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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา 3800612 

2. จ านวนหน่วยกิต 3 หนว่ยกิต (3-0-9) 

3. ช่ือวิชา การประเมินลกัษณะมนษุย์ (Assessment of Human Characteristics) 

4. คณะ จิตวิทยา 

5. ภาคการศึกษา ภาคต้น (Fall) 

6. ปีการศึกษา 2559  

7. ช่ือผู้สอน อาจารย์ ดร. สนัทดั พรประเสริฐมานิต 

 ผศ. ดร. กลุยา พิสิษฐ์สงัฆการ 

 อาจารย์ ดร. สมบญุ จารุเกษมทวี 

8. เงื่อนไขรายวิชา วิชาท่ีต้องผา่นมาก่อน: 3800602 สถิตสิ าหรับจิตวิทยา 1 

9. สถานภาพของรายวิชา วิชาบงัคบั 

10. ช่ือหลักสูตร ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต และศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาจิตวิทยา 

11. วิชาในระดับ ปริญญาโทและเอก 

12. จ านวนช่ัวโมงที่สอนต่อสัปดาห์ 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ (บรรยาย วีดีโอ)  

13. เนือ้หารายวิชา  

 การวดัและประเมินบคุคลด้านความสามารถ แรงจงูใจ สขุภาวะ ความสนใจ ความเช่ือ เจตคต ิและ

ลกัษณะบคุลิกภาพอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจในปัจจบุนั 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา 

     14.1 วตัถปุระสงค์ทัว่ไป 

1) อธิบายความรู้เก่ียวกบัหลกัการวดัทางจิตวิทยา 

2) สร้างและเลือกใช้เคร่ืองมือวดัลกัษณะท่ีต้องการ 

3) ประเมินคณุภาพของเคร่ืองมือวดั ด้านความเท่ียง และความตรง 

4) สร้างเกณฑ์การแปลความหมายผลของการวดั 

5) ใช้แบบทดสอบและมาตรวดัแบบตา่งๆ เพ่ือวดัความสามารถ บคุลิกภาพด้านตา่งๆ ความสนใจ เจต

คต ิความเช่ือ แรงจงูใจจ คา่นิยม และลกัษณะบคุลิกภาพ 
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     14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสปัดาห์ 

ครัง้ที ่ วนัท่ี เนือ้หาวดีีโอท่ีต้องดกู่อนเรียน ผู้สอน เนือ้หาที่อา่น งานท่ีได้รับมอบหมาย 
1 10 ส.ค. แนะน ารายวิชา กระบวนการสร้างมาตรวดั

ทางจิตวิทยา 
สนัทดั Cohen et al. (Ch. 1, 3, 4) มาตรวดัมติิเดยีว: หานิยาม แบบวดั 

2 17 ส.ค. ความเที่ยง สนัทดั Cohen et al. (Ch. 5) มาตรวดัมติิเดยีว: เขียนข้อค าถาม เก็บข้อมลู
เบือ้งต้น 

3 24 ส.ค. ความตรง สนัทดั Cohen et al. (Ch. 6) มาตรวดัมติิเดยีว: คดัเลอืกข้อค าถาม, เก็บ
ข้อมลูจริง 

4 31 ส.ค. การวเิคราะห์ข้อค าถาม รูปแบบของข้อ
ค าถาม การเขียนข้อค าถาม 

สนัทดั Cohen et al. (Ch. 8) มาตรวดัมติิเดยีว: วิเคราะห์ความเที่ยง ความ
ตรง เขียนรายงาน 

5 7 ก.ย. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (1) สนัทดั EFA Video มาตรวดัหลายมิต:ิ หานิยาม สมัภาษณ์  
6 14 ก.ย. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (2) สนัทดั Tabachnick & Fidell (Ch. 

13) 
มาตรวดัหลายมิต:ิ เขียนข้อค าถาม ทดสอบ
ภาษา เก็บข้อมลูเบือ้งต้น 

7 21 ก.ย. อรรถประโยชน์ของแบบทดสอบ (เช่น การ
แปลความหมายคะแนน การสร้างเกณฑ์ 
การสร้างจดุตดั การท านาย) 

สนัทดั Cohen et al. (Ch. 7) มาตรวดัหลายมิต:ิ คดัเลอืกข้อค าถาม, เก็บ
ข้อมลูจริง 

8 5 ต.ค. วิจารณ์การสร้างมาตรวดัในอดีต สนัทดั SIOP Principle มาตรวดัหลายมิต:ิ วิเคราะห์องค์ประกอบ, 
ความเที่ยง, ความตรง, เขียนรายงาน, สร้าง
ตวัอยา่งรายงานแปลความหมายรายบคุคล 

 12 ต.ค. สอบกลางภาค    
9 19 ต.ค. การวดัและการประเมินความสามารถทัว่ไป

และความสามารถเฉพาะ 

กลุยา / สมบญุ Cohen et al. (Ch. 9, 10, 

11) 

มอบหมายงานประเมินมาตรวดั 
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ครัง้ที ่ วนัท่ี เนือ้หาวดีีโอท่ีต้องดกู่อนเรียน ผู้สอน เนือ้หาที่อา่น งานท่ีได้รับมอบหมาย 
10 26 ต.ค. การประเมินบคุลกิภาพ เจตคติ ความเช่ือ 

แรงจงูใจ ความสนใจและคา่นยิม (1) 

กลุยา / สมบญุ Cohen et al. (Ch. 12, 13)  

11 2 พ.ย. การประเมินบคุลกิภาพ เจตคติ ความเช่ือ 

แรงจงูใจ ความสนใจและคา่นยิม (2) 

