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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
1. รหัสวิชา 3800612 
2. จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (3-0-9) 
3. ช่ือวิชา การประเมินลักษณะมนุษย์ (Assessment of Human Characteristics) 
4. คณะ จิตวิทยา 
5. ภาคการศึกษา ภาคปลาย (Spring) 
6. ปีการศึกษา 2563  
7. ชื่อผู้สอน ผศ. ดร. กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 
 อาจารย์ ดร. สันทัด พรประเสริฐมานิต  
8. เงื่อนไขรายวิชา วิชาที่ต้องผ่านมาก่อน: 3800602 สถิติส าหรับจิตวิทยา 1 
9. สถานภาพของรายวิชา วิชาบังคับ 
10. ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา 
11. วิชาในระดับ ปริญญาโทและเอก 
12. จ านวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (บรรยาย วีดีโอ)  
13. เนื้อหารายวิชา  
 การวัดและประเมินบุคคลด้านความสามารถ แรงจูงใจ สุขภาวะ ความสนใจ ความเชื่อ เจตคติ และ
ลักษณะบุคลิกภาพอ่ืนๆ ที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน 
14. ประมวลการเรียนรายวิชา 
     14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1) อธิบายความรู้เกี่ยวกับหลักการวัดทางจิตวิทยา 
2) สร้างและเลือกใช้เครื่องมือวัดลักษณะที่ต้องการ 
3) ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัด ด้านความเที่ยง และความตรง 
4) สร้างเกณฑ์การแปลความหมายผลของการวัด 
5) ใช้แบบทดสอบและมาตรวัดแบบต่างๆ เพ่ือวัดความสามารถ บุคลิกภาพด้านต่างๆ ความสนใจ เจตคติ 

ความเชื่อ แรงจูงใจจ ค่านิยม และลักษณะบุคลิกภาพ ในบริบทการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบัด 
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     14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ 
ครั้งท่ี วันท่ี เนื้อหาวีดีโอท่ีต้องดูก่อนเรียน ผู้สอน เนื้อหาท่ีอ่าน งานท่ีได้รับมอบหมาย 

1 20 ม.ค.* แนะน ารายวิชา การประเมินลักษณะมนุษย์และความเชื่อมโยง
ต่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยา** 

กุลยา    

2 27 ม.ค. แนะน ารายวิชา กระบวนการสร้างมาตรวดัทางจิตวิทยา สันทัด  Cohen et al. (Ch. 1, 
3, 4) 

มาตรวดัมิตเิดียว: หานิยาม แบบวัด 

3 3 ก.พ. ความเที่ยง สันทัด  Cohen et al. (Ch. 
5) 

มาตรวดัมิตเิดียว: เขียนข้อค าถาม เก็บข้อมูล
เบื้องต้น 

4 10 ก.พ. ความตรง สันทัด Cohen et al. (Ch. 
6) 

มาตรวดัมิตเิดียว: คัดเลือกข้อค าถาม, เก็บข้อมูล
จริง 

5 17 ก.พ. การวิเคราะห์ข้อค าถาม รูปแบบของข้อค าถาม การเขียนข้อ
ค าถาม 

สันทัด Cohen et al. (Ch. 
8) 

มาตรวดัมิตเิดียว: วิเคราะห์ความเที่ยง ความ
ตรง เขียนรายงาน 

6 24 ก.พ. อรรถประโยชน์ของแบบทดสอบ  สันทัด Cohen et al. (Ch. 
7) 

มาตรวดัมิตเิดียว: วิเคราะห์ความเที่ยง ความ
ตรง เขียนรายงาน 

7 3 มี.ค. การสอบกลางภาค สันทัด   
8 10 มี.ค. การวัดและการประเมินความสามารถท่ัวไปและความสามารถ

เฉพาะ & การประยุกต์ใช้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิต
บ าบัด 

กุลยา  มอบหมายงานประเมินมาตรวัด 

9 17 มี.ค. การประเมินบุคลิกภาพ เจตคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ ความสนใจ
และค่านิยม & การประยุกต์ใช้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจติ
บ าบัด (1) 

