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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา  3800612 
2. จำนวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (3-0-9) 
3. ชื่อวิชา  การประเมินลักษณะมนุษย์ (Assessment of Human Characteristics) 
4. คณะ  จิตวิทยา 
5. ภาคการศึกษา  ภาคต้น  
6. ปีการศึกษา  2565  
7. ชื่อผู้สอน  ผศ. ดร. กุลยา พิสิษฐส์ังฆการ 
  อาจารย์ ดร. สันทัด พรประเสรฐิมานิต  
8. เงื่อนไขรายวิชา  วิชาที่ต้องผ่านมาก่อน: 3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 
9. สถานภาพของรายวิชา  วิชาเลือก 
10. ชื่อหลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ และศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาจิตวทิยา 
11. วิชาในระดับ  ปริญญาโทและเอก 
12. จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห ์  3 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (บรรยาย วดีีโอ)  
     12.1 Lecture Method On-site 
     12.2 Learning Management Method Blackboard 
     12.3 Meeting Times (โปรดอ้างอิงตารา) อังคาร  15.00-18.00 น หรือ พุธ 16.30-19.30 น   
13. เนื้อหารายวิชา  
 การวัดและประเมนิบุคคลดา้นความสามารถ แรงจูงใจ สุขภาวะ ความสนใจ ความเชื่อ เจตคติ และลักษณะ
บุคลิกภาพอ่ืนๆ ที่อยู่ในความสนใจในปัจจบุัน 
14. ประมวลการเรียนรายวิชา 
     14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1) อธิบายความรู้เกี่ยวกับหลักการวัดทางจิตวิทยา 
2) สร้างและเลือกใช้การประเมินและเครื่องมือวัดลักษณะที่ต้องการในบริบทจิตวิทยาการปรึกษาและจติบำบัด 

พร้อมประเมินคุณภาพด้านความเที่ยง และความตรง 
3) ใช้การประเมินและเครื่องมือวัดแบบตา่งๆ เพื่อวัดเชาวน์ปญัญา ความสามารถ บุคลิกภาพดา้นตา่งๆ ความ

สนใจ เจตคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ ค่านิยม และลักษณะบุคลิกภาพ ในบรบิทการปรึกษาเชิงจิตวทิยาและจิต
บำบดั 
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     14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (โปรดอ้างอิงวันสอนของ อ แต่ละท่าน) 
ครั้งที ่ วันที่ เนื้อหาวีดีโอที่ต้องดูก่อนเรียน ผู้สอน เนื้อหาที่อ่าน งานที่ได้รับมอบหมาย 

1 อังคาร* 
9 ส.ค. 

แนะนำรายวชิา การประเมินลักษณะมนุษย์ นิยามและความ
เชื่อมโยงต่อการปรึกษาเชิงจติวทิยาและจิตบำบัด** 

กุลยา    

2 พุธ  
17 ส.ค. 

แนะนำรายวชิา กระบวนการสร้างมาตรวัดทางจติวิทยา สันทัด  Cohen et al. 
(Ch. 1, 3, 4) 

มาตรวัดมิติเดียว: หานิยาม แบบวัด 

3 พุธ  
24 ส.ค. 

ความเที่ยง สันทัด  Cohen et al. 
(Ch. 5) 

มาตรวัดมิติเดียว: เขียนข้อคำถาม เก็บข้อมูล
เบื้องต้น 

4 พุธ  
31 ส.ค. 

ความตรง สันทัด Cohen et al. 
(Ch. 6) 

มาตรวัดมิติเดียว: คัดเลือกข้อคำถาม, เก็บข้อมูล
จริง 

5 พุธ  
7 ก.ย. 

การวิเคราะห์ข้อคำถาม รูปแบบของข้อคำถาม การเขียนข้อ
คำถาม 

สันทัด Cohen et al. 
(Ch. 8) 

มาตรวัดมิติเดียว: วิเคราะห์ความเที่ยง ความ
ตรง เขียนรายงาน 

6 พุธ  
14 ก.ย. 

อรรถประโยชน์ของแบบทดสอบ  สันทัด Cohen et al. 
(Ch. 7) 

มาตรวัดมิติเดียว: วิเคราะห์ความเที่ยง ความ
ตรง เขียนรายงาน 

7 พุธ  
21 ก.ย. 

การสอบกลางภาค สันทัด   

8 อังคาร 
27 ก.ย. 

การวัดและการประเมนิเชาวน์ปญัญา & การประยุกต์ใช้ใน
การปรึกษาเชิงจิตวทิยาและจิตบำบดั 

กุลยา  มอบหมายงานประเมินมาตรวัด 

9 อังคาร 
4 ต.ค. 

การประเมินความสามารถ บุคลกิภาพ เจตคติ ความเชื่อ 
แรงจูงใจ ความสนใจและค่านิยม & การประยุกต์ใช้ในการ
ปรึกษาเชิงจิตวทิยาและจิตบำบดั (1) 

กุลยา  
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ครั้งที ่ วันที่ เนื้อหาวีดีโอที่ต้องดูก่อนเรียน ผู้สอน เนื้อหาที่อ่าน งานที่ได้รับมอบหมาย 
10 อังคาร 

11 ต.ค. 
การประเมินความสามารถ บุคลกิภาพ เจตคติ ความเชื่อ 
แรงจูงใจ ความสนใจและค่านิยม  & การประยุกต์ใช้ในการ
ปรึกษาเชิงจิตวทิยาและจิตบำบดั (2) 

กุลยา  

11 อังคาร 
18 ต.ค. 