เคร่ืองมือมาตรฐานในการประเมนิทาง

จิตวิทยาคลนิิกและจิตวิทยาการปรึกษา 

กลุยา / สมบญุ Cohen et al. (Ch. 12, 13, 

14, 15, 16) 

 

12 9 พ.ย. การสมัภาษณ์ทางจิตวิทยาคลนิกิและ

จิตวิทยาการปรึกษา 

กลุยา / สมบญุ Hunsley & Mash (2007)  

13 16 พ.ย. จริยธรรม กลุยา / สมบญุ Cohen et al. (Ch. 2), 

APA Ethical Code 

 

14 23 พ.ย. น าเสนอผลงานการประเมินมาตรวดั กลุยา / สมบญุ   

 30 พ.ย. สอบปลายภาค    
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14.3 วิธีจดัการเรียนการสอน 

1) การบรรยายในห้องเรียน 75% 

 2) การท ากิจกรรมในห้องเรียน 25% 

 เนือ้หาสว่นใหญ่ของอาจารย์จะครอบคลมุอยูแ่ล้วในหนงัสือเรียน ดงันัน้อาจารย์จะบรรยายในลกัษณะ

ของการทบทวนบทเรียน เน้นเนือ้หาท่ีได้ใช้จริงในการสร้างมาตรวดัหรือการใช้มาตรวดัเทา่นัน้ และหยิบยก

เคร่ืองมือหรือมาตรวดัท่ีส าคญัๆ มาเป็นตวัอยา่งให้คณุได้คุ้นเคยและเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้ตอ่ไป

เทา่นัน้ เนือ้หาสว่นใหญ่ท่ีไม่ได้ครอบคลมุเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณุในการอ่านก่อนเข้าเรียน และ

เนือ้หาเหล่านีส้ามารถน าไปใช้ในการสอบได้  

หลงัจากบรรยายทบทวนบทเรียนแล้ว อาจารย์จะให้ท าแบบฝึกหดัหรืองานประจ าคาบเรียน เชน่ ใน

คาบท่ี 1-4 จะเป็นงานท่ีเก่ียวข้องการสร้างมาตรวดั และคาบท่ี 14 จะเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือกใช้และ

ประเมินมาตรวดัในประเดน็ท่ีสนใจ โดยอาจารย์จะมีใบงานเพ่ือชีแ้นะกระบวนการในการท างานให้ เพ่ือให้คณุ

เรียนรู้ด้วยตนเองผา่นการก ากบัดแูลของอาจารย์  

     14.4 สื่อการสอน 

 1) สไลด์ 

2) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 

3) วีดีโอประกอบการสอน 

4) เคร่ืองมือการวดัทางจิตวิทยา 

     14.5 การมอบหมายงานผ่านเครือข่าย 

1) สไลด์บรรยาย วีดีโอ และการบ้านทัง้หมดจะมอบหมาย 

ทาง website ส าหรับอาจารย์สนัทดั (www.sunthud.com/PsyMeasure.html) 

ทาง blackboard ส าหรับอาจารย์กลุยาและอาจารย์สมบญุ 

2) การสง่งาน ให้สง่งานกบัอาจารย์โดยตรงในชัน้เรียน พร้อม Email งานให้อาจารย์ควบคูก่นัไปเพ่ือ

เป็นหลกัฐานในการสง่งาน พร้อมทัง้เก็บหลกัฐานการสง่ Email ไว้ด้วย 

http://www.sunthud.com/PsyMeasure.html
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3) การประกาศ จะประกาศผา่น Email ท่ีนิสิตได้ให้ไว้ นิสิตทกุคนมีหน้าท่ีต้องอ่าน Email ประกาศ 

นิสิตไมส่ามารถอ้างได้ว่าไมไ่ด้รับข้อมลูจาก Email ยกเว้นแตค่รัง้แรกท่ีผมจะทดสอบว่าช่ือของคณุ

อยูใ่นรายวิชาหรือไม ่ 

4) คะแนน จะประกาศไว้ใน BlackBoard ของวิชา  

 

     14.6 การวดัผลการเรียน 

คะแนน งานท่ีต้องท า วตัถปุระสงค์ 
200 สรุปเนือ้หาก่อนเรียน ให้นิสิตได้อา่นหนงัสือเรียนก่อนเข้าห้องเรียน 
300 งานสร้างมาตรวดั เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนเนือ้หาการบรรยาย ทดลองใช้โปรแกรมวิเคราะห์

สถิต ิและเตรียมพร้อมส าหรับการท างานวิจยัท่ีมีการสร้างมาตรวดั 
200 งานประเมินมาตรวดั เพ่ือประยกุต์ความรู้เนือ้หาวิชาในการประเมินมาตรวดัจริง 
300 สอบ เพ่ือวดัความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 

 

สรุปเนือ้หาก่อนเรียน (20%) เนือ้หาท่ีนิสิตต้องอา่น 20 บทจะถกูแบง่ออกเป็น 4 ชดุ 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 ในแตล่ะชดุ นิสิตแตล่ะคนจะถกูสุม่ให้รับหน้าท่ีสรุปเนือ้หาภายในบทให้ได้ 5 

หน้า ตวัอกัษร 14 เว้นบรรทดัไมเ่กิน 1.15 ช่อง ไมร่วมรูปภาพและตารางในคดัลอกหรือแปลมาจากบทความ 

แตร่วมรูปภาพและตารางท่ีท่านเขียนสรุปขึน้มาเอง ดงันัน้อาจารย์แนะน าให้คณุเขียนสรุปทกุอยา่งในรูปของ

รูปภาพและตารางตามความเข้าใจของคณุ เพ่ือให้ง่ายตอ่การอ่าน  

อาจารย์จะรวบรวมสรุปของพวกคณุสง่ผา่น Email เพ่ือให้ทกุคนได้อ่านสรุปซึง่กนัและกนั โดยวนัท่ีสง่