กุลยา   

10 24 มี.ค. การประเมินบุคลิกภาพ เจตคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ ความสนใจ
และค่านิยม  & การประยุกต์ใช้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและ
จิตบ าบัด (2) 

กุลยา   
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ครั้งท่ี วันท่ี เนื้อหาวีดีโอท่ีต้องดูก่อนเรียน ผู้สอน เนื้อหาท่ีอ่าน งานท่ีได้รับมอบหมาย 
11 31 มี.ค. การสัมภาษณ์ทางจติวิทยา: Counselling Interview ฿ Basic 

Diagnostic Interview (เพื่อพิจารณาว่า Client ควรรับบริการ
เสรมิจากการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบัดหรือไม่) 

กุลยา   

12 7 เม.ย. การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินทางจิตวิทยา: ความเช่ือมโยงในการจัดท า Case 
Formulation และ การวางแผนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิต
บ าบัด 

กุลยา   

 14 เม.ย. ไม่มีการเรยีนการสอน 
(หยุดเทศกาลสงกรานต์) 

   

13 21 เม.ย. การประเมินความคืบหน้าในการปรึกษาทางจิตวิทยาและจิต
บ าบัด 

กุลยา   

14 28 เม.ย. การประเมินความเสีย่งของผู้รับบริการ และประเด็นทาง
จริยธรรมในการประเมินที่พบบ่อยในบริบทการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาและจิตบ าบดั 

กุลยา   

15 5 พ.ค. น าเสนอผลงานการประเมินมาตรวัดและการประยุกต์ใช้ใน
บริบทการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบัด 

กุลยา   

16 12 พ.ค. สอบปลายภาค กุลยา   
NB *จะมีการหารือถึงการปรับเปลี่ยนก าหนดเวลาสอนในบางคาบเรียน  **เนื้อหาจากการเรียนครั้งที่ 1 จะรวมอยู่ในการสอบปลายภาค
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14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน 
1) การบรรยายในห้องเรียน 75% 

 2) การท ากิจกรรมในห้องเรียน 25% 
 เนื้อหาส่วนใหญ่ของอาจารย์จะครอบคลุมอยู่แล้วในหนังสือเรียน ดังนั้นอาจารย์จะบรรยายในลักษณะของ
การทบทวนบทเรียน เน้นเนื้อหาที่ได้ใช้จริงในการสร้างมาตรวัดหรือการใช้มาตรวัดเท่านั้น และหยิบยกเครื่องมือ
หรือมาตรวัดที่ส าคัญๆ มาเป็นตัวอย่างให้คุณได้คุ้นเคยและเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้ต่อไปเท่านั้น 
เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ครอบคลุมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณในการอ่านก่อนเข้าเรียน และเนื้อหาเหล่านี้
สามารถน าไปใช้ในการสอบได้  

หลังจากบรรยายทบทวนบทเรียนแล้ว อาจารย์จะให้ท าแบบฝึกหัดหรืองานประจ าคาบเรียน เช่น ในคาบท่ี 
1-4 จะเป็นงานที่เก่ียวข้องการสร้างมาตรวัด และคาบที่ 14 จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้และประเมิน
มาตรวัดในประเด็นที่สนใจ โดยอาจารย์จะมีใบงานเพ่ือชี้แนะกระบวนการในการท างานให้ เพ่ือให้คุณเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการก ากับดูแลของอาจารย์  
     14.4 สื่อการสอน 
 1) สไลด์ 

2) โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ 
3) วีดีโอประกอบการสอน 
4) เครื่องมือการวัดทางจิตวิทยา 

     14.5 การมอบหมายงานผ่านเครือข่าย 
1) สไลด์บรรยาย วีดีโอ และการบ้านทั้งหมดจะมอบหมาย 

ทาง website ส าหรับอาจารย์สันทัด (www.sunthud.com/PsyMeasure.html) 
ทาง blackboard ส าหรับอาจารย์กุลยาและอาจารย์สมบุญ 

2) การส่งงานส าหรับอาจารย์สันทัดนั้น ให้ส่งงานกับอาจารย์โดยตรงในชั้นเรียน หากครั้งใดที่ต้องส่งงาน
ทาง Email ให้ส่ง Email หาอาจารย์ที่สั่งงาน พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการส่ง Email เอาไว้ เพื่อยืนยัน
ว่าส่งงานตรงตามเวลา 

