ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
1. รหัสวิชา
2. จานวนหน่ วยกิต
3. ชื่อวิชา

3800612
3 หน่วยกิต (3-0-9)
การประเมินลักษณะมนุษย์ (Assessment of Human Characteristics)

4. คณะ
5. ภาคการศึกษา

จิตวิทยา
ภาคต้ น (Fall)

6. ปี การศึกษา
7. ชื่อผู้สอน

2559
อาจารย์ ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต
ผศ. ดร. กุลยา พิสิษฐ์ สงั ฆการ
อาจารย์ ดร. สมบุญ จารุเกษมทวี

8. เงื่อนไขรายวิชา
9. สถานภาพของรายวิชา

วิชาที่ต้องผ่านมาก่อน: 3800602 สถิตสิ าหรับจิตวิทยา 1
วิชาบังคับ

10. ชื่อหลักสูตร
11. วิชาในระดับ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาจิตวิทยา
ปริญญาโทและเอก

12. จานวนชั่วโมงที่สอนต่ อสัปดาห์ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (บรรยาย วีดีโอ)
13. เนือ้ หารายวิชา
การวัดและประเมินบุคคลด้ านความสามารถ แรงจูงใจ สุขภาวะ ความสนใจ ความเชื่อ เจตคติ และ
ลักษณะบุคลิกภาพอื่นๆ ที่อยูใ่ นความสนใจในปัจจุบนั
14. ประมวลการเรี ยนรายวิชา
14.1 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
1) อธิบายความรู้เกี่ยวกับหลักการวัดทางจิตวิทยา
2) สร้ างและเลือกใช้ เครื่ องมือวัดลักษณะที่ต้องการ
3) ประเมินคุณภาพของเครื่ องมือวัด ด้ านความเที่ยง และความตรง
4) สร้ างเกณฑ์การแปลความหมายผลของการวัด
5) ใช้ แบบทดสอบและมาตรวัดแบบต่างๆ เพื่อวัดความสามารถ บุคลิกภาพด้ านต่างๆ ความสนใจ เจต
คติ ความเชื่อ แรงจูงใจจ ค่านิยม และลักษณะบุคลิกภาพ
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14.2 เนื ้อหารายวิ ชาต่อสัปดาห์
ครัง้ ที่
1

วันที่
10 ส.ค.

ผู้สอน
สันทัด

เนื ้อหาที่อา่ น
งานที่ได้ รับมอบหมาย
Cohen et al. (Ch. 1, 3, 4) มาตรวัดมิติเดียว: หานิยาม แบบวัด

17 ส.ค.

เนื ้อหาวีดีโอที่ต้องดูก่อนเรียน
แนะนารายวิชา กระบวนการสร้ างมาตรวัด
ทางจิตวิทยา
ความเที่ยง

2

สันทัด

Cohen et al. (Ch. 5)

3

24 ส.ค.

ความตรง

สันทัด

4

31 ส.ค.

สันทัด

5
6

7 ก.ย.
14 ก.ย.

การวิเคราะห์ข้อคาถาม รูปแบบของข้ อ
คาถาม การเขียนข้ อคาถาม
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (1)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (2)

7

21 ก.ย.

สันทัด

8

5 ต.ค.

อรรถประโยชน์ของแบบทดสอบ (เช่น การ
แปลความหมายคะแนน การสร้ างเกณฑ์
การสร้ างจุดตัด การทานาย)
วิจารณ์การสร้ างมาตรวัดในอดีต

9

12 ต.ค.
19 ต.ค.

สอบกลางภาค
การวัดและการประเมินความสามารถทัว่ ไป
และความสามารถเฉพาะ
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สันทัด
สันทัด

สันทัด

มาตรวัดมิติเดียว: เขียนข้ อคาถาม เก็บข้ อมูล
เบื ้องต้ น
Cohen et al. (Ch. 6)
มาตรวัดมิติเดียว: คัดเลือกข้ อคาถาม, เก็บ
ข้ อมูลจริ ง
Cohen et al. (Ch. 8)
มาตรวัดมิติเดียว: วิเคราะห์ความเที่ยง ความ
ตรง เขียนรายงาน
EFA Video
มาตรวัดหลายมิต:ิ หานิยาม สัมภาษณ์
Tabachnick & Fidell (Ch. มาตรวัดหลายมิต:ิ เขียนข้ อคาถาม ทดสอบ
13)
ภาษา เก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น
Cohen et al. (Ch. 7)
มาตรวัดหลายมิต:ิ คัดเลือกข้ อคาถาม, เก็บ
ข้ อมูลจริ ง
SIOP Principle

กุลยา / สมบุญ Cohen et al. (Ch. 9, 10,
11)

ปรับปรุงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

มาตรวัดหลายมิต:ิ วิเคราะห์องค์ประกอบ,
ความเที่ยง, ความตรง, เขียนรายงาน, สร้ าง
ตัวอย่างรายงานแปลความหมายรายบุคคล
มอบหมายงานประเมินมาตรวัด

2

ครัง้ ที่
10

วันที่
26 ต.ค.

เนื ้อหาวีดีโอที่ต้องดูก่อนเรียน
การประเมินบุคลิกภาพ เจตคติ ความเชื่อ
แรงจูงใจ ความสนใจและค่านิยม (1)

ผู้สอน
กุลยา / สมบุญ

เนื ้อหาที่อา่ น
Cohen et al. (Ch. 12, 13)

11

2 พ.ย.

การประเมินบุคลิกภาพ เจตคติ ความเชื่อ
แรงจูงใจ ความสนใจและค่านิยม (2)

กุลยา / สมบุญ

Cohen et al. (Ch. 12, 13,
14, 15, 16)

งานที่ได้ รับมอบหมาย

เครื่ องมือมาตรฐานในการประเมินทาง
จิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาการปรึกษา
12

9 พ.ย.