งานของการสรุปครัง้ท่ี 1, 2, 3, และ 4 คือ 20 ส.ค., 4 ก.ย., 23 ต.ค., และ 6 พ.ย. ตามล าดบั เกณฑ์การให้

คะแนนแนบไว้ด้านหลงัของประมวลรายวิชา คะแนนของแตล่ะคนจะได้รับการประเมินจากสามสว่น คือ 

อาจารย์ ตนเอง และเพ่ือน นิสิตจะต้องสง่ผลการประเมินคะแนนของตนเองและเพื่อนภายในวนัท่ี 27 ส.ค., 11 

ก.ย., 30 ต.ค., และ 13 พ.ย. ตามล าดบั 
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งานสร้างมาตรวัด (30%) การสร้างมาตรวดัจะแบง่ออกเป็น 2 งาน คือ งานสร้างมาตรวดัมิตเิดียว 

และงานสร้างมาตรวดัหลายมิต ิ(งานละ 15%) โดยหลงัคาบเรียนในแตล่ะครัง้จะมีใบงานเพ่ือแนะแนวทางการ

วิเคราะห์ข้อมลูและเขียนรายงาน การท างานจะท าเป็นกลุ่ม กลุม่ละ 3-4 คน 

ในแตล่ะคาบเรียนจะมีงานท่ีมอบหมายตามท่ีก าหนดไว้ในใบงาน การประเมินคะแนนจะเป็นไปตาม

แบบประเมินท่ีก าหนดไว้ในใบงาน การสง่งาน ให้สง่ในคาบเรียนครัง้ถดัไปภายในเวลา 17:30 และคณุคาดหวงั

วา่จะได้รับคะแนนประเมินภายในวนัอาทิตย์หลงัจากสง่งาน  

เน่ืองจากวา่คณุจะไมไ่ด้รับข้อมลูปอ้นกลบัในทนัทีและงานนีจ้ะตอ่เน่ืองกบังานในสปัดาห์ถดัไป 

อาจารย์จงึขออนญุาตน างานนิสิต 1 กลุม่มาให้ข้อมลูปอ้นกลบัในห้องเรียนทนัที และนิสิตจะได้มีโอกาสถามถึง

ผลงานของตนเอง  

งานประเมินมาตรวัด (20%) ให้นิสิตแตล่ะคนคดัเลือกเคร่ืองมือท่ีสนใจและวิเคราะห์ผลในเชิง

คณุสมบตัขิองเคร่ืองมือวดั และการใช้ระหวา่งวฒันธรรม (ส าหรับเคร่ืองมือท่ีพฒันาขึน้ในตา่งประเทศ) และ

การน าไปใช้ในเชิงปฏิบตัิในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบดั 

การสอบ (30%) การสอนเป็นแบบประมวลรวม กลา่วคือ สิ่งท่ีคณุได้เรียนรู้ไปก่อนการสอบครัง้ท่ี 1 จะ

ถกูน ามาออกข้อสอบในการสอบครัง้ท่ี 2 ด้วย หากคณุไมส่ามารถมาสอบได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้หาวิธีติดตอ่

กบัอาจารย์ทาง Email ภายในเช้าวนัก่อนสอบ ยกเว้นแตว่า่คณุจะมีเหตขุดัข้องในวนัสอบ มิเชน่นัน้ผมถือวา่

คณุสละสิทธ์ิในการสอบ  

 

     14.7 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

ชว่งคะแนน ผลการเรียน 
900 คะแนนขึน้ไป A 

น้อยกวา่ 500 คะแนน F 
นอกจากนัน้ B+ ถึง D ตดัคะแนนอิงกลุม่ 

 หมายเหต:ุ อาจารย์จะไมปั่ดเศษคะแนนในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

15. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 

     15.1 หนงัสือบงัคบั 
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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: McGraw-

Hill. 

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งผู้ เขียนเขียนได้เข้าใจง่าย มีระบบในการวาง

เนือ้หา อาจารย์ไมไ่ด้คาดหวงัให้คณุอา่นทกุตวัอกัษร (แตอ่าจารย์จะดีใจมากถ้าคณุอ่าน) อาจารย์คาดหวงัให้

คณุใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนเรียน ในการท าความเข้าใจวา่เนือ้หาภายในสว่นท่ีให้อา่นนัน้ กลา่วถึงอะไร 

มีเร่ืองอะไรบ้างท่ีเป็นใจความส าคญั นอกจากนีห้นงัสือเลม่นีย้งัเป็นหนงัสืออ้างอิงท่ีดีส าหรับคณุในอนาคตครับ 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: 

Pearson. 

หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือท่ีผมใช้ในการเขียนเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบ อีกทัง้เป็น

หนงัสือท่ีดีในการอธิบายกลุ่มสถิตแิบบพหตุวัแปร (Multivariate analysis) 

     15.2 หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม 

 ไมมี่ 

    15.3 บทความวิจยัและบทความทางวิชาการบงัคบั 

Hunsley, J., & Mash, E. J. (2007). Evidence-based assessment. Annual Review of Clinical 

Psychology, 3, 29-51. 