การประเมินความสามารถ บุคลกิภาพ เจตคติ ความเชื่อ 
แรงจูงใจ ความสนใจและค่านิยม  & การประยุกต์ใช้ในการ
ปรึกษาเชิงจิตวทิยาและจิตบำบดั (3) 

กุลยา  

12 อังคาร 
25 ต.ค. 

การสัมภาษณ์ทางจิตวทิยา: Counselling Interview Basic 
Diagnostic Interview และ การสังเกตพฤติกรรม 

กุลยา  

13 อังคาร 
1 พ.ย. 

การประเมินทางจิตวิทยา: ความเชื่อมโยงในการจัดทำ Case 
Formulation และการวางแผนการปรึกษาเชิงจิตวทิยาและ
จิตบำบัด 

กุลยา  

14 อังคาร 
8 พ.ย. 

การประเมินความคบืหน้าในการปรึกษาทางจิตวิทยาและจติ
บำบดั & การประเมินความเสี่ยงของผู้รับบริการ  

กุลยา  

15 อังคาร 
15 พ.ย. 

ประเด็นทางจริยธรรมในการประเมินในการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาและจิตบำบัด 
 

กุลยา นำเสนอผลงานการประเมินมาตรวัดและการ
ประยุกต์ใช้ในบริบทการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและ
จิตบำบัด 

16 อังคาร 
22 พ.ย. 

สอบปลายภาค กุลยา  

NB *จะมีการหารือถึงการปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาสอนในบางคาบเรียน  **เนื้อหาจากการเรียนครั้งที่ 1 จะรวมอยู่ในการสอบปลายภาค
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14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน 
1) การบรรยายในห้องเรียน   75% 

 2) การทำกิจกรรมในห้องเรียน   25% 
 เนื้อหาส่วนใหญ่ของอาจารย์จะครอบคลุมอยู่แล้วในหนังสือเรียน ดังนัน้อาจารย์จะบรรยายในลกัษณะของการ
ทบทวนบทเรียน เนน้เนื้อหาทีไ่ด้ใช้จริงในการสร้างมาตรวัดหรือการใช้มาตรวัดเท่านัน้ และหยบิยกเคร่ืองมือหรือมาตรวัด
ที่สำคัญๆ มาเป็นตวัอย่างให้คุณได้คุ้นเคยและเปน็แนวทางในการพิจารณาเลือกใช้ต่อไปเทา่นัน้ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ไมไ่ด้
ครอบคลุมเป็นหน้าที่ความรับผดิชอบของคุณในการอ่านก่อนเข้าเรียน และเนื้อหาเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการสอบได้  

หลังจากบรรยายทบทวนบทเรียนแล้ว อาจารย์จะให้ทำแบบฝึกหัดหรืองานประจำคาบเรียน เชน่ ในคาบที่ 1-4 
จะเป็นงานที่เก่ียวข้องการสร้างมาตรวัด และคาบที่ 14 จะเปน็งานที่เก่ียวข้องกับการเลือกใช้และประเมินมาตรวัดใน
ประเด็นที่สนใจ โดยอาจารย์จะมีใบงานเพื่อชี้แนะกระบวนการในการทำงานให้ เพื่อให้คุณเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการกำกับ
ดูแลของอาจารย์  
     14.4 สื่อการสอน 
 1) สไลด ์

2) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิต ิ
3) วีดีโอประกอบการสอน 
4) เครื่องมือการวัดทางจิตวทิยา 

     14.5 การมอบหมายงานผ่านเครือข่าย 
1) สไลดบ์รรยาย วีดโีอ และการบา้นทั้งหมดจะมอบหมาย  

ทาง website สำหรับอาจารย์สนัทัด (www.sunthud.com/PsyMeasure.html) 
ทาง blackboard สำหรับอาจารย์กุลยา 

2) การส่งงานสำหรับอาจารยส์ันทดันั้น ให้ส่งงานกบัอาจารย์ทาง Blackboard ของรายวิชา 
3) การส่งงานสำหรับอาจารย์กุลยานั้น ให้ส่งงานกับอาจารย์ทาง Blackboard ของรายวิชา 
4) การประกาศ จะประกาศผา่น ของรายวิชา 
5) คะแนนจะประกาศไว้ใน Blackboard ของวิชา  

  

http://www.sunthud.com/PsyMeasure.html
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     14.6 การวัดผลการเรียน 
คะแนน งานทีต่้องทำ วัตถุประสงค ์

50 สรุปเนื้อหาก่อนเรียน ให้นิสิตได้อ่านหนังสือเรียนก่อนเข้าเรียน 
150 งานสร้างมาตรวัด เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนเนื้อหาการบรรยาย ทดลองใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์สถิติ และ

เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานวิจัยที่มีการสร้างมาตรวัด 
100 สอบกลางภาค เพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
200 งานประเมินมาตรวัด เพื่อประยุกต์ความรู้เนื้อหาวิชาในการประเมินมาตรวัดจริงและตระหนักถึงแนว

ทางการประยุกต์ใช้มาตรวัดนั้นในบริบทการปรึกษาเชงิจิตวิทยาและจิตบำบัด 
100 การมีส่วนร่วมกิจกรรม

