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เน้ือหาในการปฏิบติัการ 
 ไดรั้บการทดสอบดว้ยแบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน เขา้ใจคุณสมบติัท่ีบ่งบอกคุณภาพของแบบทดสอบ 
เขา้ใจจุดเด่นและจุดดอ้ยของการทดสอบทางจิตวทิยา สามารถใชเ้คร่ืองมือทางจิตวทิยาไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐาน และ
สามารถสร้างแบบทดสอบทางจิตวทิยาอยา่งง่ายได ้
 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือใหนิ้สิตไดรั้บประสบการณ์ในการทดสอบทางจิตวทิยา เช่น การประเมินเชาวน์ปัญญา 
บุคลิกภาพ ความสนใจ ค่านิยม 

2. เพื่อใหนิ้สิตสามารถประเมินคุณภาพของการวดัทางจิตวทิยาได ้

3. เพื่อใหนิ้สิตสามารถเขา้ใจจุดเด่น จุดดอ้ยของการทดสอบทางจิตวทิยา และตระหนกัถึงส่ิงเหล่านั้น
เม่ือใชก้ารทดสอบทางจิตวทิยา 

4. สามารถใชเ้คร่ืองมือทดสอบทางจิตวทิยาไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐาน 

5. สามารถสร้างแบบทดสอบทางจิตวทิยาอยา่งง่ายได ้

 

เน้ือหารายวชิาต่อสปัดาห์ 

 วนัท่ี เน้ือหา งานในหอ้ง งานท่ีส่งก่อนเรียน 

1 19 มิ.ย. แนะน าการปฏิบติัการ, นดัเพ่ิมสอน
สถิติในหอ้งคอมพิวเตอร์ 

  

2 26 มิ.ย. ฝึกประสบการณ์ (ทดสอบเชาวน์
ปัญญา, บุคลิกภาพ, ค่านิยม) 

APM, MMPI, Big 

5, Rokeach 

 

3 3 ก.ค. เขียนขอ้ค าถาม เขียนขอ้ค าถามในการวดั
บุคลิกภาพ 

1) รายงานสถิติ 

2) นิยามของบุคลิกภาพ
ท่ีสนใจ และตวัอยา่ง
แบบสอบถาม 

 10 ก.ค. หยดุ  เขียนขอ้สอบ Gen psy 

4 17 ก.ค. การวเิคราะห์รายขอ้, หาค่าความ
เท่ียง, ความตรง, ท าค่ามาตรฐาน 

วเิคราะห์ขอ้ค าถามและ
แบบทดสอบ Gen psy 

เก็บขอ้มูลน าร่อง 
บุคลิกภาพ, Gen psy 



 24 ก.ค. หยดุ  ส่งผลการวเิคราะห์ขอ้
ค าถาม 

5 31 ก.ค. การจดัการสอบใหเ้ป็นมาตรฐาน อ่านคู่มือการใช้
แบบทดสอบ และ
วจิารณ์ 

 

6 7 ส.ค. การประเมินคุณค่าของแบบทดสอบ ตวัอยา่งการวเิคราะห์
คุณภาพแบบทดสอบ 

ส่งคู่มือการใช้
แบบทดสอบบุคลิกภาพ 
และ Gen psy 

 14 ส.ค. หยดุ  วเิคราะห์คุณภาพ
แบบทดสอบใน
วทิยานิพนธ์ 

7 21 ส.ค. การตีความแบบทดสอบ ประเมินความสนใจของ 
G. W. 

วเิคราะห์คุณภาพ
แบบทดสอบใน 
journal 

8 28 ส.ค. จุดเด่น จุดดอ้ย ขอ้ควรระวงัในการ
ทดสอบ 

อภิปรายเร่ืองจุดเด่นจุด
ดอ้ย ขอ้ควรระวงัในการ
ท าแบบทดสอบ 

 

9 4 ก.ย. พกั  ส่งรายงานเร่ือง ท่านเห็น
ดว้ยกบัการวดัเชาวน์
ปัญญาหรือไม่ เพราะ
อะไร 

10 11 ก.ย. น าเสนอการสร้างแบบทดสอบ   

11 18 ก.ย. น าเสนอการสร้างแบบทดสอบ  ส่งรูปเล่มรายงาน 
 25 ก.ย.    

 

 นอกเหนือจากตารางน้ีจะมีการนดัสอนคอมพิวเตอร์ 2 คร้ังดว้ยกนั ในช่วงวนัท่ี 26-28 มิ.ย. และ 12-

14 ก.ค. ในเวลาใดจะตกลงกนัอีกคร้ังหน่ึง 
 

การประเมินผลการเรียน 

 1) งานท่ีไดรั้บมอบหมายในหอ้งเรียน    5 % 

 2) งานท่ีไดรั้บมอบหมายรายสปัดาห์    10 % 

 3) งานสร้างแบบทดสอบ     5 % 

  รวม      20 % 

รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัการ 
งานแต่ละงานจะใหเ้ป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ภายในรายงานทุกช้ินใหเ้ขียนแนบมาดว้ยวา่ ใครท า

อะไรบา้ง เพื่อประกอบการพิจารณาใหค้ะแนน ผูส้อนยอมรับใหง้านผิดได ้ถึงแมง้านจะผดิพลาดก็ยงัใหค้ะแนน
เตม็ไดอ้ยูถ่า้ตั้งใจ แต่จะไม่ยอมรับใหส่ิ้งเหล่าน้ีเกิดข้ึนคือ 



1. การลอกขอ้ความส่วนหน่ึงส่วนใดจากรายงานของเพ่ือนในชั้นเรียน 

2.  การลอกขอ้ความจากหนงัสือ วทิยานิพนธ์ หรือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ (แปลจากภาษาองักฤษได ้แต่ไม่
แนะน า ควรอ่านแลว้เขียนตามความเขา้ใจของตนเอง) 

3. การจดักระท าขอ้มูลข้ึน โดยไม่ไดเ้กิดจากการเก็บขอ้มูลจริง 
ถา้พบส่ิงเหล่าน้ี จะปรับคะแนนรายงานช้ินนั้นเป็นศูนยท์นัที 

เวลาส่งงาน งานในหอ้งใหส่้งภายในหอ้ง ไม่ตอ้งออกไปท านอกหอ้ง ส่วนงานมอบหมายประจ าสปัดาห์ 
ใหว้นัพฤหสับดี ตอนเยน็ ก่อนวนัท่ีไดก้ าหนด เช่น รายงานสถิติใหส่้งภายในวนัท่ี 29 มิ.ย. เพื่อจะไดน้ างานท่ี
ไดรั้บการตรวจแลว้ส่งคืนในวนัท่ีสอน ถา้วนันั้นเป็นวนัจนัทร์จะส่งคืนใหใ้นวนัเปิดเรียนถดัไป 
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