บทความนีไ้ด้กล่าวถึงการน าเคร่ืองมือหรือหลกัฐานตา่งๆ มาใช้ในการประเมินมนษุย์ โดยบทความนี ้

ได้รวบรวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการประเมิน คณุภาพของเคร่ืองมือในการประเมิน และหลกัการในการรวบรวม

ข้อมลูเพื่อให้ได้ผลการประเมินกบัมนษุย์แตล่ะคนเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในทางคลินิกได้  

     15.4 สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเว็บไซต์ทีเ่ก่ียวข้อง 

 http://www.siop.org/_Principles/principlesdefault.aspx หลกัการทดสอบความตรงและการใช้

กระบวนการคดัเลือกบคุลากรของสมาคมจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 

 https://www.youtube.com/watch?v=z_iFDQDkzzE วีดีโอท่ีประกอบเนือ้หาเร่ืองการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

     15.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน 

 R เน่ืองจากโปรแกรม SPSS มีข้อจ ากดัจ านวนมาก อาจารย์จงึต้องขออนญุาตให้นิสิตใช้โปรแกรม R  

http://www.siop.org/_Principles/principlesdefault.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=z_iFDQDkzzE
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 SPSS โปรแกรมนีเ้ป็นโปรแกรมท่ีใช้ง่ายท่ีสดุและเช่ือว่าทกุคนเคยใช้มาแล้ว ดงันัน้เนือ้หาในชว่งแรก

ผมจะน าเสนอวิธีการวิเคราะห์ในโปรแกรมนีเ้พ่ือช่วยให้คณุเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายขึน้ แตใ่นท้ายท่ีสดุอาจารย์จะใช้

โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

 

16. การประเมินผลการเรียนการสอน 

     16.1 แบบประเมินการสอน 

 ใช้การประเมินรูปแบบ PSY ในระบบ CU-CAS 

     16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา 

 ไมมี่ อาจารย์ทัง้หมดสอนวิชานีเ้ป็นครัง้แรก  
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     16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ทีเ่สริมสร้างคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของบณัฑิตจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
คณุลกัษณะที่พึงประสงค์  

ของบณัฑิตจฬุาฯ 

 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์เสริมสร้างคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 

1. มีความรู้   

   1.1 รู้รอบ  

   1.2 รู้ลกึ  

 

 

 

ในแต่ละสปัดาห์ นิสิตจะได้รับการเรียนรู้พืน้ฐานการวดัทางจิตวิทยาพร้อมทัง้สร้างมาตรวดัด้วยตนเองอย่างง่าย ประกอบทัง้นิสิต

ได้เรียนรู้แบบวดัทางจิตวิทยาที่ใช้จริงในปัจจบุนั  

2. มีคณุธรรม  

   2.1 มีคณุธรรมและ จริยธรรม  

   2.2 มีจรรยาบรรณ 

 
 

 

วิชานีส้่งเสริมให้นิสิตท างานด้วยตนเอง ไม่น าผลงานของคนอื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง และมีจรรยาบรรณในการวดัและการ

ประเมินทางจิตวิทยา 

3. คิดเป็น  

   3.1 สามารถคิดอย่างมี

วิจารณญาณ   

   3.2 สามารถคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   

   3.3 มีทกัษะในการคิดแก้ปัญหา 

 

 

 

 

วิชานีส้อนให้นิสิตคิดอย่างมีระบบ สามารถพิจารณาข้อมลูที่ตนเองได้รับ ว่าข้อมลูดงักล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ สามารถน าความรู้

ทางการวดัและการประเมินทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ตอบค าถามทัง้ในด้านการเรียน การวิจยั และการงาน ท าให้นิสิตมีกรอบ

แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

4. ท าเป็น  

   4.1 มีทกัษะทางวิชาชีพ  

   4.2 มีทกัษะทางการสื่อสาร  

   4.3 มีทกัษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

   4.4 มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และ

สถิติ 

   4.5 มีทกัษะการบริหารจดัการ 

 

 

 

 

 

 

วิชานีส้อนให้นิสิตมีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือตอบค าถามทัง้ในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ นิสิตต้องสามารถสื่อสาร

ข้อมลูทางการวดัและการประเมินทางจิตวิทยาให้บคุคลที่ไม่เคยเรียนสถิติเข้าใจสิ่งที่ตนเองสือ้สารได้ นิสิตจะมีทกัษะในการใช้

โปรแกรมทางสถิติ และคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู นอกจากนีวิ้ชานีย้งัท าให้นิสิตมีพืน้ฐานในการใช้และ

การประเมินแบบวดัทางจิตวิทยาเพ่ือใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

5.ใฝ่รู้และรู้จกัวิธีการเรียนรู้  

   5.1 ใฝ่รู้  

   5.2 รู้จกัวิธีการเรียนรู้  

 
 
 

นิสิตสามารถน าความรู้ทางการวดัและการประเมินทางจิตวิทยาไปใช้ตอบค าถามในเชิงวิชาการ หรือเชิงประยุกต์ได้ ความรู้

ทางการวดัจะท าให้นิสิตวดัและประเมินมโนทศัน์ทางจิตวิทยาได้ ส่งผลให้ตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้ทางจิตวิทยาได้ 

6. มีภาวะผู้น า    

7. มีสขุภาวะ    

8. มีจิตอาสาและส านกึสาธารณะ    

9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกา

ภิวตัน์     
  

10. เข้าใจตนเองและผู้อื่นตามหลกั

จิตวิทยา 

   10.1 แสดงการตระหนกัรู้ถึงอารมณ์ 

ความรู้สกึ แรงจงูใจ เจตคติ และ

ค่านิยมของตน บนพืน้ฐานของ

หลกัการทางจิตวิทยา 

   10.2 แสวงหาค าตอบเก่ียวกบั

สาเหตขุองพฤติกรรมอย่างมีเหตผุล 

รวมทัง้ยอมรับความหลากหลายของ

มนษุย์ 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หาในวิชานีจ้ะท าให้นิสิตสามารถวดัพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 

   ความรับผิดชอบหลกัของรายวิชา,    ความรับผิดชอบรองของรายวิชา,    ไมเ่ก่ียวข้อง 
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17. เวลาประจ าคณะ  