การสัมภาษณ์ทางจิตวิทยาคลินกิ และ
จิตวิทยาการปรึกษา

กุลยา / สมบุญ

Hunsley & Mash (2007)

13

16 พ.ย.

จริ ยธรรม

กุลยา / สมบุญ

Cohen et al. (Ch. 2),
APA Ethical Code

14

23 พ.ย.

นาเสนอผลงานการประเมินมาตรวัด

กุลยา / สมบุญ

30 พ.ย.

สอบปลายภาค
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14.3 วิ ธีจดั การเรี ยนการสอน
1) การบรรยายในห้ องเรี ยน 75%
2) การทากิจกรรมในห้ องเรี ยน 25%
เนื ้อหาส่วนใหญ่ของอาจารย์จะครอบคลุมอยูแ่ ล้ วในหนังสือเรี ยน ดังนันอาจารย์
้
จะบรรยายในลักษณะ
ของการทบทวนบทเรี ยน เน้ นเนื ้อหาที่ได้ ใช้ จริงในการสร้ างมาตรวัดหรื อการใช้ มาตรวัดเท่านัน้ และหยิบยก
เครื่ องมือหรื อมาตรวัดที่สาคัญๆ มาเป็ นตัวอย่างให้ คณ
ุ ได้ ค้ นุ เคยและเป็ นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้ ตอ่ ไป
เท่านัน้ เนื ้อหาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ ครอบคลุมเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของคุณในการอ่านก่อนเข้ าเรี ยน และ
เนื ้อหาเหล่านี ้สามารถนาไปใช้ ในการสอบได้
หลังจากบรรยายทบทวนบทเรี ยนแล้ ว อาจารย์จะให้ ทาแบบฝึ กหัดหรื องานประจาคาบเรี ยน เช่น ใน
คาบที่ 1-4 จะเป็ นงานที่เกี่ยวข้ องการสร้ างมาตรวัด และคาบที่ 14 จะเป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับการเลือกใช้ และ
ประเมินมาตรวัดในประเด็นที่สนใจ โดยอาจารย์จะมีใบงานเพื่อชี ้แนะกระบวนการในการทางานให้ เพื่อให้ คณ
ุ
เรี ยนรู้ด้วยตนเองผ่านการกากับดูแลของอาจารย์
14.4 สื ่อการสอน
1) สไลด์
2) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
3) วีดีโอประกอบการสอน
4) เครื่ องมือการวัดทางจิตวิทยา
14.5 การมอบหมายงานผ่านเครื อข่าย
1) สไลด์บรรยาย วีดีโอ และการบ้ านทังหมดจะมอบหมาย
้
ทาง website สาหรับอาจารย์สนั ทัด (www.sunthud.com/PsyMeasure.html)
ทาง blackboard สาหรับอาจารย์กลุ ยาและอาจารย์สมบุญ
2) การส่งงาน ให้ สง่ งานกับอาจารย์โดยตรงในชันเรี
้ ยน พร้ อม Email งานให้ อาจารย์ควบคูก่ นั ไปเพื่อ
เป็ นหลักฐานในการส่งงาน พร้ อมทังเก็
้ บหลักฐานการส่ง Email ไว้ ด้วย
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3) การประกาศ จะประกาศผ่าน Email ที่นิสิตได้ ให้ ไว้ นิสิตทุกคนมีหน้ าที่ต้องอ่าน Email ประกาศ
นิสิตไม่สามารถอ้ างได้ ว่าไม่ได้ รับข้ อมูลจาก Email ยกเว้ นแต่ครัง้ แรกที่ผมจะทดสอบว่าชื่อของคุณ
อยูใ่ นรายวิชาหรื อไม่
4) คะแนน จะประกาศไว้ ใน BlackBoard ของวิชา
14.6 การวัดผลการเรี ยน
คะแนน
งานที่ต้องทา
200 สรุปเนื ้อหาก่อนเรี ยน
300 งานสร้ างมาตรวัด
200
300

งานประเมินมาตรวัด
สอบ

วัตถุประสงค์
ให้ นิสิตได้ อา่ นหนังสือเรี ยนก่อนเข้ าห้ องเรี ยน
เพื่อให้ นิสิตได้ ทบทวนเนื ้อหาการบรรยาย ทดลองใช้ โปรแกรมวิเคราะห์
สถิติ และเตรี ยมพร้ อมสาหรับการทางานวิจยั ที่มีการสร้ างมาตรวัด
เพื่อประยุกต์ความรู้เนื ้อหาวิชาในการประเมินมาตรวัดจริ ง
เพื่อวัดความเข้ าใจในเนื ้อหาวิชา