3) การส่งงานส าหรับอาจารย์กุลยาและอาจารย์สมบุญนั้น ให้ส่งงานกับอาจารย์โดยตรงในชั้นเรียน 
พร้อม Email งานให้อาจารย์ควบคู่กันไปเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งงาน พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการส่ง 
Email ไว้ด้วย 

4) การประกาศ จะประกาศผ่าน Email ที่นิสิตได้ให้ไว้ นิสิตทุกคนมีหน้าที่ต้องอ่าน Email ประกาศ 
นิสิตไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ได้รับข้อมูลจาก Email ยกเว้นแต่ครั้งแรกที่ผมจะทดสอบว่าชื่อของคุณอยู่
ในรายวิชาหรือไม่  

http://www.sunthud.com/PsyMeasure.html
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5) คะแนน จะประกาศไว้ใน BlackBoard ของวิชา  
     14.6 การวัดผลการเรียน 
คะแนน งานที่ต้องท า วัตถุประสงค์ 

50 สรุปเนื้อหาก่อนเรียน ให้นิสิตได้อ่านหนังสือเรียนก่อนเข้าห้องเรียน 
150 งานสร้างมาตรวัด เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนเนื้อหาการบรรยาย ทดลองใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ 

และเตรียมพร้อมส าหรับการท างานวิจัยที่มีการสร้างมาตรวัด 
100 สอบกลางภาค เพ่ือวัดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
200 งานประเมินมาตรวัด เพ่ือประยุกต์ความรู้เนื้อหาวิชาในการประเมินมาตรวัดจริงและตระหนักถึง

แนวทางการประยุกต์ใช้มาตรวดันัน้ในบริบทการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบัด 
100 การมีส่วนร่วมกิจกรรม

ที่มอบหมายในชั้น
เรียน 

เพ่ือให้นิสิตได้คิดวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการ
ประยุกต์ใช้ 

400 สอบปลายภาค เพ่ือวัดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทั้งหมด (ครอบคลุมถึงเนื้อหาวิชาที่เรียน
ก่อนการสอบกลางภาคด้วย) 

หมายเหตุ นิยามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวัดผลการเรียน 
สรุปเนื้อหาก่อนเรียน (5%) เนื้อหาที่นิสิตต้องอ่านในการเรียนครั้งที่ 2-6 จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ชุด 

ตามท่ีเขียนไว้ดังตารางข้างล่าง ในแต่ละชุด นิสิตแต่ละคนจะถูกสุ่มให้รับหน้าที่สรุปเนื้อหาภายในบทให้ได้ 5 หน้า 
ตัวอักษร 14 เว้นบรรทัดไม่เกิน 1.15 ช่อง ไม่รวมรูปภาพและตารางในคัดลอกหรือแปลมาจากบทความ แต่รวม
รูปภาพและตารางที่ท่านเขียนสรุปขึ้นมาเอง ดังนั้นอาจารย์แนะน าให้คุณเขียนสรุปทุกอย่างในรูปของรูปภาพและ
ตารางตามความเข้าใจของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน  

 งานที่ 1 วันที่ได้รับมอบหมาย วันส่งงาน วันส่งประเมิน 
ชุดที่ 1 CSS 1 27 ม.ค. 3 ก.พ. 10 ก.พ. 
ชุดที่ 2 CSS 3, 4 27 ม.ค. 3 ก.พ. 10 ก.พ. 
ชุดที่ 3 CSS 5 27 ม.ค. 3 ก.พ. 10 ก.พ. 
ชุดที่ 4 CSS 6 3 ก.พ. 10 ก.พ. 17 ก.พ. 
ชุดที่ 5 CSS 8 10 ก.พ. 17 ก.พ. 24 ก.พ. 
ชุดที่ 6 CSS 7 17 ก.พ. 24 ก.พ. 3 มี.ค. 
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อาจารย์จะรวบรวมสรุปของพวกคุณส่งผ่าน Email เพ่ือให้ทุกคนได้อ่านสรุปซึ่งกันและกัน เกณฑ์การให้
คะแนนแนบไว้ด้านหลังของประมวลรายวิชา คะแนนของแต่ละคนจะได้รับการประเมินจากสามส่วน คือ อาจารย์ 
ตนเอง และเพ่ือน ก าหนดการส่งรายงาน และก าหนดการส่งการประเมิน  