ประกอบการเรียน 
เพื่อให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการประเมินและการ
ประยุกต์ใช ้

400 สอบปลายภาค เพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทั้งหมด (ครอบคลุมถึงเนื้อหาวิชาที่เรียนก่อน
การสอบกลางภาคด้วย) 

หมายเหตุ นิยามเพิ่มเติมเก่ียวกับการวัดผลการเรียน 
สรุปเนื้อหาก่อนเรียน (5%) เนื้อหาที่นิสิตต้องอ่านในการเรียนคร้ังที่ 2-6 จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ชุด ตามที่เขียน

ไว้ดังตารางข้างล่าง ในแต่ละชุด นิสิตแต่ละคนจะถูกสุ่มให้รับหน้าทีส่รุปเนื้อหาภายในบทให้ได ้5 หน้า ตัวอักษร 14 เว้น
บรรทัดไม่เกิน 1.15 ช่อง ไม่รวมรูปภาพและตารางในคัดลอกหรือแปลมาจากบทความ แต่รวมรูปภาพและตารางที่เขียน
สรุปขึ้นมาเอง ดังนั้นอาจารย์แนะนำให้คุณเขียนสรุปทุกอย่างในรูปของรูปภาพและตารางตามความเข้าใจของคุณ เพื่อให้
ง่ายต่อการอ่าน  

 งานที่ 1 วันที่ได้รบัมอบหมาย วันส่งงาน วันส่งประเมิน 
ชุดที่ 1 CST 1 17 ส.ค. 24 ส.ค. 31 ส.ค. 
ชุดที่ 2 CST 3, 4 17 ส.ค. 24 ส.ค. 31 ส.ค. 
ชุดที่ 3 CST 5 17 ส.ค. 24 ส.ค. 31 ส.ค. 
ชุดที่ 4 CST 6 24 ส.ค. 31 ส.ค. 7 ก.ย. 
ชุดที่ 5 CST 8 31 ส.ค. 7 ก.ย. 14 ก.ย. 
ชุดที่ 6 CST 7 7 ก.ย. 14 ก.ย. 21 ก.ย. 

 
อาจารย์จะรวบรวมสรุปของพวกคุณส่งผ่าน Blackboard ของรายวิชา เพื่อให้ทุกคนได้อ่านสรปุซึ่งกันและกัน 

เกณฑ์การให้คะแนนแนบไว้ด้านหลังของประมวลรายวชิา คะแนนของแต่ละคนจะได้รับการประเมินจากสามส่วน คือ 
อาจารย์ ตนเอง และเพื่อน กำหนดการส่งรายงาน และกำหนดการส่งการประเมิน  
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งานสร้างมาตรวัด (15%) นสิติจะไดฝ้ึกการสร้างมาตรวัดแบบง่าย โดยหลังคาบเรียนในแตล่ะคร้ังจะมีใบงาน
เพื่อแนะแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน การทำงานจะทำงานเป็นกลุ่มละ 2-3 คน โดยในแตล่ะคาบเรียนจะ
มีงานที่มอบหมายตามที่กำหนดไว้ในใบงาน การประเมินคะแนนจะเปน็ไปตามผลการนำเสนองานในแตล่ะคาบเรียน 

การสอบกลางภาค (10%) เปน็การทดสอบเนื้อหาที่คุณเรียนรู้ในช่วงต้นของรายวิชา นิสติในชั้นเรียนสามารถ
เลือกที่จะสอบในห้องหรือสอบแบบนำไปเขียนทีบ่้านได้ หากเปน็การสอบในห้อง และคุณไม่สามารถมาสอบได้ในกรณีใดๆ 
ก็ตาม ให้หาวิธีติดต่อกับอาจารย์ทาง Email ภายในเชา้วันก่อนสอบ ยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีเหตุขัดข้องในวันสอบ มิเชน่นัน้
ผมถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการสอบ  

งานประเมินมาตรวัด (20%) ให้นิสิตแต่ละคนคัดเลือกเคร่ืองมือที่สนใจและวิเคราะห์ผลในเชิงคุณสมบัติทางจิต
มิติของเคร่ืองมือวัด และการใชร้ะหว่างวัฒนธรรม (สำหรับเคร่ืองมือที่พัฒนาขึน้ในต่างประเทศ) และการนำไปใช้ในเชงิ
ปฏิบัติในการปรึกษาเชิงจติวิทยาและจิตบำบัด 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมประกอบเรียน (10%) นิสิตจะได้เรียนรู้ผ่านการอภิปรายและทำกิจกรรมที่มอบหมาย
ระหว่างการเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการคิดวิเคราะห์เก่ียวกับเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ และการประยุกต์ใช้ในการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา 

การสอบปลายภาค (40%) การสอบเป็นแบบประมวลรวม กลา่วคือ สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปก่อนการสอบคร้ังที่ 1 
จะถูกนำมาออกข้อสอบในการสอบคร้ังที่ 2 ด้วย หากคุณไม่สามารถมาสอบได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้หาวิธีติดต่อกับ
อาจารย์ทาง Email ภายในเช้าวันก่อนสอบ ยกเว้นแต่วา่คุณจะมีเหตุขัดข้องในวันสอบ มิเช่นนัน้ผมถือว่าคุณสละสทิธิ์ใน
การสอบ  
     14.7 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