สรุปเนือ้ หาก่ อนเรียน (20%) เนื ้อหาที่นิสิตต้ องอ่าน 20 บทจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 ชุด คือ (ก) Cohen
et al. Ch. 1, 3, 4, 5, และ 6 (ข) Cohen et al. Ch. 7, 8, 9, Tabachnick & Fidell Ch. 13, และ SIOP
Principle (ค) Cohen et al. Ch. 10, 11, 12, 13, และ 14 (ง) Cohen et al. Ch. 2, 15, 16, Hunsley & Mash
(2007), และ APA Ethical Code ในแต่ละชุด นิสิตแต่ละคนจะถูกสุม่ ให้ รับหน้ าที่สรุปเนื ้อหาภายในบทให้ ได้ 5
หน้ า ตัวอักษร 14 เว้ นบรรทัดไม่เกิน 1.15 ช่อง ไม่รวมรูปภาพและตารางในคัดลอกหรื อแปลมาจากบทความ
แต่รวมรูปภาพและตารางที่ท่านเขียนสรุปขึ ้นมาเอง ดังนันอาจารย์
้
แนะนาให้ คณ
ุ เขียนสรุปทุกอย่างในรูปของ
รูปภาพและตารางตามความเข้ าใจของคุณ เพื่อให้ ง่ายต่อการอ่าน
อาจารย์จะรวบรวมสรุปของพวกคุณส่งผ่าน Email เพื่อให้ ทกุ คนได้ อ่านสรุปซึง่ กันและกัน โดยวันที่สง่
งานของการสรุปครัง้ ที่ 1, 2, 3, และ 4 คือ 20 ส.ค., 4 ก.ย., 23 ต.ค., และ 6 พ.ย. ตามลาดับ เกณฑ์การให้
คะแนนแนบไว้ ด้านหลังของประมวลรายวิชา คะแนนของแต่ละคนจะได้ รับการประเมินจากสามส่วน คือ
อาจารย์ ตนเอง และเพื่อน นิสิตจะต้ องส่งผลการประเมินคะแนนของตนเองและเพื่อนภายในวันที่ 27 ส.ค., 11
ก.ย., 30 ต.ค., และ 13 พ.ย. ตามลาดับ
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งานสร้ างมาตรวัด (30%) การสร้ างมาตรวัดจะแบ่งออกเป็ น 2 งาน คือ งานสร้ างมาตรวัดมิตเิ ดียว
และงานสร้ างมาตรวัดหลายมิติ (งานละ 15%) โดยหลังคาบเรี ยนในแต่ละครัง้ จะมีใบงานเพื่อแนะแนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน การทางานจะทาเป็ นกลุ่ม กลุม่ ละ 3-4 คน
ในแต่ละคาบเรี ยนจะมีงานที่มอบหมายตามที่กาหนดไว้ ในใบงาน การประเมินคะแนนจะเป็ นไปตาม
แบบประเมินที่กาหนดไว้ ในใบงาน การส่งงาน ให้ สง่ ในคาบเรี ยนครัง้ ถัดไปภายในเวลา 17:30 และคุณคาดหวัง
ว่าจะได้ รับคะแนนประเมินภายในวันอาทิตย์หลังจากส่งงาน
เนื่องจากว่าคุณจะไม่ได้ รับข้ อมูลป้อนกลับในทันทีและงานนี ้จะต่อเนื่องกับงานในสัปดาห์ถดั ไป
อาจารย์จงึ ขออนุญาตนางานนิสิต 1 กลุม่ มาให้ ข้อมูลป้อนกลับในห้ องเรี ยนทันที และนิสิตจะได้ มีโอกาสถามถึง
ผลงานของตนเอง
งานประเมินมาตรวัด (20%) ให้ นิสิตแต่ละคนคัดเลือกเครื่ องมือที่สนใจและวิเคราะห์ผลในเชิง
คุณสมบัตขิ องเครื่ องมือวัด และการใช้ ระหว่างวัฒนธรรม (สาหรับเครื่ องมือที่พฒ
ั นาขึ ้นในต่างประเทศ) และ
การนาไปใช้ ในเชิงปฏิบตั ิในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบาบัด
การสอบ (30%) การสอนเป็ นแบบประมวลรวม กล่าวคือ สิ่งที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ ที่ 1 จะ
ถูกนามาออกข้ อสอบในการสอบครัง้ ที่ 2 ด้ วย หากคุณไม่สามารถมาสอบได้ ในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้ หาวิธีติดต่อ
กับอาจารย์ทาง Email ภายในเช้ าวันก่อนสอบ ยกเว้ นแต่วา่ คุณจะมีเหตุขดั ข้ องในวันสอบ มิเช่นนันผมถื
้
อว่า
คุณสละสิทธิ์ในการสอบ
14.7 เกณฑ์การประเมิ นผลการเรี ยน
ช่วงคะแนน
ผลการเรี ยน
900 คะแนนขึ ้นไป
A
น้ อยกว่า 500 คะแนน
F
นอกจากนัน้
B+ ถึง D ตัดคะแนนอิงกลุม่
หมายเหตุ: อาจารย์จะไม่ปัดเศษคะแนนในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
15. รายชื่อหนังสืออ่ านประกอบ
15.1 หนังสื อบังคับ
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Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., & Sturman, E. D. (2013) Psychological testing and
assessment: An introduction to tests and measurement (8th ed.). New York: McGrawHill.
หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือที่ใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน ซึ่งผู้เขียนเขียนได้ เข้ าใจง่าย มีระบบในการวาง
เนื ้อหา อาจารย์ไม่ได้ คาดหวังให้ คณ
ุ อ่านทุกตัวอักษร (แต่อาจารย์จะดีใจมากถ้ าคุณอ่าน) อาจารย์คาดหวังให้
คุณใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงก่อนเรี ยน ในการทาความเข้ าใจว่าเนื ้อหาภายในส่วนที่ให้ อา่ นนัน้ กล่าวถึงอะไร
มีเรื่ องอะไรบ้ างที่เป็ นใจความสาคัญ นอกจากนี ้หนังสือเล่มนี ้ยังเป็ นหนังสืออ้ างอิงที่ดีสาหรับคุณในอนาคตครับ
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston:
Pearson.
หนังสือเล่มนี ้เป็ นหนังสือที่ผมใช้ ในการเขียนเนื ้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ อีกทังเป็
้ น
หนังสือที่ดีในการอธิบายกลุ่มสถิตแิ บบพหุตวั แปร (Multivariate analysis)
15.2 หนังสื ออ่านเพิ่มเติ ม
ไม่มี
15.3 บทความวิ จยั และบทความทางวิ ชาการบังคับ
Hunsley, J., & Mash, E. J. (2007). Evidence-based assessment. Annual Review of Clinical
Psychology, 3, 29-51.
บทความนี ้ได้ กล่าวถึงการนาเครื่ องมือหรื อหลักฐานต่างๆ มาใช้ ในการประเมินมนุษย์ โดยบทความนี ้
ได้ รวบรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นในการประเมิน คุณภาพของเครื่ องมือในการประเมิน และหลักการในการรวบรวม
ข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ผลการประเมินกับมนุษย์แต่ละคนเพื่อให้ สามารถนาไปใช้ ในทางคลินิกได้
15.4 สื ่ออิ เล็กทรอนิ คส์และเว็บไซต์ทีเ่ กี ่ยวข้อง
http://www.siop.org/_Principles/principlesdefault.aspx หลักการทดสอบความตรงและการใช้
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรของสมาคมจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
https://www.youtube.com/watch?v=z_iFDQDkzzE วีดีโอที่ประกอบเนื ้อหาเรื่ องการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ
15.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสอน
R เนื่องจากโปรแกรม SPSS มีข้อจากัดจานวนมาก อาจารย์จงึ ต้ องขออนุญาตให้ นิสิตใช้ โปรแกรม R
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SPSS โปรแกรมนี ้เป็ นโปรแกรมที่ใช้ ง่ายที่สดุ และเชื่อว่าทุกคนเคยใช้ มาแล้ ว ดังนันเนื
้ ้อหาในช่วงแรก
ผมจะนาเสนอวิธีการวิเคราะห์ในโปรแกรมนี ้เพื่อช่วยให้ คณ
ุ เข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายขึ ้น แต่ในท้ ายที่สดุ อาจารย์จะใช้
โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล
16. การประเมินผลการเรี ยนการสอน
16.1 แบบประเมิ นการสอน
ใช้ การประเมินรูปแบบ PSY ในระบบ CU-CAS
16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมิ นการสอนครั้งที ่ผ่านมา
ไม่มี อาจารย์ทงหมดสอนวิ
ั้
ชานี ้เป็ นครัง้ แรก
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16.3 การอภิ ปรายหรื อการวิ เคราะห์ทีเ่ สริ มสร้างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของบัณฑิ ตจุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลัย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