สนัทดั: วนัพธุ เวลา 20:30 -21:00 หรือนดัหมายล่วงหน้า หากผมไมส่ามารถพบคณุตวัตอ่ตวัได้ ผม

สามารถคยุกบัคณุผ่าน Skype ได้; Email: psunthud@gmail.com พวกคณุสามารถคาดหวงัได้วา่ผมจะตอบ

คณุภายในเวลา 24 ชัว่โมงในชว่งท่ีมีการเรียนการสอน ยกเว้นคืนวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ท่ีผมจะตอบคณุภายใน

คืนวนัจนัทร์ หากคณุไมไ่ด้รับค าตอบจากผมในระยะเวลาดงักลา่ว คณุสามารถสง่ข้อความมาเตือนผมอีกครัง้

หนึง่ 

กลุยา: วนัพฤหสับดี เวลา 8:00 -10:00 หรือนดัหมายลว่งหน้า Email: kullaya@gmail.com  

สมบญุ: วนัพธุ เวลา 11.00-12:00 หรือนดัหมายล่วงหน้า Email: Somboon.j@chula.ac.th 

  

18. นิสิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) 

 รายละเอียดจะประกาศในชัน้เรียน  

19. ความคาดหวัง 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรียนมากท่ีสดุ อาจารย์อยากให้คณุได้รับทราบถึงความคาดหวงั และ

ข้อตกลงในวิชานีช้ 

1) ไม่พดูในโอกาสทีไ่ม่ควรพูด และพดูในโอกาสที่ควรพูด ในห้องเรียน หากอาจารย์ก าลงับรรยายอยู่ 

ขอให้คณุหยดุพดู ถึงแม้วา่คณุจะไมต้่องการฟังค าบรรยาย ก็ขอให้เคารพเพื่อนท่ีต้องการฟังด้วย นอกจากนี ้

อาจารย์ขอให้คณุพดูคยุกนั ในกรณีท่ีอาจารย์ต้องการให้คณุอภิปรายซึง่กนัและกนั และขอให้คณุอาสาสมคัร

ตอบ ในกรณีท่ีอาจารย์ต้องการอาสาสมคัร อาจารย์ไมก่ลวัวา่คณุจะตอบผิด เพราะวา่ทกุคนสามารถผิดพลาด

ได้ แตอ่าจารย์กลวัวา่คณุจะรู้ผิดแล้วผมไมรู้่ ท าให้อาจารย์ไมมี่โอกาสแก้ไขใดๆ 

2) การใช้โทรศพัท์มือถือในห้องเรียน โทรศพัท์มือถือเป็นสิ่งท่ีรบกวนการเรียนการสอนมาก เสียงจาก

โทรศพัท์มือถือจะท าให้อาจารย์หรือเพ่ือนของคณุท่ีก าลงัเรียนจะเสียสมาธิ ด้วยเหตนีุ ้อาจารย์อยากให้คณุปิด

เสียงโทรศพัท์รวมถึงระบบสัน่ (บางเคร่ืองสัน่เสียงดงัมาก) หากคณุมีธุระจ าเป็นต้องใช้โทรศพัท์ในรูปแบบใดก็

ตาม (รวมถึง การคยุโทรศพัท์ สง่ข้อความ ตอบ Email สง่สตกิเกอร์ LINE อา่น Facebook ถ่ายรูปลง 

Instagram ระบายความอึดอดัในการเรียนสถิตใิน Facebook) ขอให้ไปจดัการธุระของคณุนอกห้อง เพื่อจะได้

mailto:psunthud@gmail.com
mailto:kullaya@gmail.com
mailto:Somboon.j@chula.ac.th
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ไมร่บกวนอาจารย์และเพ่ือนภายในห้อง โดยสรุป อาจารย์ขอให้ทกุคนไมใ่ช้โทรศพัท์ในห้องเรียน หากจะใช้ ให้

ใช้นอกห้อง 

3) เข้าหอ้งเรียนตรงเวลา เน่ืองจากเวลา 17:30 เหมือนเป็นเวลานดั ท่ีพวกเราจะมีการเรียนการสอนกนั 

ดงันัน้เม่ือถึงเวลา อาจารย์จะเร่ิมสอนทนัที อาจารย์จะไมท่บทวนเนือ้หา หรือข้อตกลงใดๆ ซ า้ถ้าอาจารย์ได้พดู

ไปแล้ว และอาจารย์จะรักษาเวลาของคณุโดยไมเ่ลิกสายกวา่ชว่งเวลาเรียน  

4) ไม่ขาดเรียน เนือ้หาเกือบทกุบทเรียนตอ่เน่ืองกนั สิ่งท่ีเรียนในคาบหนึง่ เก่ียวข้องอย่างมากกบัคาบ

ถดัไป การหยดุเรียนจะท าให้การเรียนของคณุไม่ตอ่เน่ือง และอาจท าให้คณุไมเ่ข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนอีกตอ่ไป

ตลอดวิชา 

5) ท างานทีไ่ดร้ับมอบหมาย การเรียนด้วยการฟังหรือการอา่นอยา่งเดียว จะไมส่ามารถชว่ยให้เข้าใจ

ได้ อาจารย์เห็นนกัเรียนหลายคน เรียนแล้วรู้สกึวา่เข้าใจ แตไ่มส่ามารถลงมือปฏิบตัจิริงได้ ด้วยเหตนีุอ้าจารย์

จงึให้การบ้านคณุเกือบทกุคาบเรียน อาจารย์ขอให้พวกคณุมีสว่นร่วมในการท างานมากท่ีสดุ หากพบวา่คณุผิด

ในข้อใด อยา่ข้ามไป กรุณาท าความเข้าใจวา่ท าไมผิดและจะแก้ไขอยา่งไร หากคณุมีข้อสงสยัคณุสามารถ