ช่วงคะแนน ผลการเรียน 
850 คะแนนขึ้นไป A 
น้อยกว่า 500 คะแนน F 
นอกจากนั้น B+ ถึง D ตัดคะแนนอิงกลุ่ม 

 หมายเหตุ: อาจารย์จะไม่ปดัเศษคะแนนในกรณีใดๆ ทั้งสิน้ 
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15. รายชื่อหนังสือ 
   Cohen, R. J., Schneider, W. J., & Tobin, R. M. (2021) Psychological testing and assessment: An 
introduction to tests and measurement (10th ed.). New York: McGraw-Hill. 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใชป้ระกอบการเรียนการสอน ซึ่งผู้เขียนเขียนได้เข้าใจงา่ย มีระบบในการวางเนื้อหา 
อาจารย์ไมไ่ด้คาดหวังให้คุณอ่านทุกตัวอักษร (แต่อาจารย์จะดีใจมากถ้าคุณอ่าน) อาจารย์คาดหวังให้คุณใช้เวลาประมาณ 
1 ชั่วโมงก่อนเรียน ในการทำความเข้าใจว่าเนื้อหาภายในส่วนทีใ่ห้อ่านนั้น กลา่วถึงอะไร มีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นใจความ
สำคัญ นอกจากนี้หนังสือเล่มนีย้ังเป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีสำหรับคุณในอนาคตครับ 
   
   15.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน 
 R เนื่องจากโปรแกรม SPSS มีข้อจำกัดจำนวนมาก อาจารย์จึงตอ้งขออนุญาตให้นิสิตใช้โปรแกรม R  
 SPSS โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายที่สุดและเชื่อว่าทุกคนเคยใช้มาแล้ว ดังนั้นเนื้อหาในช่วงแรกผมจะ
นำเสนอวิธีการวิเคราะห์ในโปรแกรมนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น แต่ในทา้ยทีสุ่ดอาจารย์จะใชโ้ปรแกรม R ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
16. การประเมินผลการเรียนการสอน 
     16.1 แบบประเมินการสอน 
 ใช้การประเมินรูปแบบ PSY ในระบบ CU-CAS 
     16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนคร้ังที่ผ่านมา 
 การปรับลำดับการสอนเพื่อให้มีความต่อเนื่องยิ่งขึ้น  
     16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
ของบัณฑิตจุฬาฯ 

 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. มีความรู้   
   1.1 รู้รอบ  
   1.2 รู้ลึก  

 
 
 

ในแต่ละสปัดาห์ นิสิตจะได้รับการทดสอบวา่ตนเองเข้าใจสถิติพืน้ฐานที่ได้รบัการ
สอนหรือไม่ ซึ่งสถิติเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานประเภทต่างๆ ได้ 

2. มีคุณธรรม  
   2.1 มีคุณธรรมและ 
จริยธรรม  
   2.2 มีจรรยาบรรณ 

 
 
 

วิชานี้ส่งเสริมให้นิสิตทำงานดว้ยตนเอง ไม่นำผลงานของคนอ่ืนมาใช้เป็นผลงานของ
ตนเอง 

3. คิดเป็น  
   3.1 สามารถคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ   
   3.2 สามารถคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์   
   3.3 มีทักษะในการคิด
แก้ปัญหา 

 
 
 
 

วิชานี้สอนให้นิสิตคิดอยา่งมีระบบ สามารถพิจารณาข้อมูลที่ตนเองได้รับ ว่าข้อมูล
ดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ สามารถนำความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ตอบคำถามทัง้ใน
ด้านการเรียนและการงาน ทำให้นิสิตมีกรอบแนวคิดการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ 

4. ทำเป็น  
   4.1 มีทักษะทาง
วิชาชีพ  
   4.2 มีทักษะทางการ
สื่อสาร  
   4.3 มีทักษะทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
   4.4 มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถิต ิ
   4.5 มีทักษะการ
บริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

วิชานี้สอนให้นิสิตมทีักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคำถามทั้งในเชิงวชิาการ
และเชิงประยุกต์ นิสติต้องสามารถสื่อสารข้อมูลทางสถิติให้บุคคลที่ไม่เคยเรียนสถิติ
เข้าใจสิ่งที่ตนเองสื้อสารได้ นสิิตจะมีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติ และ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย นอกจากนี้วิชานี้ยังทำ
ให้นิสิตบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการวิเคราะห์สถิติที่ถูกต้อง 

5.ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการ
เรียนรู้  
   5.1 ใฝ่รู้  

 
 
 

นิสิตสามารถนำความรู้ทางสถิตใินวิชานี้ไปใช้ตอบคำถามในเชงิวิชาการ หรือเชิง
ประยุกต์ได้ ความรู้ทางสถิติจะทำให้นิสิตตั้งคำถามจากข้อมูลที่ตนเองได้รับ และรู้
วิธีการหาคำตอบที่เหมาะสม 
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คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
ของบัณฑิตจุฬาฯ 

 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้  
6. มีภาวะผู้นำ    
7. มีสุขภาวะ    
8. มีจิตอาสาและสำนึก
สาธารณะ  

  

9. ดำรงความเป็นไทยใน
กระแสโลกาภิวัตน์     

  