การอภิปรายหรื อการวิเคราะห์เสริ มสร้ างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของบัณฑิตจุฬาฯ
1. มีความรู้
1.1 รู้ รอบ
1.2 รู้ ลกึ
2. มีคณ
ุ ธรรม
2.1 มีคณ
ุ ธรรมและ จริ ยธรรม
2.2 มีจรรยาบรรณ
3. คิดเป็ น
3.1 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
3.2 สามารถคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
3.3 มีทกั ษะในการคิดแก้ ปัญหา

ในแต่ละสัปดาห์ นิสิตจะได้ รับการเรี ยนรู้ พื ้นฐานการวัดทางจิตวิทยาพร้ อมทังสร้
้ างมาตรวัดด้ วยตนเองอย่างง่าย ประกอบทังนิ
้ สิต




สารสนเทศ
4.4 มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติ
4.5 มีทกั ษะการบริ หารจัดการ
5.ใฝ่ ร้ ู และรู้ จกั วิธีการเรี ยนรู้
5.1 ใฝ่ ร้ ู
5.2 รู้ จกั วิธีการเรี ยนรู้




วิชานี ้สอนให้ นิสิตคิดอย่างมีระบบ สามารถพิจารณาข้ อมูลที่ตนเองได้ รับ ว่าข้ อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือหรื อไม่ สามารถนาความรู้
ทางการวัดและการประเมินทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ ตอบคาถามทังในด้
้ านการเรี ยน การวิจยั และการงาน ทาให้ นิสิตมีกรอบ
แนวคิดการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ


วิชานี ้สอนให้ นิสิตมีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคาถามทังในเชิ
้ งวิชาการและเชิงประยุกต์ นิสิตต้ องสามารถสื่อสาร




ข้ อมูลทางการวัดและการประเมินทางจิตวิทยาให้ บคุ คลที่ไม่เคยเรี ยนสถิติเข้ าใจสิ่งที่ตนเองสื ้อสารได้ นิสิตจะมีทกั ษะในการใช้
โปรแกรมทางสถิติ และคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี ้วิชานี ้ยังทาให้ นิสิตมีพื ้นฐานในการใช้ และ
การประเมินแบบวัดทางจิตวิทยาเพื่อใช้ ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต







6. มีภาวะผู้นา



7. มีสขุ ภาวะ



8. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ



9. ดารงความเป็ นไทยในกระแสโลกา
ภิวตั น์



10. เข้ าใจตนเองและผู้อื่นตามหลัก
จิตวิทยา

วิชานี ้ส่งเสริ มให้ นิสิตทางานด้ วยตนเอง ไม่นาผลงานของคนอื่นมาใช้ เป็ นผลงานของตนเอง และมีจรรยาบรรณในการวัดและการ
ประเมินทางจิตวิทยา



4. ทาเป็ น
4.1 มีทกั ษะทางวิชาชีพ
4.2 มีทกั ษะทางการสื่อสาร
4.3 มีทกั ษะทางเทคโนโลยี

ได้ เรี ยนรู้ แบบวัดทางจิตวิทยาที่ใช้ จริ งในปั จจุบนั

นิสิตสามารถนาความรู้ ทางการวัดและการประเมินทางจิตวิทยาไปใช้ ตอบคาถามในเชิงวิชาการ หรื อเชิงประยุกต์ได้ ความรู้
ทางการวัดจะทาให้ นิสิตวัดและประเมินมโนทัศน์ทางจิตวิทยาได้ ส่งผลให้ ตอบคาถามเกี่ยวกับความรู้ ทางจิตวิทยาได้

เนื ้อหาในวิชานี ้จะทาให้ นิสิตสามารถวัดพฤติกรรมอย่างเป็ นระบบ


10.1 แสดงการตระหนักรู้ ถึงอารมณ์
ความรู้ สกึ แรงจูงใจ เจตคติ และ
ค่านิยมของตน บนพื ้นฐานของ
หลักการทางจิตวิทยา
10.2 แสวงหาคาตอบเกี่ยวกับ
สาเหตุของพฤติกรรมอย่างมีเหตุผล