ปรึกษาอาจารย์หรือผู้ชว่ยสอนได้เสมอ 

6) อ่านหนงัสือและดูวีดีโอก่อนเข้าเรียน แนน่อนวา่เนือ้หาสว่นใหญ่ของวิชานีอ้ยูใ่นหนงัสือและวีดีโอ 

และจะน าเนือ้หาเหลา่นีม้าใช้ในการอภิปรายในห้อง ดงันัน้อาจารย์อยากให้ทกุคนอ่านหนงัสือและดวีูดีโอก่อน

เข้าห้องเรียน อยา่งท่ีกลา่วไปข้างต้น การอ่านหนงัสือไมจ่ าเป็นต้องอา่นทกุตวัอกัษร แตใ่ห้เน้นอา่นจบัใจความ

วา่เนือ้หาท่ีให้อา่นนัน้ก าลงัส่ือถึงเร่ืองอะไรบ้าง ไมจ่ าเป็นต้องลงรายละเอียด  

7) ทบทวนบทเรียน การเรียนสถิตเิป็นสิ่งท่ีเน้นความเข้าใจ เป็นสิ่งท่ีต้องทบทวน ท าซ า้ เพ่ือให้ตนเกิด

ความเข้าใจ หากคณุไมเ่ข้าใจในการเรียนครัง้แรก คณุอย่าคดิวา่ตวัเองโง่ การเรียนสถิตแิล้วไมเ่ข้าใจเป็นเร่ือง

ปกตมิาก แตค่ณุจะออกจากความไมรู้่ได้ ด้วยการทบทวนบทเรียน เช่ือหรือไมว่า่ อาจารย์เรียนสถิตขิัน้พืน้ฐาน

มาแล้วทัง้หมด 4 ครัง้ในชว่งปริญญาตรีถึงปริญญาโท เรียนการวดัทางจิตวิทยามาแล้ว 3 ครัง้ และในทกุๆ ครัง้ 

ผมได้เรียนรู้สิ่งใหมเ่สมอและสิ่งเหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานท่ีดีมากตอนผมเรียนระดบัปริญญาเอก ดงันัน้ผมจงึแนะน า

ให้คณุทบทวนบทเรียนทกุครัง้หลงัจากท่ีผมบรรยายแล้ว 

8) อย่ากลวัต าราภาษาองักฤษ อาจารย์ทราบดีวา่หนงัสือหรือบทความท่ีให้คณุอ่านเป็นภาษาองักฤษ 

อาจารย์ไมไ่ด้คาดหวงัให้คณุอา่นเข้าใจทัง้เลม่ อาจารย์คาดหวงัให้คณุเร่ิมอา่นและจบัใจความท าความเข้าใจจ 
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หากคณุเร่ิม คณุได้สร้างโอกาสในการพฒันาภาษาองักฤษ หนงัสือทางจิตวิทยาและหนงัสือสถิติท่ีดี สว่นใหญ่

จะเป็นหนงัสือภาษาองักฤษ บทความทางวิชาการท่ีคณุต้องอา่นในอนาคตก็เป็นบทความภาษาองักฤษ คณุจงึ

ไมส่ามารถหลีกเล่ียงการอา่นต าราภาษาองักฤษได้ในอนาคต แต่หากคณุเร่ิมฝึกฝนตัง้แตว่นันี ้คณุจะมีโอกาส

ประสบความส าเร็จในการเรียนสงูขึน้ หนงัสือท่ีผมให้นีเ้ป็นหนงัสือคูมื่อภาษาองักฤษท่ีอา่นง่ายมาก และเป็น

หนงัสืออ้างอิงในอนาคตได้ดี ดงันัน้หนงัสือนีจ้งึคุ้มคา่แก่การอา่นเป็นอยา่งยิ่ง ถ้าสว่นใดท่ีไมเ่ข้าใจ คณุสามารถ

ถามเพ่ือนท่ีเข้าใจได้ และหากไมเ่ข้าใจจริงๆ ก็สามารถถามผมหรือผู้ชว่ยสอนได้ 

9) ช่วยกนัเรียน ขอให้คณุชว่ยกนัเรียน ไมเ่ข้าใจเนือ้หาใดก็ถามตอบกนั มีการสร้างกลุ่มทบทวน

เนือ้หาวิชาเรียนกนั การท่ีคณุได้ตอบค าถามหรือได้สอนวิชาแก่เพ่ือน ก็เหมือนกบัได้ทบทวนบทเรียนของตนเอง

ด้วย ยิ่งสอน ย่ิงตอบมากเทา่ไร จะท าให้คณุมีความเช่ียวชาญวิชานัน้มากย่ิงขึน้ และถึงแม้วา่วิชานีจ้ะมีตดัอิง

กลุม่บ้างก็ตาม แตห่ากทกุคนท าได้ดีในวิชานี ้พวกคณุสามารถได้ A ทัง้ชัน้เรียนได้ และอาจารย์ก็เคยให้ A ทัง้

ชัน้เรียนมาแล้วหลายครัง้ด้วย 

10) ถาม หากคณุไมเ่ข้าใจเนือ้หาใด อยา่ปลอ่ยทิง้ไว้ เน่ืองจากเนือ้หาวิชาสถิตเิป็นเนือ้หาท่ีตอ่เน่ืองกนั 

หากไมเ่ข้าใจเร่ืองแรกๆ อาจสง่ผลให้ไมเ่ข้าใจเร่ืองในบทถดัไปได้ ด้วยเหตนีุ ้หากคณุมีปัญหาใดให้ถามทนัที 

อยา่ได้เกรงใจ 

11) ไม่เนน้จ า แต่เนน้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบติั สถิตไิมส่ามารถเรียนด้วยความจ าเพียงอยา่งเดียวได้ 