10. เข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นตามหลักจิตวิทยา 
   10.1 แสดงการ
ตระหนักรู้ถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก แรงจูงใจ เจต
คติ และค่านยิมของตน 
บนพืน้ฐานของหลักการ
ทางจิตวทิยา 
   10.2 แสวงหาคำตอบ
เก่ียวกับสาเหตุของ
พฤติกรรมอย่างมีเหตุผล 
รวมทั้งยอมรับความ
หลากหลายของมนุษย ์

 

 
 
 

เนื้อหาในวิชานี้จะทำให้นิสิตสามารถหาคำตอบเก่ียวกับสาเหตขุองพฤติกรรมอย่าง
เป็นระบบ 

   ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา,    ความรบัผิดชอบรองของรายวิชา,    ไม่เก่ียวข้อง 
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17. เวลาประจำคณะ  
สันทัด: วนัพุธ เวลา 19:30 -20:00 หรือนัดหมายล่วงหนา้ หากผมไม่สามารถพบคุณตวัต่อตัวได้ ผมสามารถคุย

กับคุณผ่าน Skype ได้; Email: psunthud@gmail.com พวกคุณสามารถคาดหวังได้วา่ผมจะตอบคุณภายในเวลา 24 
ชั่วโมงในช่วงที่มีการเรียนการสอน ยกเว้นคืนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ผมจะตอบคุณภายในคืนวันจันทร์ หากคุณไม่ได้รับ
คำตอบจากผมในระยะเวลาดังกล่าว คุณสามารถส่งข้อความมาเตือนผมอีกครั้งหนึ่ง 

กุลยา: วันศุกร ์เวลา 14.00-16:00 น. (โปรดนัดหมายล่วงหนา้) Email: kullaya@gmail.com 
18. นิสิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) 
 จะประกาศข้อมูลในชั้นเรียน  
19. ความคาดหวัง 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนมากที่สุด อาจารย์อยากให้คุณได้รับทราบถึงความคาดหวัง และข้อตกลง
ในวิชานี ้

1) ไม่พูดในโอกาสที่ไม่ควรพูด และพูดในโอกาสที่ควรพูด ในห้องเรียน หากอาจารย์กำลงับรรยายอยู่ ขอให้คุณ
หยุดพูด ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการฟังคำบรรยาย ก็ขอให้เคารพเพื่อนที่ต้องการฟังด้วย นอกจากนี้อาจารย์ขอให้คุณพูดคุย
กัน ในกรณีที่อาจารย์ต้องการให้คุณอภิปรายซึ่งกันและกัน และขอให้คุณอาสาสมัครตอบ ในกรณีที่อาจารย์ต้องการ
อาสาสมัคร อาจารย์ไม่กลัววา่คณุจะตอบผิด เพราะว่าทุกคนสามารถผิดพลาดได้ แต่อาจารย์กลัวว่าคุณจะรู้ผิดแล้วผมไม่รู้ 
ทำให้อาจารย์ไม่มโีอกาสแก้ไขใดๆ 

2) การใช้โปรแกรมอ่ืนระหว่างการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากการเรียนออนไลน์แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
การเรียนจากวีดีโอ และการอภปิรายและทำแบบฝึกหัด ในส่วนของการอภิปรายนั้น ขอให้นิสิตมุ่งสมาธิเข้าสู้การอภิปราย
เต็มที่ พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนรอบข้าง การโทรศัพท ์การใช้ social media หรือการใช้โปรแกรมแชทระหว่าง
การเรียน เพื่อไม่ให้เสียสมาธิ ถ้าจำเปน็ต้องพูดกับคนอ่ืนนอกห้องเรียน หรือจำเป็นต้องใช้โทรศพัท์มือถือ ขอให้ปิดเสียง
ของตัวเองจนกว่าธุระของคุณจะเสร็จสิ้น  

3) เข้าเรียนตรงเวลา เนื่องจากเวลา 17:00 น เหมือนเป็นเวลานัด ที่พวกเราจะมีการเรียนการสอนกัน ดังนั้นเมื่อ
ถึงเวลา การสอนจะเร่ิมทันที อาจารย์จะไมท่บทวนเนื้อหา หรือข้อตกลงใดๆ ซ้ำถ้าอาจารยไ์ด้พดูไปแล้ว และอาจารย์จะ
รักษาเวลาของคุณโดยไม่เลิกสายกว่าช่วงเวลาเรียน  

4) ไม่ขาดเรียน เนื้อหาเกือบทุกบทเรียนต่อเนื่องกัน สิ่งที่เรียนในคาบหนึง่ เก่ียวข้องอย่างมากกับคาบถัดไป การ
หยุดเรียนจะทำให้การเรียนของคุณไม่ต่อเนื่อง และอาจทำให้คุณไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนอีกต่อไปตลอดวิชา 

5) ทำงานทีไ่ด้รับมอบหมาย การเรียนด้วยการฟังหรือการอ่านอย่างเดียว จะไม่สามารถช่วยให้เข้าใจได้ อาจารย์
เห็นนักเรียนหลายคน เรียนแล้วรู้สึกว่าเข้าใจ แต่ไม่สามารถลงมอืปฏิบัติจริงได้ ดว้ยเหตุนี้อาจารย์จึงให้การบ้านคุณเกือบ
ทุกคาบเรียน อาจารย์ขอให้พวกคุณมีส่วนร่วมในการทำงานมากที่สุด หากพบวา่คุณผิดในข้อใด อย่าข้ามไป กรุณาทำความ
เข้าใจว่าทำไมผิดและจะแก้ไขอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถปรึกษาอาจารย์หรือผู้ช่วยสอนได้เสมอ 