งานสร้างมาตรวัด (15%) นิสิตจะได้ฝึกการสร้างมาตรวัดแบบง่าย โดยหลังคาบเรียนในแต่ละครั้งจะมีใบ
งานเพ่ือแนะแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน การท างานจะท างานเป็นกลุ่มละ 2-3 คน โดยในแต่ละ
คาบเรียนจะมีงานที่มอบหมายตามที่ก าหนดไว้ในใบงาน การประเมินคะแนนจะเป็นไปตามผลการน าเสนองานใน
แต่ละคาบเรียน 

การสอบกลางภาค (10%) เป็นการทดสอบเนื้อหาที่คุณเรียนรู้ในช่วงต้นของรายวิชา นิสิตในชั้นเรียน
สามารถเลือกท่ีจะสอบในห้องหรือสอบแบบน าไปเขียนที่บ้านได้ หากเป็นการสอบในห้อง และคุณไม่สามารถมา
สอบได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้หาวิธีติดต่อกับอาจารย์ทาง Email ภายในเช้าวันก่อนสอบ ยกเว้นแต่ว่าคุณจะมี
เหตุขัดข้องในวันสอบ มิเช่นนั้นผมถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการสอบ  

งานประเมินมาตรวัด (20%) ให้นิสิตแต่ละคนคัดเลือกเครื่องมือที่สนใจและวิเคราะห์ผลในเชิงคุณสมบัติ
ทางจิตมิติของเครื่องมือวัด และการใช้ระหว่างวัฒนธรรม (ส าหรับเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในต่างประเทศ) และการ
น าไปใช้ในเชิงปฏิบัติในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบ าบัด 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมที่มอบหมายในชั้นเรียน (10%) นิสิตจะได้เรียนรู้ผ่านการอภิปรายและท า
กิจกรรมที่มอบหมายในชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ และการ
ประยุกต์ใช้ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

การสอบ (40%) การสอนเป็นแบบประมวลรวม กล่าวคือ สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปก่อนการสอบครั้งที่ 1 จะ
ถูกน ามาออกข้อสอบในการสอบครั้งที่ 2 ด้วย หากคุณไม่สามารถมาสอบได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม ให้หาวิธีติดต่อกับ
อาจารย์ทาง Email ภายในเชา้วันก่อนสอบ ยกเว้นแต่ว่าคุณจะมีเหตุขัดข้องในวันสอบ มิเช่นนั้นผมถือว่าคุณสละ
สิทธิ์ในการสอบ  
     14.7 เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

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

 หมายเหตุ: อาจารย์จะไม่ปัดเศษคะแนนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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15. รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
     15.1 หนังสือบังคับ 

Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., & Sturman, E. D. (2017) Psychological testing and 
assessment: An introduction to tests and measurement (9th ed.). New York: 
McGraw-Hill. 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทีใ่ช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งผู้เขียนเขียนได้เข้าใจง่าย มีระบบในการวาง
เนื้อหา อาจารย์ไม่ได้คาดหวังให้คุณอ่านทุกตัวอักษร (แต่อาจารย์จะดีใจมากถ้าคุณอ่าน) อาจารย์คาดหวังให้คุณใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเรียน ในการท าความเข้าใจว่าเนื้อหาภายในส่วนที่ให้อ่านนั้น กล่าวถึงอะไร มีเรื่อง
อะไรบ้างที่เป็นใจความส าคัญ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังเป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีส าหรับคุณในอนาคตครับ 
     15.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 