คณุต้องท าความเข้าใจ แล้วฝึกฝน ถึงจะท าให้คณุเข้าใจอยา่งถ่องแท้ ดงันัน้ในคาบเรียน อยา่มวัแตจ่ดค า

บรรยายของอาจารย์โดยไมไ่ด้ท าความเข้าใจกบัเนือ้หาวิชา ในแตล่ะคาบ อาจารย์มีสไลด์ให้คณุ คณุสามารถ

บนัทกึเสียงผมได้ หรือบนัทึกวีดีโอการสอนของผมได้ ดงันัน้ถ้าคณุจดการสอนของผมแล้วคณุไมส่ามารถแบง่

ความใสใ่จมาใช้ท าความเข้าใจได้ อาจารย์ขอให้คณุหยดุจดแล้วนัง่ฟังอยา่งตัง้ใจ จงจ าไว้วา่ ถึงแม้คณุจะจ า

สตูรทางสถิตไิด้ ถ้าคณุไมเ่ข้าใจวา่สตูรนัน้คืออะไร ใช้เพ่ืออะไร การจ าก็ไมมี่ประโยชน์ โปรดเข้าใจวา่อาจารย์

ไมไ่ด้หมายความวา่คณุจะไมจ่ าเลย อาจารย์หมายความวา่ให้คณุจ าผา่นความเข้าใจ ความจ าโดยเข้าใจจะ

เป็นการสร้างความเช่ือมโยงของสิ่งท่ีคณุจ ากบัสิ่งตา่งๆ ในสมองของคณุ ความจ ารูปแบบนีจ้ะอยูไ่ด้นาน และ

เป็นพืน้ฐานทางสถิตท่ีิดีในอนาคต 

12) สถิติทีอ่าจารย์สอนไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ แตเ่ป็นวิชาการใช้เหตผุล คณุสามารถใช้ความรู้

คณิตศาสตร์เพียงแคใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มาเรียนวิชาของอาจารย์ได้ คณิตศาสตร์ท่ีซบัซ้อนท่ีสดุใน
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วิชานี ้คือ การท า square root ท่ีคณุสามารถกดเคร่ืองคิดเลขได้ ด้วยเหตนีุเ้อง ถึงแม้คณุจะไมเ่ก่งคณิตศาสตร์ 

คณุสามารถเก่งสถิตไิด้ อาจารย์เห็นนิสิตแบบนีม้าหลายคนแล้ว ดงันัน้ อย่าน าความกลวัวิชาคณิตศาสตร์ มา

กีดกนัโอกาสในการเรียนวิชาสถิต ิเพราะในแนวทางท่ีอาจารย์สอนนัน้ ความสามารถของสองวิชานีแ้ทบจะไม่

เก่ียวข้องกนั 

20. นโยบายเร่ืองการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 

อาจารย์เกลียดการคดัลอกผลงานมากท่ีสดุ การท่ีคณุคดัลอกผลงานของคนอ่ืนมาเป็นผลงานของ

ตนเอง ถือว่าเป็นการไมเ่คารพผู้ อ่ืน และไมเ่คารพตนเอง เป็นการดถูกูความสามารถทางสมองของตนเอง เป็น

การหลอกตนเองเพ่ือให้คนอ่ืนรู้สกึวา่คณุดีกวา่ความเป็นจริง ดงันัน้อาจารย์จะลงโทษผู้ ท่ีคดัลอกผลงาน และผู้

ท่ีให้คดัลอกผลงานถึงท่ีสดุ หากสิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ในวิชาของผม 

อาจารย์จะขอเน้นย า้นโยบายอีกครัง้หนึง่วา่ พวกคณุสามารถชว่ยกนัเรียนได้ ให้ค าแนะน า สอนได้ แต่

ไมส่ามารถท างานให้กนัได้ คณุชว่ยเพ่ือนอธิบายกระบวนการคิดได้ แตค่ณุไมส่ามารถบอกผลลพัธ์กบัเพ่ือนได้ 

หากอาจารย์รู้วา่พวกคณุคนใดลอกการบ้าน หรือให้ลอกการบ้าน อาจารย์จะให้ F ทัง้คนให้ลอก และคนลอก

โดยอตัโนมตั ิและอาจารย์จะสง่เร่ืองดงักลา่วให้ทางคณะและมหาวิทยาลยัพิจารณาตอ่ไป การลงโทษนีจ้ะ

รวมถึงการลอก และการให้ลอกข้อสอบด้วย 

21. บทส่งท้าย 

วิชาการวดัทางจิตวิทยาจะมีประโยชน์กบัคณุมากๆ ในอนาคต แนน่อนคณุต้องใช้ความรู้นีใ้นการท า

วิทยานิพนธ์หรือดษุฎีนิพนธ์ หรือในการอ่านงานวิจยัตา่งๆ แตค่ณุสามารถน าความรู้นีไ้ปประยกุต์ใช้กบัการ

ท างานได้ คณุสงัเกตได้วา่คณุได้รับข้อค าถามตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นการส ารวจความพงึพอใจ การตอบ

ค าถามจาก Call Center หรือคณุอาจได้รับข้อมลูการรายงานตา่งๆ ค าถามท่ีคณุสามารถถามได้ตลอดก็คือ 

เขาวดัสิ่งตา่งๆ อยา่งไร (เชน่ การวดัดชันีความสขุมวลรวม) การวดันีมี้ความเท่ียงความตรงหรือไม ่ 

ความรู้ทางด้านการวดัทางจิตวิทยายงัขาดแคลนมากๆ แม้กระทัง่คนจบทางด้านจิตวิทยาออกไปยงั