6) อ่านหนังสือและดูวีดีโอก่อนเข้าเรียน แน่นอนวา่เนื้อหาส่วนใหญ่ของวิชานี้อยู่ในหนังสือและวีดีโอ และจะนำ
เนื้อหาเหล่านี้มาใช้ในการอภิปรายในชัน้เรียน ดังนั้นอาจารย์อยากให้ทุกคนอ่านหนังสือและดูวดีีโอก่อนเข้าเรียน อย่างที่

mailto:psunthud@gmail.com
mailto:kullaya@gmail.com
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กล่าวไปข้างตน้ การอ่านหนังสือไม่จำเปน็ต้องอ่านทุกตัวอักษร แต่ให้เน้นอ่านจับใจความว่าเนื้อหาที่ให้อ่านนั้นกำลังสื่อถึง
เร่ืองอะไรบ้าง ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียด  

7) ทบทวนบทเรียน การเรียนสถิติเป็นสิ่งที่เนน้ความเข้าใจ เปน็สิ่งที่ต้องทบทวน ทำซำ้ เพื่อให้ตนเกิดความเข้าใจ 
หากคุณไม่เข้าใจในการเรียนครั้งแรก คุณอย่าคิดว่าตัวเองโง่ การเรียนสถิติแล้วไม่เข้าใจเป็นเร่ืองปกติมาก แต่คุณจะออก
จากความไม่รูไ้ด้ ด้วยการทบทวนบทเรียน เชื่อหรือไม่ว่า อาจารย์เรียนสถิติขั้นพื้นฐานมาแล้วทัง้หมด 4 คร้ังในช่วงปริญญา
ตรีถึงปริญญาโท เรียนการวัดทางจิตวิทยามาแล้ว 3 ครั้ง และในทุกๆ ครั้ง ผมได้เรียนรูส้ิ่งใหม่เสมอและสิ่งเหล่านี้เป็น
พื้นฐานที่ดีมากตอนผมเรียนระดับปริญญาเอก ดังนั้นผมจงึแนะนำให้คุณทบทวนบทเรียนทุกครั้งหลังจากที่ผมบรรยายแล้ว 

8) อย่ากลัวตำราภาษาอังกฤษ อาจารย์ทราบดีว่าหนงัสือหรือบทความที่ให้คุณอ่านเปน็ภาษาอังกฤษ อาจารย์
ไม่ได้คาดหวังให้คุณอ่านเข้าใจทัง้เล่ม อาจารย์คาดหวังให้คุณเร่ิมอ่านและจบัใจความทำความเข้าใจจ หากคุณเร่ิม คุณได้
สร้างโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษ หนังสือทางจิตวทิยาและหนังสือสถิติที่ดี ส่วนใหญ่จะเปน็หนังสือภาษาอังกฤษ 
บทความทางวชิาการที่คุณต้องอ่านในอนาคตก็เปน็บทความภาษาอังกฤษ คุณจึงไมส่ามารถหลีกเลี่ยงการอ่านตำรา
ภาษาอังกฤษได้ในอนาคต แต่หากคุณเร่ิมฝึกฝนตั้งแต่วนันี้ คุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนสูงขึ้น หนงัสือที่
ผมให้นี้เป็นหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษที่อ่านง่ายมาก และเปน็หนงัสืออ้างอิงในอนาคตได้ดี ดังนั้นหนังสือนี้จึงคุ้มค่าแก่การ
อ่านเป็นอย่างยิ่ง ถ้าส่วนใดทีไ่ม่เข้าใจ คุณสามารถถามเพื่อนที่เข้าใจได้ และหากไม่เข้าใจจริงๆ กส็ามารถถามผมหรือผู้ช่วย
สอนได ้

9) ช่วยกันเรียน ขอให้คุณช่วยกันเรียน ไม่เข้าใจเนื้อหาใดก็ถามตอบกัน มีการสร้างกลุ่มทบทวนเนื้อหาวิชาเรียน
กัน การที่คุณได้ตอบคำถามหรือได้สอนวิชาแก่เพื่อน ก็เหมือนกับได้ทบทวนบทเรียนของตนเองด้วย ยิ่งสอน ยิ่งตอบมาก
เท่าไร จะทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญวชิานั้นมากยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าวิชานี้จะมีตัดอิงกลุ่มบา้งก็ตาม แต่หากทุกคนทำได้ดีใน
วิชานี้ พวกคุณสามารถได้ A ทัง้ชั้นเรียนได้ และอาจารย์ก็เคยให้ A ทั้งชั้นเรียนมาแล้วหลายคร้ังด้วย 

10) ถาม หากคุณไม่เข้าใจเนื้อหาใด อย่าปล่อยทิง้ไว้ เนื่องจากเนื้อหาวิชาสถิติเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน หากไม่
เข้าใจเรื่องแรกๆ อาจส่งผลให้ไม่เข้าใจเรื่องในบทถัดไปได้ ด้วยเหตุนี้ หากคุณมีปัญหาใดให้ถามทันที อย่าได้เกรงใจ 