ไม่มี 
    15.3 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการบังคับ 

ไม่มี 
     15.4 สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่มี 
   
   15.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน 
 R เนื่องจากโปรแกรม SPSS มีข้อจ ากัดจ านวนมาก อาจารย์จึงต้องขออนุญาตให้นิสิตใช้โปรแกรม R  
 SPSS โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายที่สุดและเชื่อว่าทุกคนเคยใช้มาแล้ว ดังนั้นเนื้อหาในช่วงแรกผมจะ
น าเสนอวิธีการวิเคราะห์ในโปรแกรมนี้เพ่ือช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น แต่ในท้ายที่สุดอาจารย์จะใช้โปรแกรม 
R ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
16. การประเมินผลการเรียนการสอน 
     16.1 แบบประเมินการสอน 
 ใช้การประเมินรูปแบบ PSY ในระบบ CU-CAS 
     16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา 
 การปรับล าดับการสอนเพื่อให้มีความต่อเนื่องยิ่งขึ้น  
     16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ของบัณฑิตจุฬาฯ 

 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. มีความรู้   
   1.1 รู้รอบ  
   1.2 รู้ลึก  

 
 
 

ในแต่ละสัปดาห์ นิสิตจะได้รับการทดสอบว่าตนเองเข้าใจสถิติพื้นฐานที่ได้รับการสอนหรือไม่ ซึ่งสถิติเหล่านี้สามารถน าไป
ประยุกต์ในการท างานประเภทต่างๆ ได้ 

2. มีคุณธรรม  
   2.1 มีคุณธรรมและ จริยธรรม  
   2.2 มีจรรยาบรรณ 

 
 
 

วิชานี้ส่งเสริมให้นิสิตท างานด้วยตนเอง ไม่น าผลงานของคนอื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง 

3. คิดเป็น  
   3.1 สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   
   3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
   3.3 มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา 

 
 
 
 

วิชานี้สอนให้นิสิตคิดอย่างมีระบบ สามารถพิจารณาข้อมูลที่ตนเองได้รับ ว่าข้อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ สามารถน าความรู้
ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ตอบค าถามทั้งในด้านการเรียนและการงาน ท าให้นิสิตมีกรอบแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

4. ท าเป็น  
   4.1 มีทักษะทางวิชาชีพ  
   4.2 มีทักษะทางการสื่อสาร  
   4.3 มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   4.4 มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
   4.5 มีทักษะการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 

วิชานี้สอนให้นิสิตมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบค าถามทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ นิสิตต้องสามารถสื่อสาร
ข้อมูลทางสถิติให้บุคคลที่ไม่เคยเรียนสถิติเข้าใจสิ่งที่ตนเองสื้อสารได้ นิสิตจะมีทักษะในการใช้โปรแกรมทางสถิติ และ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย นอกจากนี้วิชานี้ยังท าให้นิสิตบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
เพื่อการวิเคราะห์สถิติที่ถูกต้อง 

5.ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้  
   5.1 ใฝ่รู้  
   5.2 รู้จักวิธีการเรียนรู้  

 
 
 

นิสิตสามารถน าความรู้ทางสถิติในวิชานี้ไปใช้ตอบค าถามในเชิงวิชาการ หรือเชิงประยุกต์ได้ ความรู้ทางสถิติจะท าให้นิสิตต้ัง
ค าถามจากข้อมูลที่ตนเองได้รับ และรู้วิธีการหาค าตอบที่เหมาะสม 

6. มีภาวะผู้น า    
7. มีสุขภาวะ    
8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ    
9. ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกา
ภิวัตน์     

  

10. เข้าใจตนเองและผู้อื่นตามหลัก
จิตวิทยา 
   10.1 แสดงการตระหนักรู้ถึง
อารมณ์ ความรู้สึก แรงจูงใจ เจตคติ 
และค่านิยมของตน บนพื้นฐานของ
หลักการทางจิตวิทยา 
   10.2 แสวงหาค าตอบเกี่ยวกับ
สาเหตุของพฤติกรรมอย่างมีเหตุผล 
รวมทั้งยอมรับความหลากหลายของ
มนุษย์ 

 

 
 
 

เนื้อหาในวิชานี้จะท าให้นิสิตสามารถหาค าตอบเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 