รวมทังยอมรั
้
บความหลากหลายของ
มนุษย์

 ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา,  ความรับผิดชอบรองของรายวิชา,  ไม่เกี่ยวข้ อง
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17. เวลาประจาคณะ
สันทัด: วันพุธ เวลา 20:30 -21:00 หรื อนัดหมายล่วงหน้ า หากผมไม่สามารถพบคุณตัวต่อตัวได้ ผม
สามารถคุยกับคุณผ่าน Skype ได้ ; Email: psunthud@gmail.com พวกคุณสามารถคาดหวังได้ วา่ ผมจะตอบ
คุณภายในเวลา 24 ชัว่ โมงในช่วงที่มีการเรี ยนการสอน ยกเว้ นคืนวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ที่ผมจะตอบคุณภายใน
คืนวันจันทร์ หากคุณไม่ได้ รับคาตอบจากผมในระยะเวลาดังกล่าว คุณสามารถส่งข้ อความมาเตือนผมอีกครัง้
หนึง่
กุลยา: วันพฤหัสบดี เวลา 8:00 -10:00 หรื อนัดหมายล่วงหน้ า Email: kullaya@gmail.com
สมบุญ: วันพุธ เวลา 11.00-12:00 หรื อนัดหมายล่วงหน้ า Email: Somboon.j@chula.ac.th
18. นิสิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)
รายละเอียดจะประกาศในชันเรี
้ ยน
19. ความคาดหวัง
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนมากที่สดุ อาจารย์อยากให้ คณ
ุ ได้ รับทราบถึงความคาดหวัง และ
ข้ อตกลงในวิชานี ้ช
1) ไม่พดู ในโอกาสที ไ่ ม่ควรพูด และพูดในโอกาสที ่ควรพูด ในห้ องเรี ยน หากอาจารย์กาลังบรรยายอยู่
ขอให้ คณ
ุ หยุดพูด ถึงแม้ วา่ คุณจะไม่ต้องการฟั งคาบรรยาย ก็ขอให้ เคารพเพื่อนที่ต้องการฟั งด้ วย นอกจากนี ้
อาจารย์ขอให้ คณ
ุ พูดคุยกัน ในกรณีที่อาจารย์ต้องการให้ คณ
ุ อภิปรายซึง่ กันและกัน และขอให้ คณ
ุ อาสาสมัคร
ตอบ ในกรณีที่อาจารย์ต้องการอาสาสมัคร อาจารย์ไม่กลัวว่าคุณจะตอบผิด เพราะว่าทุกคนสามารถผิดพลาด
ได้ แต่อาจารย์กลัวว่าคุณจะรู้ผิดแล้ วผมไม่ร้ ู ทาให้ อาจารย์ไม่มีโอกาสแก้ ไขใดๆ
2) การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรี ยน โทรศัพท์มือถือเป็ นสิ่งที่รบกวนการเรี ยนการสอนมาก เสียงจาก
โทรศัพท์มือถือจะทาให้ อาจารย์หรื อเพื่อนของคุณที่กาลังเรี ยนจะเสียสมาธิ ด้ วยเหตุนี ้ อาจารย์อยากให้ คณ
ุ ปิ ด
เสียงโทรศัพท์รวมถึงระบบสัน่ (บางเครื่ องสัน่ เสียงดังมาก) หากคุณมีธุระจาเป็ นต้ องใช้ โทรศัพท์ในรูปแบบใดก็
ตาม (รวมถึง การคุยโทรศัพท์ ส่งข้ อความ ตอบ Email ส่งสติกเกอร์ LINE อ่าน Facebook ถ่ายรูปลง
Instagram ระบายความอึดอัดในการเรี ยนสถิตใิ น Facebook) ขอให้ ไปจัดการธุระของคุณนอกห้ อง เพื่อจะได้
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ไม่รบกวนอาจารย์และเพื่อนภายในห้ อง โดยสรุป อาจารย์ขอให้ ทกุ คนไม่ใช้ โทรศัพท์ในห้ องเรี ยน หากจะใช้ ให้
ใช้ นอกห้ อง
3) เข้าห้องเรี ยนตรงเวลา เนื่องจากเวลา 17:30 เหมือนเป็ นเวลานัด ที่พวกเราจะมีการเรี ยนการสอนกัน
ดังนันเมื
้ ่อถึงเวลา อาจารย์จะเริ่มสอนทันที อาจารย์จะไม่ทบทวนเนื ้อหา หรื อข้ อตกลงใดๆ ซ ้าถ้ าอาจารย์ได้ พดู
ไปแล้ ว และอาจารย์จะรักษาเวลาของคุณโดยไม่เลิกสายกว่าช่วงเวลาเรี ยน
4) ไม่ขาดเรี ยน เนื ้อหาเกือบทุกบทเรี ยนต่อเนื่องกัน สิ่งที่เรี ยนในคาบหนึง่ เกี่ยวข้ องอย่างมากกับคาบ
ถัดไป การหยุดเรี ยนจะทาให้ การเรี ยนของคุณไม่ตอ่ เนื่อง และอาจทาให้ คณ
ุ ไม่เข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนอีกต่อไป
ตลอดวิชา
5) ทางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย การเรี ยนด้ วยการฟั งหรื อการอ่านอย่างเดียว จะไม่สามารถช่วยให้ เข้ าใจ
ได้ อาจารย์เห็นนักเรี ยนหลายคน เรี ยนแล้ วรู้สกึ ว่าเข้ าใจ แต่ไม่สามารถลงมือปฏิบตั จิ ริงได้ ด้ วยเหตุนี ้อาจารย์
จึงให้ การบ้ านคุณเกือบทุกคาบเรี ยน อาจารย์ขอให้ พวกคุณมีสว่ นร่วมในการทางานมากที่สดุ หากพบว่าคุณผิด
