียเปรียบของรูปแบบการวดัประเภทต่างๆ 
   การวดัแบบ Multiple Choice จะมีก่ีตวัเลือกดี 
   การวดัแบบ Likert จะมีก่ีระดบัดี 
   ใชห้วัมาตรอยา่งไร 
   ผลการวเิคราะห์ SJT Project 
 กรณีศึกษา Case Study 11.1, 15.1 
 แบบฝึกหัด Exercise 11.3, 15.1 
 แนะน าบทเรียนคร้ังต่อไป สอบกลางภาค 
 ส่ิงท่ีต้องน ามาเพ่ิมเติม ไม่มี 
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การร่วมงานวจัิย 

 หากนิสิตมาร่วมในงานวจิยั จะใหค้ะแนนเพ่ิมเติม 10 คะแนน จากคะแนนสอบกลางภาค โดยการร่วมงาน
วจิยัจะแบ่งเป็น 3 คร้ังดว้ยกนั ท างานในหอ้งเรียน 2 คร้ัง และมีนดัใหอ้อกไปร่วมงานวจิยันอกชั้นเรียนอีก 1 คร้ัง 
 

การสอบกลางภาค 

 สอบวจิารณ์วทิยานิพนธ์ ใหจ้บักลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยอาจารยจ์ะมีรายช่ือวทิยานิพนธ์ 10 เร่ือง จากนั้น
ก่อนวนัสอบ 1 วนั จะลดลงเหลือ 5 เร่ือง และในวนัสอบจริง จะใหนิ้สิตอดัเสียงกลุ่มละ 15 นาที ส่ง เพ่ือวจิารณ์
วทิยานิพนธ์ดงักล่าว 1 เร่ืองเหมือนกนัทุกกลุ่ม และจะใหโ้อกาสแกไ้ขอีก 1 คร้ัง อีก 15 นาที และนิสิตเลือกส่งไฟล์
วา่จะส่งเร่ืองท่ี 1 หรือเร่ืองท่ี 2 การส่ง ใหส่้งมาเป็นไฟลอ์ดัเสียง หลงัจากจบ  