11) ไม่เน้นจำ แต่เน้นความเข้าใจ และฝึกปฏบิัติ สถิตไิม่สามารถเรียนด้วยความจำเพียงอยา่งเดียวได้ คุณต้องทำ
ความเข้าใจ แล้วฝึกฝน ถึงจะทำให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นในคาบเรียน อย่ามัวแตจ่ดคำบรรยายของอาจารย์โดย
ไม่ได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหาวชิา ในแตล่ะคาบ อาจารย์มีสไลด์ให้คุณ คุณสามารถบันทึกเสียงผมได้ หรือบันทึกวีดโีอการ
สอนของผมได้ ดังนั้นถา้คุณจดการสอนของผมแล้วคุณไม่สามารถแบ่งความใส่ใจมาใช้ทำความเข้าใจได้ อาจารย์ขอให้คุณ
หยุดจดแล้วนั่งฟงัอย่างตั้งใจ จงจำไว้วา่ ถึงแม้คุณจะจำสูตรทางสถิติได้ ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าสูตรนัน้คืออะไร ใช้เพื่ออะไร การ
จำก็ไม่มีประโยชน์ โปรดเข้าใจวา่อาจารยไ์ม่ได้หมายความวา่คุณจะไม่จำเลย อาจารย์หมายความว่าให้คุณจำผ่านความ
เข้าใจ ความจำโดยเข้าใจจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของสิ่งที่คุณจำกับสิง่ต่างๆ ในสมองของคุณ ความจำรปูแบบนี้จะ
อยู่ได้นาน และเป็นพืน้ฐานทางสถิติที่ดีในอนาคต 

12) สถิติที่อาจารย์สอนไม่ใช่วชิาคณิตศาสตร์ แต่เปน็วิชาการใชเ้หตุผล คุณสามารถใช้ความรู้คณิตศาสตร์เพียงแค่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียนวิชาของอาจารยไ์ด้ คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุดในวิชานี้ คือ การทำ square root ที่
คุณสามารถกดเคร่ืองคิดเลขได้ ด้วยเหตุนี้เอง ถึงแม้คุณจะไม่เก่งคณิตศาสตร์ คุณสามารถเก่งสถิติได้ อาจารย์เห็นนสิิตแบบ
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นี้มาหลายคนแล้ว ดงันัน้ อย่านำความกลัววชิาคณิตศาสตร์ มากีดกันโอกาสในการเรียนวชิาสถติิ เพราะในแนวทางที่
อาจารย์สอนนั้น ความสามารถของสองวิชานี้แทบจะไม่เก่ียวข้องกัน 
20. นโยบายเรื่องการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 

อาจารย์เกลียดการคัดลอกผลงานมากที่สุด การที่คุณคัดลอกผลงานของคนอ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง ถือว่า
เป็นการไม่เคารพผู้อื่น และไม่เคารพตนเอง เป็นการดูถูกความสามารถทางสมองของตนเอง เปน็การหลอกตนเองเพื่อให้
คนอ่ืนรู้สึกว่าคุณดีกว่าความเปน็จริง ดังนัน้อาจารย์จะลงโทษผูท้ี่คัดลอกผลงาน และผู้ที่ให้คัดลอกผลงานถึงที่สุด หากสิง่
เหล่านี้เกิดขึ้นในวิชาของผม 

อาจารย์จะขอเน้นยำ้นโยบายอีกครั้งหนึ่งว่า พวกคุณสามารถชว่ยกันเรียนได้ ให้คำแนะนำ สอนได้ แตไ่ม่สามารถ
ทำงานให้กันได้ คุณช่วยเพื่อนอธิบายกระบวนการคิดได้ แต่คุณไม่สามารถบอกผลลัพธ์กับเพื่อนได้ หากอาจารย์รู้ว่าพวก
คุณคนใดลอกการบ้าน หรือให้ลอกการบ้าน อาจารย์จะให้ F ทั้งคนให้ลอก และคนลอกโดยอัตโนมัติ และอาจารย์จะส่ง
เร่ืองดังกล่าวให้ทางคณะและมหาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป การลงโทษนี้จะรวมถึงการลอก และการให้ลอกข้อสอบด้วย 
21. บทส่งท้าย 

วิชาการวัดทางจติวิทยาจะมปีระโยชน์กับคุณมากๆ ในอนาคต แน่นอนคุณต้องใช้ความรู้นี้ในการทำวิทยานพินธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือในการอ่านงานวิจยัต่างๆ แต่คุณสามารถนำความรู้นีไ้ปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ คุณสังเกตได้วา่
คุณได้รับข้อคำถามต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเปน็การสำรวจความพึงพอใจ การตอบคำถามจาก Call Center หรือคุณอาจ
ได้รับข้อมูลการรายงานตา่งๆ คำถามที่คุณสามารถถามได้ตลอดก็คือ เขาวัดสิ่งต่างๆ อย่างไร (เช่น การวัดดชันีความสุข
มวลรวม) การวัดนี้มีความเที่ยงความตรงหรือไม่  