ในข้ อใด อย่าข้ ามไป กรุณาทาความเข้ าใจว่าทาไมผิดและจะแก้ ไขอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถ
ปรึกษาอาจารย์หรื อผู้ชว่ ยสอนได้ เสมอ
6) อ่านหนังสื อและดูวีดีโอก่อนเข้าเรี ยน แน่นอนว่าเนื ้อหาส่วนใหญ่ของวิชานี ้อยูใ่ นหนังสือและวีดีโอ
และจะนาเนื ้อหาเหล่านี ้มาใช้ ในการอภิปรายในห้ อง ดังนันอาจารย์
้
อยากให้ ทกุ คนอ่านหนังสือและดูวีดีโอก่อน
เข้ าห้ องเรี ยน อย่างที่กล่าวไปข้ างต้ น การอ่านหนังสือไม่จาเป็ นต้ องอ่านทุกตัวอักษร แต่ให้ เน้ นอ่านจับใจความ
ว่าเนื ้อหาที่ให้ อา่ นนันก
้ าลังสื่อถึงเรื่ องอะไรบ้ าง ไม่จาเป็ นต้ องลงรายละเอียด
7) ทบทวนบทเรี ยน การเรี ยนสถิตเิ ป็ นสิ่งที่เน้ นความเข้ าใจ เป็ นสิ่งที่ต้องทบทวน ทาซ ้า เพื่อให้ ตนเกิด
ความเข้ าใจ หากคุณไม่เข้ าใจในการเรี ยนครัง้ แรก คุณอย่าคิดว่าตัวเองโง่ การเรี ยนสถิตแิ ล้ วไม่เข้ าใจเป็ นเรื่ อง
ปกติมาก แต่คณ
ุ จะออกจากความไม่ร้ ู ได้ ด้ วยการทบทวนบทเรี ยน เชื่อหรื อไม่วา่ อาจารย์เรี ยนสถิตขิ นพื
ั ้ ้นฐาน
มาแล้ วทังหมด
้
4 ครัง้ ในช่วงปริญญาตรี ถึงปริญญาโท เรี ยนการวัดทางจิตวิทยามาแล้ ว 3 ครัง้ และในทุกๆ ครัง้
ผมได้ เรี ยนรู้สิ่งใหม่เสมอและสิ่งเหล่านี ้เป็ นพื ้นฐานที่ดีมากตอนผมเรี ยนระดับปริญญาเอก ดังนันผมจึ
้
งแนะนา
ให้ คณ
ุ ทบทวนบทเรี ยนทุกครัง้ หลังจากที่ผมบรรยายแล้ ว
8) อย่ากลัวตาราภาษาอังกฤษ อาจารย์ทราบดีวา่ หนังสือหรื อบทความที่ให้ คณ
ุ อ่านเป็ นภาษาอังกฤษ
อาจารย์ไม่ได้ คาดหวังให้ คณ
ุ อ่านเข้ าใจทังเล่
้ ม อาจารย์คาดหวังให้ คณ
ุ เริ่มอ่านและจับใจความทาความเข้ าใจจ
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หากคุณเริ่ม คุณได้ สร้ างโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษ หนังสือทางจิตวิทยาและหนังสือสถิติที่ดี ส่วนใหญ่
จะเป็ นหนังสือภาษาอังกฤษ บทความทางวิชาการที่คณ
ุ ต้ องอ่านในอนาคตก็เป็ นบทความภาษาอังกฤษ คุณจึง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการอ่านตาราภาษาอังกฤษได้ ในอนาคต แต่หากคุณเริ่มฝึ กฝนตังแต่
้ วนั นี ้ คุณจะมีโอกาส
ประสบความสาเร็จในการเรี ยนสูงขึ ้น หนังสือที่ผมให้ นี ้เป็ นหนังสือคูม่ ือภาษาอังกฤษที่อา่ นง่ายมาก และเป็ น
หนังสืออ้ างอิงในอนาคตได้ ดี ดังนันหนั
้ งสือนี ้จึงคุ้มค่าแก่การอ่านเป็ นอย่างยิ่ง ถ้ าส่วนใดที่ไม่เข้ าใจ คุณสามารถ
ถามเพื่อนที่เข้ าใจได้ และหากไม่เข้ าใจจริงๆ ก็สามารถถามผมหรื อผู้ชว่ ยสอนได้
9) ช่วยกันเรี ยน ขอให้ คณ
ุ ช่วยกันเรี ยน ไม่เข้ าใจเนื ้อหาใดก็ถามตอบกัน มีการสร้ างกลุ่มทบทวน
เนื ้อหาวิชาเรี ยนกัน การที่คณ
ุ ได้ ตอบคาถามหรื อได้ สอนวิชาแก่เพื่อน ก็เหมือนกับได้ ทบทวนบทเรี ยนของตนเอง
ด้ วย ยิ่งสอน ยิ่งตอบมากเท่าไร จะทาให้ คณ
ุ มีความเชี่ยวชาญวิชานันมากยิ
้
่งขึ ้น และถึงแม้ วา่ วิชานี ้จะมีตดั อิง
กลุม่ บ้ างก็ตาม แต่หากทุกคนทาได้ ดีในวิชานี ้ พวกคุณสามารถได้ A ทังชั
้ นเรี
้ ยนได้ และอาจารย์ก็เคยให้ A ทัง้
ชันเรี
้ ยนมาแล้ วหลายครัง้ ด้ วย
10) ถาม หากคุณไม่เข้ าใจเนื ้อหาใด อย่าปล่อยทิ ้งไว้ เนื่องจากเนื ้อหาวิชาสถิตเิ ป็ นเนื ้อหาที่ตอ่ เนื่องกัน
หากไม่เข้ าใจเรื่ องแรกๆ อาจส่งผลให้ ไม่เข้ าใจเรื่ องในบทถัดไปได้ ด้ วยเหตุนี ้ หากคุณมีปัญหาใดให้ ถามทันที
อย่าได้ เกรงใจ
11) ไม่เน้นจา แต่เน้นความเข้าใจ และฝึ กปฏิ บตั ิ สถิตไิ ม่สามารถเรี ยนด้ วยความจาเพียงอย่างเดียวได้
คุณต้ องทาความเข้ าใจ แล้ วฝึ กฝน ถึงจะทาให้ คณ
ุ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ดังนันในคาบเรี
้
ยน อย่ามัวแต่จดคา
บรรยายของอาจารย์โดยไม่ได้ ทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาวิชา ในแต่ละคาบ อาจารย์มีสไลด์ให้ คณ