   ความรับผิดชอบหลกัของรายวิชา,    ความรับผิดชอบรองของรายวิชา,    ไม่เกี่ยวข้อง 
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17. เวลาประจ าคณะ  
สันทัด: วันจันทร์ เวลา 20:30 -21:00 หรือนัดหมายล่วงหน้า หากผมไม่สามารถพบคุณตัวต่อตัวได้ ผม

สามารถคุยกับคุณผ่าน Skype ได;้ Email: psunthud@gmail.com พวกคุณสามารถคาดหวังได้ว่าผมจะตอบคุณ
ภายในเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงที่มีการเรียนการสอน ยกเว้นคืนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ผมจะตอบคุณภายในคืนวัน
จันทร์ หากคุณไม่ได้รับค าตอบจากผมในระยะเวลาดังกล่าว คุณสามารถส่งข้อความมาเตือนผมอีกครั้งหนึ่ง 

กุลยา: วันจันทร์ เวลา 13.00-16:00 น. (โปรดนัดหมายล่วงหน้า) Email: kullaya@gmail.com 
 

18. นิสิตผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) 
 จะประกาศข้อมูลในชั้นเรียน  
19. ความคาดหวัง 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนมากที่สุด อาจารย์อยากให้คุณได้รับทราบถึงความคาดหวัง และ
ข้อตกลงในวิชานี้ช 

1) ไม่พูดในโอกาสที่ไม่ควรพูด และพูดในโอกาสที่ควรพูด ในห้องเรียน หากอาจารย์ก าลังบรรยายอยู่ 
ขอให้คุณหยุดพูด ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการฟังค าบรรยาย ก็ขอให้เคารพเพ่ือนที่ต้องการฟังด้วย นอกจากนี้อาจารย์
ขอให้คุณพูดคุยกัน ในกรณีท่ีอาจารย์ต้องการให้คุณอภิปรายซึ่งกันและกัน และขอให้คุณอาสาสมัครตอบ ในกรณีท่ี
อาจารย์ต้องการอาสาสมัคร อาจารย์ไม่กลัวว่าคุณจะตอบผิด เพราะว่าทุกคนสามารถผิดพลาดได้ แต่อาจารย์กลัว
ว่าคุณจะรู้ผิดแล้วผมไม่รู้ ท าให้อาจารย์ไม่มีโอกาสแก้ไขใดๆ 

2) การใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่รบกวนการเรียนการสอนมาก เสียงจาก
โทรศัพท์มือถือจะท าให้อาจารย์หรือเพ่ือนของคุณที่ก าลังเรียนจะเสียสมาธิ ด้วยเหตุนี้ อาจารย์อยากให้คุณปิดเสียง
โทรศัพทร์วมถึงระบบสั่น (บางเครื่องสั่นเสียงดังมาก) หากคุณมีธุระจ าเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในรูปแบบใดก็ตาม 
(รวมถึง การคุยโทรศัพท์ ส่งข้อความ ตอบ Email ส่งสติกเกอร์ LINE อ่าน Facebook ถ่ายรูปลง Instagram 
ระบายความอึดอัดในการเรียนสถิติใน Facebook) ขอให้ไปจัดการธุระของคุณนอกห้อง เพื่อจะได้ไม่รบกวน
อาจารย์และเพ่ือนภายในห้อง โดยสรุป อาจารย์ขอให้ทุกคนไม่ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน หากจะใช้ ให้ใช้นอกห้อง 

3) เข้าห้องเรียนตรงเวลา เนื่องจากเวลา 17:30 เหมือนเป็นเวลานัด ที่พวกเราจะมีการเรียนการสอนกัน 
ดังนั้นเมื่อถึงเวลา อาจารย์จะเริ่มสอนทันที อาจารย์จะไม่ทบทวนเนื้อหา หรือข้อตกลงใดๆ ซ้ าถ้าอาจารย์ได้พูดไป
แล้ว และอาจารย์จะรักษาเวลาของคุณโดยไม่เลิกสายกว่าช่วงเวลาเรียน  