ขาดความรู้ด้านการวดัทางจิตวิทยา คณุจะสงัเกตได้วา่คนจบด้านจิตวิทยาไมไ่ด้ตัง้ค าถามแบบวดัตา่งๆ ท่ี

ตนเองได้ประสบในการท างาน แม้กระทัง่บางคนเช่ือผลของแบบวดัท่ีเล่นกนัใน Facebook อาจารย์คาดหวงัวา่

พวกคณุสามารถน าความรู้เหลา่นีไ้ปประยกุต์ใช้ในการท างาน น าไปใช้ในการวดัสิ่งตา่งๆ ท่ีต้องการ น าไปใช้

ประเมินผลการวดัหรือผลการวิจยัจากงานอ่ืนๆ ลองนกึดวูา่ต ารวจยงัต้องหาหลกัฐานประกอบการฟ้องร้อง
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ผู้ ต้องหา คณุก็ควรจะหาหลกัฐานประกอบการประเมินผู้ ได้รับค าปรึกษาหรือมนษุย์คนอ่ืนๆ และคณุควรจะ

ทราบด้วยวา่หลกัฐานท่ีได้มานัน้มีความน่าเช่ือถือมากเพียงใด หากคณุคดิวา่วิธีการหาหลกัฐานท่ีคณุมียงัไมดี่

เพียงพอหรือคณุไมท่ราบคณุภาพของวิธีการหาหลกัฐานท่ีคณุมี คณุก็สามารถใช้วิธีการตา่งๆ ท่ีได้เรียนรู้ไปจาก

วิชานีใ้นการสร้างเคร่ืองมือหรือประเมินเคร่ืองมือท่ีมี 

อาจารย์รู้สกึเป็นเกียรตท่ีิได้สอนวิชานีแ้กพ่วกคณุทกุคน วิชาการวดัทางจิตวิทยาเป็นวิชาพืน้ฐาน

ส าคญัในโลกแหง่จิตวิทยา คณุจะทดสอบทฤษฎีอะไรในทางจิตวิทยา คณุก็ต้องทราบได้วา่วิธีการวดัตวัแปร

ตา่งๆ ท าได้อยา่งไร และการวดัดงักลา่วมีคณุภาพหรือไม่ อาจารย์อยากให้คณุทกุคนรักและเข้าใจวิชานี ้และ

หวงัวา่คณุจะได้น าวิชานีไ้ปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพของตนเองตอ่ไปได้ในอนาคต 
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ใบประเมินคะแนนการสรุปเนือ้หาก่อนเรียน 

บทความท่ีสรุป ...........................................................................................................................................  

ผู้ เขียนบทสรุป ............................................................................................................................................  

ผู้ประเมิน ...................................................................................................................................................  

A. ความยากของเนือ้หา  1.0 1.1 1.2 1.3 
หลกัทศนิยมแสดงจ านวนของปัจจยั 3 ปัจจยัตอ่ไปนี:้ ยาว, เข้าใจยาก, เตม็ไปด้วยสตูรคณิตศาสตร์หรือ
วิธีการทางสถิติ ถ้าไมมี่เลยเป็น 1.0 ถ้ามี 1 ปัจจยัเป็น 1.1 ถ้ามี 2 ปัจจยัเป็น 1.2 ถ้ามี 3 ปัจจยัเป็น 1.3 
B. ความยาวของเนือ้หา  0.8 0.9 1 
จ านวนหน้าของเนือ้หาไมร่วมรูปภาพหรือตารางท่ีคดัลอกหรือแปลจากบทความ 
0.8 = น้อยกว่า 4 หน้า หรือมากกวา่ 7 หน้า ; 0.9 = 4 หรือ 7 หน้า; 1 = 5 - 6 หน้า  
C. ความครบถ้วน  0.8 0.9 1 
เนือ้หาท่ีสรุปครอบคลมุทกุหวัข้อในบทความหรือไม่ 
0.8 = ขาดหวัข้อหลกัมากกว่า 1 หวัข้อ, 0.9 = ขาดหวัข้อหลกั 1 หวัข้อหรือขาดหวัข้อยอ่ยจ านวนมากจนเห็น
ได้ชดั, 1 = ขาดหวัข้อยอ่ยเพียงเล็กน้อย 
D. ความถกูต้อง  0.7  0.8 0.9 1 
เนือ้หาท่ีสรุปมาถกูต้องหรือไม่ 
0.7 = ไมถ่กูต้องมากกวา่ 2 จดุ, 0.8 = ไมถ่กูต้อง 2 จดุ, 0.9 = ไมถ่กูต้อง 1 จดุ, 1 = ถกูต้อง 
E. คณุภาพของการเขียน  0.7 0.85 1 1.15  
สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้หรือไม ่ 
0.7 = อา่นแล้วไมเ่ข้าใจเลย, 0.85 = อา่นเข้าใจแคบ่างสว่นของเนือ้หา, 1 = อา่นแล้วเข้าใจทกุหวัข้อของ
เนือ้หา, 1.15 = อา่นแล้วเข้าใจทกุหวัข้อของเนือ้หาและประทบัใจวิธีการเขียนของผู้ เขียน 
F. คณุภาพในการส่ือสาร  1 1.1 1.2 
ความรู้สกึตอ่วิธีท่ีใช้ในการเขียน 
1 = รูปแบบเหมือนการสรุปปกติ, 1.1 = มีการสรุปเป็นตารางหรือรูปภาพแล้วท าให้เข้าใจง่ายขึน้, 1.2 = รู้สกึ
ประทบัใจวิธีการน าเสนอของผู้ เขียนวา่ท าให้เนือ้หายาก ซบัซ้อน จ านวนเยอะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึน้ 
ค านวณคะแนน  A x B x C x D x E x F x 10 = ________________ คะแนน (เตม็ 10 คะแนน) 

    