ุ คุณสามารถ
บันทึกเสียงผมได้ หรื อบันทึกวีดีโอการสอนของผมได้ ดังนันถ้
้ าคุณจดการสอนของผมแล้ วคุณไม่สามารถแบ่ง
ความใส่ใจมาใช้ ทาความเข้ าใจได้ อาจารย์ขอให้ คณ
ุ หยุดจดแล้ วนัง่ ฟั งอย่างตังใจ
้ จงจาไว้ วา่ ถึงแม้ คณ
ุ จะจา
สูตรทางสถิตไิ ด้ ถ้ าคุณไม่เข้ าใจว่าสูตรนันคื
้ ออะไร ใช้ เพื่ออะไร การจาก็ไม่มีประโยชน์ โปรดเข้ าใจว่าอาจารย์
ไม่ได้ หมายความว่าคุณจะไม่จาเลย อาจารย์หมายความว่าให้ คณ
ุ จาผ่านความเข้ าใจ ความจาโดยเข้ าใจจะ
เป็ นการสร้ างความเชื่อมโยงของสิ่งที่คณ
ุ จากับสิ่งต่างๆ ในสมองของคุณ ความจารูปแบบนี ้จะอยูไ่ ด้ นาน และ
เป็ นพื ้นฐานทางสถิตทิ ี่ดีในอนาคต
12) สถิ ติทีอ่ าจารย์สอนไม่ใช่วิชาคณิ ตศาสตร์ แต่เป็ นวิชาการใช้ เหตุผล คุณสามารถใช้ ความรู้
คณิตศาสตร์ เพียงแค่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น มาเรี ยนวิชาของอาจารย์ได้ คณิตศาสตร์ ที่ซบั ซ้ อนที่สดุ ใน
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วิชานี ้ คือ การทา square root ที่คณ
ุ สามารถกดเครื่ องคิดเลขได้ ด้ วยเหตุนี ้เอง ถึงแม้ คณ
ุ จะไม่เก่งคณิตศาสตร์
คุณสามารถเก่งสถิตไิ ด้ อาจารย์เห็นนิสิตแบบนี ้มาหลายคนแล้ ว ดังนัน้ อย่านาความกลัววิชาคณิตศาสตร์ มา
กีดกันโอกาสในการเรี ยนวิชาสถิติ เพราะในแนวทางที่อาจารย์สอนนัน้ ความสามารถของสองวิชานี ้แทบจะไม่
เกี่ยวข้ องกัน
20. นโยบายเรื่องการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)
อาจารย์เกลียดการคัดลอกผลงานมากที่สดุ การที่คณ
ุ คัดลอกผลงานของคนอื่นมาเป็ นผลงานของ
ตนเอง ถือว่าเป็ นการไม่เคารพผู้อื่น และไม่เคารพตนเอง เป็ นการดูถกู ความสามารถทางสมองของตนเอง เป็ น
การหลอกตนเองเพื่อให้ คนอื่นรู้สกึ ว่าคุณดีกว่าความเป็ นจริง ดังนันอาจารย์
้
จะลงโทษผู้ที่คดั ลอกผลงาน และผู้
ที่ให้ คดั ลอกผลงานถึงที่สดุ หากสิ่งเหล่านี ้เกิดขึ ้นในวิชาของผม
อาจารย์จะขอเน้ นย ้านโยบายอีกครัง้ หนึง่ ว่า พวกคุณสามารถช่วยกันเรี ยนได้ ให้ คาแนะนา สอนได้ แต่
ไม่สามารถทางานให้ กนั ได้ คุณช่วยเพื่อนอธิบายกระบวนการคิดได้ แต่คณ
ุ ไม่สามารถบอกผลลัพธ์กบั เพื่ อนได้
หากอาจารย์ร้ ูวา่ พวกคุณคนใดลอกการบ้ าน หรื อให้ ลอกการบ้ าน อาจารย์จะให้ F ทังคนให้
้
ลอก และคนลอก
โดยอัตโนมัติ และอาจารย์จะส่งเรื่ องดังกล่าวให้ ทางคณะและมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป การลงโทษนี ้จะ
รวมถึงการลอก และการให้ ลอกข้ อสอบด้ วย
21. บทส่ งท้ าย
วิชาการวัดทางจิตวิทยาจะมีประโยชน์กบั คุณมากๆ ในอนาคต แน่นอนคุณต้ องใช้ ความรู้นี ้ในการทา
วิทยานิพนธ์หรื อดุษฎีนิพนธ์ หรื อในการอ่านงานวิจยั ต่างๆ แต่คณ
ุ สามารถนาความรู้นี ้ไปประยุกต์ใช้ กบั การ
ทางานได้ คุณสังเกตได้ วา่ คุณได้ รับข้ อคาถามต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการสารวจความพึงพอใจ การตอบ
คาถามจาก Call Center หรื อคุณอาจได้ รับข้ อมูลการรายงานต่างๆ คาถามที่คณ
ุ สามารถถามได้ ตลอดก็คือ
เขาวัดสิ่งต่างๆ อย่างไร (เช่น การวัดดัชนีความสุขมวลรวม) การวัดนี ้มีความเที่ยงความตรงหรื อไม่
ความรู้ทางด้ านการวัดทางจิตวิทยายังขาดแคลนมากๆ แม้ กระทัง่ คนจบทางด้ านจิตวิทยาออกไปยัง
ขาดความรู้ด้านการวัดทางจิตวิทยา คุณจะสังเกตได้ วา่ คนจบด้ านจิตวิทยาไม่ได้ ตงค
ั ้ าถามแบบวัดต่างๆ ที่
ตนเองได้ ประสบในการทางาน แม้ กระทัง่ บางคนเชื่อผลของแบบวัดที่เล่นกันใน Facebook อาจารย์คาดหวังว่า
พวกคุณสามารถนาความรู้เหล่านี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการทางาน นาไปใช้ ในการวัดสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ นาไปใช้