4) ไม่ขาดเรียน เนื้อหาเกือบทุกบทเรียนต่อเนื่องกัน สิ่งที่เรียนในคาบหนึ่ง เกี่ยวข้องอย่างมากกับคาบ
ถัดไป การหยุดเรียนจะท าให้การเรียนของคุณไม่ต่อเนื่อง และอาจท าให้คุณไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนอีกต่อไปตลอด
วิชา 

mailto:psunthud@gmail.com
mailto:kullaya@gmail.com
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5) ท างานที่ได้รับมอบหมาย การเรียนด้วยการฟังหรือการอ่านอย่างเดียว จะไม่สามารถช่วยให้เข้าใจได้ 
อาจารย์เห็นนักเรียนหลายคน เรียนแล้วรู้สึกว่าเข้าใจ แต่ไม่สามารถลงมือปฏิบัติจริงได้ ด้วยเหตุนี้อาจารย์จึงให้
การบ้านคุณเกือบทุกคาบเรียน อาจารย์ขอให้พวกคุณมีส่วนร่วมในการท างานมากท่ีสุด หากพบว่าคุณผิดในข้อใด 
อย่าข้ามไป กรุณาท าความเข้าใจว่าท าไมผิดและจะแก้ไขอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถปรึกษาอาจารย์
หรือผู้ช่วยสอนได้เสมอ 

6) อ่านหนังสือและดูวีดีโอก่อนเข้าเรียน แน่นอนว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของวิชานี้อยู่ในหนังสือและวีดีโอ และ
จะน าเนื้อหาเหล่านี้มาใช้ในการอภิปรายในห้อง ดังนั้นอาจารย์อยากให้ทุกคนอ่านหนังสือและดูวีดีโอก่อนเข้า
ห้องเรียน อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การอ่านหนังสือไม่จ าเป็นต้องอ่านทุกตัวอักษร แต่ให้เน้นอ่านจับใจความว่า
เนื้อหาที่ให้อ่านนั้นก าลังสื่อถึงเรื่องอะไรบ้าง ไม่จ าเป็นต้องลงรายละเอียด  

7) ทบทวนบทเรียน การเรียนสถิติเป็นสิ่งที่เน้นความเข้าใจ เป็นสิ่งที่ต้องทบทวน ท าซ้ า เพ่ือให้ตนเกิด
ความเข้าใจ หากคุณไม่เข้าใจในการเรียนครั้งแรก คุณอย่าคิดว่าตัวเองโง่ การเรียนสถิติแล้วไม่เข้าใจเป็นเรื่องปกติ
มาก แต่คุณจะออกจากความไม่รู้ได้ ด้วยการทบทวนบทเรียน เชื่อหรือไม่ว่า อาจารย์เรียนสถิติขั้นพ้ืนฐานมาแล้ว
ทั้งหมด 4 ครั้งในช่วงปริญญาตรีถึงปริญญาโท เรียนการวัดทางจิตวิทยามาแล้ว 3 ครั้ง และในทุกๆ ครั้ง ผมได้
เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอและสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากตอนผมเรียนระดับปริญญาเอก ดังนั้นผมจึงแนะน าให้คุณ
ทบทวนบทเรียนทุกครั้งหลังจากท่ีผมบรรยายแล้ว 

8) อย่ากลัวต าราภาษาอังกฤษ อาจารย์ทราบดีว่าหนังสือหรือบทความที่ให้คุณอ่านเป็นภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ไม่ได้คาดหวังให้คุณอ่านเข้าใจทั้งเล่ม อาจารย์คาดหวังให้คุณเริ่มอ่านและจับใจความท าความเข้าใจจ หาก
คุณเริ่ม คุณได้สร้างโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษ หนังสือทางจิตวิทยาและหนังสือสถิติที่ดี ส่วนใหญ่จะเป็น
หนังสือภาษาอังกฤษ บทความทางวิชาการท่ีคุณต้องอ่านในอนาคตก็เป็นบทความภาษาอังกฤษ คุณจึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการอ่านต าราภาษาอังกฤษได้ในอนาคต แต่หากคุณเริ่มฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ คุณจะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการเรียนสูงขึ้น หนังสือทีผ่มให้นี้เป็นหนังสือคู่มือภาษาอังกฤษที่อ่านง่ายมาก และเป็นหนังสืออ้างอิง
ในอนาคตได้ดี ดังนั้นหนังสือนี้จึงคุ้มค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง ถ้าส่วนใดทีไ่ม่เข้าใจ คุณสามารถถามเพ่ือนที่เข้าใจ
ได ้และหากไม่เข้าใจจริงๆ ก็สามารถถามผมหรือผู้ช่วยสอนได้ 