ความรู้ทางดา้นการวัดทางจิตวทิยายังขาดแคลนมากๆ แม้กระทั่งคนจบทางด้านจิตวิทยาออกไปยังขาดความรู้
ด้านการวัดทางจติวิทยา คุณจะสังเกตได้ว่าคนจบดา้นจิตวิทยาไม่ได้ตั้งคำถามแบบวัดต่างๆ ที่ตนเองได้ประสบในการ
ทำงาน แม้กระทั่งบางคนเชื่อผลของแบบวัดที่เล่นกนัใน Facebook อาจารย์คาดหวังวา่พวกคณุสามารถนำความรู้เหล่านี้
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน นำไปใช้ในการวัดสิ่งตา่งๆ ที่ต้องการ นำไปใชป้ระเมินผลการวัดหรือผลการวิจัยจากงานอ่ืนๆ 
ลองนึกดูว่าตำรวจยังต้องหาหลกัฐานประกอบการฟ้องร้องผู้ต้องหา คุณก็ควรจะหาหลักฐานประกอบการประเมินผูไ้ด้รับ
คำปรึกษาหรือมนุษย์คนอ่ืนๆ และคุณควรจะทราบด้วยวา่หลักฐานทีไ่ด้มานั้นมีความนา่เชื่อถือมากเพียงใด หากคุณคิดว่า
วิธีการหาหลักฐานที่คุณมยีังไม่ดเีพียงพอหรือคุณไม่ทราบคุณภาพของวิธีการหาหลักฐานที่คุณม ีคุณก็สามารถใช้วิธีการ
ต่างๆ ทีไ่ด้เรียนรู้ไปจากวชิานี้ในการสร้างเคร่ืองมือหรือประเมินเครื่องมือที่มี 

อาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติที่ไดส้อนวิชานี้แก่พวกคุณทุกคน วิชาการวัดทางจิตวทิยาเปน็วิชาพืน้ฐานสำคัญในโลกแห่ง
จิตวิทยา คุณจะทดสอบทฤษฎีอะไรในทางจิตวิทยา คุณก็ต้องทราบได้วา่วิธีการวัดตัวแปรต่างๆ ทำได้อยา่งไร และการวัด
ดังกล่าวมีคุณภาพหรือไม่ อาจารย์อยากให้คุณทุกคนรักและเข้าใจวิชานี้ และหวังวา่คุณจะได้นำวิชานี้ไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพของตนเองตอ่ไปได้ในอนาคต 
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รายละเอียดการประเมินคะแนนการสรุปเนื้อหาก่อนเรียน 
 
A. ความยากของเนื้อหา  1.0 1.1 1.2 1.3 
หลักทศนิยมแสดงจำนวนของปจัจัย 3 ปัจจัยต่อไปนี้: ยาว, เข้าใจยาก, เต็มไปด้วยสตูรคณิตศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติ 
ถ้าไม่มีเลยเป็น 1.0 ถ้ามี 1 ปัจจยัเป็น 1.1 ถ้ามี 2 ปัจจัยเป็น 1.2 ถ้ามี 3 ปัจจัยเป็น 1.3 
B. ความยาวของเนื้อหา  0.8 0.9 1 
จำนวนหน้าของเนื้อหาไม่รวมรูปภาพหรือตารางที่คัดลอกหรือแปลจากบทความ 
0.8 = น้อยกว่า 4 หน้า หรือมากกว่า 7 หน้า ; 0.9 = 4 หรือ 7 หน้า; 1 = 5 - 6 หน้า  
C. ความครบถ้วน  0.8 0.9 1 
เนื้อหาที่สรุปครอบคลุมทุกหัวข้อในบทความหรือไม่ 
0.8 = ขาดหัวข้อหลักมากกว่า 1 หัวข้อ, 0.9 = ขาดหัวข้อหลัก 1 หัวข้อหรือขาดหัวข้อย่อยจำนวนมากจนเห็นไดช้ัด, 1 
= ขาดหัวข้อย่อยเพียงเล็กน้อย 
D. ความถูกต้อง  0.7  0.8 0.9 1 
เนื้อหาที่สรุปมาถูกต้องหรือไม่ 
0.7 = ไม่ถูกต้องมากกว่า 2 จุด, 0.8 = ไม่ถูกต้อง 2 จุด, 0.9 = ไม่ถูกต้อง 1 จุด, 1 = ถูกต้อง 
E. คุณภาพของการเขียน  0.7 0.85 1 1.15  
สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้หรือไม่  
0.7 = อ่านแล้วไม่เข้าใจเลย, 0.85 = อ่านเข้าใจแค่บางส่วนของเนื้อหา, 1 = อ่านแล้วเข้าใจทุกหัวข้อของเนื้อหา, 1.15 
= อ่านแล้วเข้าใจทุกหัวข้อของเนื้อหาและประทับใจวิธีการเขียนของผู้เขียน 
F. คุณภาพในการสื่อสาร  1 1.1 1.2 
ความรู้สึกต่อวิธีที่ใช้ในการเขียน 
1 = รูปแบบเหมือนการสรุปปกติ, 1.1 = มีการสรุปเป็นตารางหรือรูปภาพแล้วทำให้เข้าใจง่ายขึน้, 1.2 = รู้สึกประทับใจ
วิธีการนำเสนอของผู้เขียนว่าทำให้เนื้อหายาก ซับซ้อน จำนวนเยอะสามารถเข้าใจไดง้่ายขึ้น 

คำนวณคะแนน  A x B x C x D x E x F x 10 = ________________ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)   



Course Syllabus: ASSESSMENT (Spring 19) ปรบัปรุงวนัท่ี 14 สิงหาคม 2565 14 

ผลการประเมิน 
 
ผู้ประเมิน ......................................................................................................... เลขที่ ....................... 
 

เลขที ่ ชื่อ A B C D E F คะแนน 
         
         
         
         
         
         
         

 
    