ประเมินผลการวัดหรื อผลการวิจยั จากงานอื่นๆ ลองนึกดูวา่ ตารวจยังต้ องหาหลักฐานประกอบการฟ้องร้ อง
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ผู้ต้องหา คุณก็ควรจะหาหลักฐานประกอบการประเมินผู้ได้ รับคาปรึกษาหรื อมนุษย์คนอื่นๆ และคุณควรจะ
ทราบด้ วยว่าหลักฐานที่ได้ มานันมี
้ ความน่าเชื่อถือมากเพียงใด หากคุณคิดว่าวิธีการหาหลักฐานที่คณ
ุ มียงั ไม่ดี
เพียงพอหรื อคุณไม่ทราบคุณภาพของวิธีการหาหลักฐานที่คณ
ุ มี คุณก็สามารถใช้ วิธีการต่างๆ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปจาก
วิชานี ้ในการสร้ างเครื่ องมือหรื อประเมินเครื่ องมือที่มี
อาจารย์ร้ ูสกึ เป็ นเกียรติที่ได้ สอนวิชานี ้แก่พวกคุณทุกคน วิชาการวัดทางจิตวิทยาเป็ นวิชาพื ้นฐาน
สาคัญในโลกแห่งจิตวิทยา คุณจะทดสอบทฤษฎีอะไรในทางจิตวิทยา คุณก็ต้องทราบได้ วา่ วิธีการวัดตัวแปร
ต่างๆ ทาได้ อย่างไร และการวัดดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพหรื อไม่ อาจารย์อยากให้ คณ
ุ ทุกคนรักและเข้ าใจวิชานี ้ และ
หวังว่าคุณจะได้ นาวิชานี ้ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้ ในอนาคต
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ใบประเมินคะแนนการสรุ ปเนือ้ หาก่ อนเรี ยน
บทความที่สรุป ...........................................................................................................................................
ผู้เขียนบทสรุป ............................................................................................................................................
ผู้ประเมิน ...................................................................................................................................................
A. ความยากของเนื ้อหา
1.0 1.1 1.2 1.3
หลักทศนิยมแสดงจานวนของปัจจัย 3 ปัจจัยต่อไปนี :้ ยาว, เข้ าใจยาก, เต็มไปด้ วยสูตรคณิตศาสตร์ หรื อ
วิธีการทางสถิติ ถ้ าไม่มีเลยเป็ น 1.0 ถ้ ามี 1 ปัจจัยเป็ น 1.1 ถ้ ามี 2 ปัจจัยเป็ น 1.2 ถ้ ามี 3 ปัจจัยเป็ น 1.3
B. ความยาวของเนื ้อหา
0.8 0.9 1
จานวนหน้ าของเนื ้อหาไม่รวมรูปภาพหรื อตารางที่คดั ลอกหรื อแปลจากบทความ
0.8 = น้ อยกว่า 4 หน้ า หรื อมากกว่า 7 หน้ า ; 0.9 = 4 หรื อ 7 หน้ า; 1 = 5 - 6 หน้ า
C. ความครบถ้ วน
0.8 0.9 1
เนื ้อหาที่สรุปครอบคลุมทุกหัวข้ อในบทความหรื อไม่
0.8 = ขาดหัวข้ อหลักมากกว่า 1 หัวข้ อ, 0.9 = ขาดหัวข้ อหลัก 1 หัวข้ อหรื อขาดหัวข้ อย่อยจานวนมากจนเห็น
ได้ ชดั , 1 = ขาดหัวข้ อย่อยเพียงเล็กน้ อย
D. ความถูกต้ อง
0.7 0.8 0.9 1
เนื ้อหาที่สรุปมาถูกต้ องหรื อไม่
0.7 = ไม่ถกู ต้ องมากกว่า 2 จุด, 0.8 = ไม่ถกู ต้ อง 2 จุด, 0.9 = ไม่ถกู ต้ อง 1 จุด, 1 = ถูกต้ อง
E. คุณภาพของการเขียน
0.7 0.85 1
1.15
สามารถอ่านแล้ วเข้ าใจได้ หรื อไม่
0.7 = อ่านแล้ วไม่เข้ าใจเลย, 0.85 = อ่านเข้ าใจแค่บางส่วนของเนื ้อหา, 1 = อ่านแล้ วเข้ าใจทุกหัวข้ อของ
เนื ้อหา, 1.15 = อ่านแล้ วเข้ าใจทุกหัวข้ อของเนื ้อหาและประทับใจวิธีการเขียนของผู้เขียน
F. คุณภาพในการสื่อสาร
1
1.1 1.2
ความรู้สกึ ต่อวิธีที่ใช้ ในการเขียน
1 = รูปแบบเหมือนการสรุปปกติ, 1.1 = มีการสรุปเป็ นตารางหรื อรูปภาพแล้ วทาให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น, 1.2 = รู้สกึ
ประทับใจวิธีการนาเสนอของผู้เขียนว่าทาให้ เนื ้อหายาก ซับซ้ อน จานวนเยอะสามารถเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น
คานวณคะแนน
A x B x C x D x E x F x 10 = ________________ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
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