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ข้ อสอบกลางภาค
วิชา:
อาจารย์ผ้ สู อน:

3800612 การประเมินลักษณะมนุษย์
อ. ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต

วัน-เวลาทดสอบ:

6 – 20 มีนาคม 2560 (30 คะแนน ข้ อละ 10 คะแนน)

คำสัง่
1. จงตอบคาถามทุกข้ อ โดยคาตอบจากัดไม่เกิน 5 หน้ าต่อข้ อคาถาม (คุณอาจตอบเพียง 1 หน้ าได้ )
ตัวอักษรขนาด 16 ให้ อา่ นโจทย์ให้ ดี คิดให้ รอบคอบว่าตอบครอบคลุมทุกประเด็น เพราะการตอบ
ครอบคลุมจะได้ คะแนนมากกว่าการตอบลงรายละเอียดเพียงแค่จดุ ใดจุดหนึง่
2. เมื่อตอบเสร็จแล้ ว ให้ สง่ คาตอบของคุณเข้ ามาที่ psunthud@gmail.com
3. การสอบครัง้ นี ้เป็ นการสอบจากการทาที่บ้าน คือ คุณทาของคุณคนเดียวจากที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องมี
เพื่อนมานัง่ ทาด้ วยกัน ผมอนุญาตให้ คณ
ุ ใช้ Internet และเปิ ดหนังสือและเอกสารทุกอย่าง
4. การสอบครัง้ นี ้ ไม่อนุญาตให้ คณ
ุ สื่อสารกับผู้อื่น (รวมถึงเพื่อนของคุณ) เกี่ยวกับการสอบนี ้ ไม่วา่ วิธี
ทางใดทังสิ
้ ้น ทังการคุ
้
ย ส่งไฟล์ แชท โพสเวปบอร์ ด ถาม pantip และพวกคุณไม่สามารถให้
คาตอบ ข้ อคิดเห็น เกี่ยวกับข้ อสอบได้ ครับ นอกจากนี ้ คุณต้ องระวังไม่ให้ เพื่อนเห็นคาตอบของคุณ
อย่างเด็ดขาดครับ เพราะผมถือว่าเป็ นการสื่อสารรูปแบบหนึง่
5. ผมมีสิทธิ์ในการถามซ ้ากับคุณอีกครัง้ หนึง่ เพื่ออธิบายคาตอบของคุณ หากคุณตอบไม่ได้ หรื อตอบ
ได้ ไม่ชดั เจน ผมถือว่าเป็ นตัวบ่งชี ้ว่าคุณไม่ได้ ทาเอง ผมขออนุญาตสอบคุณใหม่อีกครัง้ หนึง่ และ
หากคะแนนต่าลงอย่างเห็นได้ ชดั (เช่นต่าลงมากกว่า 30%) ผมถือว่าคุณอาจจะทุจริ ตในการสอบ
ผมจะใช้ คะแนนล่าสุด ผมจะส่งเรื่ องให้ คณะพิจารณาต่อไป
6. การละเมิดคาสัง่ ในข้ อ 4-5 ถือเป็ นการทุจริ ตการสอบ ต้ องได้ รับโทษตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึง่ การลงโทษต่าสุด คือ ได้ F ในวิชาที่สอบและพิจารณาพักการศึกษาไม่ต่ากว่า 1
ภาคการศึกษา
7. คุณต้ องตรวจสอบคาตอบของคุณก่อนส่งทุกครัง้ ว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด
8. กาหนดการส่งคือ 20 มีนาคม 2560 ก่อนเที่ยงคืน
9. ผมขอไม่รับผิดชอบกับอุบตั เิ หตุทกุ ชนิดที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างสอบ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสีย ไฟล์
ค้ าง และอื่นๆ หากคุณไม่สามารถส่งไฟล์คาตอบได้ ถือว่าคุณสละสิทธิ์การสอบครัง้ นี ้ ดังนันผมขอ
้
แนะนาให้ คณ
ุ บันทึกข้ อมูลระหว่างทาบ่อยๆ และ backup ไฟล์ตลอด
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10. เมื่อคุณอ่านเอกสารนี ้แล้ ว คุณไม่โต้ แย้ งผมภายใน 23:59 ของวันที่ 7 มีนาคม 2560 ไม่วา่ ทางใด
ทางหนึง่ ผมถือว่าคุณยอมรับกติกาในข้ อที่ผา่ นมาโดยอัตโนมัติ

คำถำม
1. จงอภิปรายอย่างกว้ างขวางว่า ทาไมแบบวัดหรื อการทดสอบทางจิตวิทยาถึงไม่เหมาะสม ไม่สะดวก
ไม่ได้ รับความนิยม หรื อไม่มีประโยชน์ตอ่ วิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา โดยในข้ อนี ้ ผมอนุญาตให้ คณ
ุ
สัมภาษณ์รุ่นพี่ที่จบแล้ วและประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษาเท่านัน้ เพื่อได้ รับข้ อมูลที่สะท้ อนกับ
ความเป็ นจริงมากยิ่งขึ ้น
2. จากความรู้ที่ท่านเรี ยนในวิชานี ้แล้ ว จงตอบคาถามจากข้ อที่ 1 ว่าทาไมแท้ จริงแล้ ว อาจเป็ นไปได้ ที่แบบ
วัดและการทดสอบเหมาะสม หรื อมีประโยชน์ตอ่ วิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา โดยท่านไม่จาเป็ นต้ องโต้ แย้ ง
100% ท่านอาจยอมรับในจุดบกพร่ องของข้ อโต้ แย้ งดังกล่าว และหาวิธีลดจุดบกพร่องดังกล่าว
3. จากข่าวนักเรี ยนทุนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ที่ไม่กลับมาทางานในมหาวิทยาลัยของตน และทาให้ ผ้ คู ้า
ประกันต้ องชดใช้ คา่ เสียหายนัน้ ทาให้ เกิดแนวคิดในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้ ผ้ รู ับทุนกลับมารับใช้
ประเทศชาติมากยิ่งขึ ้น สมมติวา่ ท่านต้ องเป็ นผู้ออกแบบและสัมภาษณ์ผ้ สู มัครทุนอานันทมหิดล ท่านจะ
ออกแบบการสัมภาษณ์อย่างไร เพราะอะไร และมีกระบวนการการตรวจสอบคุณภาพของผลการสัมภาษณ์
ของคุณอย่างไรบ้ าง เพื่อให้ ประสบความสาเร็จดังผู้ให้ ทนุ คาดหวัง