9) ช่วยกันเรียน ขอให้คุณช่วยกันเรียน ไม่เข้าใจเนื้อหาใดก็ถามตอบกัน มีการสร้างกลุ่มทบทวนเนื้อหาวิชา
เรียนกัน การที่คุณได้ตอบค าถามหรือได้สอนวิชาแก่เพ่ือน ก็เหมือนกับได้ทบทวนบทเรียนของตนเองด้วย ยิ่งสอน 
ยิ่งตอบมากเท่าไร จะท าให้คุณมีความเชี่ยวชาญวิชานั้นมากยิ่งข้ึน และถึงแม้ว่าวิชานี้จะมีตัดอิงกลุ่มบ้างก็ตาม แต่
หากทุกคนท าได้ดีในวิชานี้ พวกคุณสามารถได้ A ทั้งชั้นเรียนได้ และอาจารย์ก็เคยให้ A ทั้งชั้นเรียนมาแล้วหลาย
ครั้งด้วย 



Course Syllabus: ASSESSMENT (Spring 19) ปรบัปรุงวนัท่ี 8 มกราคม 2564 11 

10) ถาม หากคุณไม่เข้าใจเนื้อหาใด อย่าปล่อยทิ้งไว้ เนื่องจากเนื้อหาวิชาสถิติเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน 
หากไม่เข้าใจเรื่องแรกๆ อาจส่งผลให้ไม่เข้าใจเรื่องในบทถัดไปได้ ด้วยเหตุนี้ หากคุณมีปัญหาใดให้ถามทันที อย่าได้
เกรงใจ 

11) ไม่เน้นจ า แต่เน้นความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ สถิติไม่สามารถเรียนด้วยความจ าเพียงอย่างเดียวได้ คุณ
ต้องท าความเข้าใจ แล้วฝึกฝน ถึงจะท าให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นในคาบเรียน อย่ามัวแต่จดค าบรรยายของ
อาจารย์โดยไม่ได้ท าความเข้าใจกับเนื้อหาวิชา ในแต่ละคาบ อาจารย์มีสไลด์ให้คุณ คุณสามารถบันทึกเสียงผมได้ 
หรือบันทึกวีดีโอการสอนของผมได้ ดังนั้นถ้าคุณจดการสอนของผมแล้วคุณไม่สามารถแบ่งความใส่ใจมาใช้ท าความ
เข้าใจได้ อาจารย์ขอให้คุณหยุดจดแล้วนั่งฟังอย่างตั้งใจ จงจ าไว้ว่า ถึงแม้คุณจะจ าสูตรทางสถิติได้ ถ้าคุณไม่เข้าใจ
ว่าสูตรนั้นคืออะไร ใช้เพ่ืออะไร การจ าก็ไม่มีประโยชน์ โปรดเข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่จ าเลย 
อาจารย์หมายความว่าให้คุณจ าผ่านความเข้าใจ ความจ าโดยเข้าใจจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงของสิ่งที่คุณจ า
กับสิ่งต่างๆ ในสมองของคุณ ความจ ารูปแบบนี้จะอยู่ได้นาน และเป็นพ้ืนฐานทางสถิติที่ดีในอนาคต 

12) สถิติที่อาจารย์สอนไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ แต่เป็นวิชาการใช้เหตุผล คุณสามารถใช้ความรู้คณิตศาสตร์
เพียงแค่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเรียนวิชาของอาจารย์ได้ คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุดในวิชานี้ คือ การท า 
square root ที่คุณสามารถกดเครื่องคิดเลขได้ ด้วยเหตุนี้เอง ถึงแม้คุณจะไม่เก่งคณิตศาสตร์ คุณสามารถเก่งสถิติ
ได้ อาจารย์เห็นนิสิตแบบนี้มาหลายคนแล้ว ดังนั้น อย่าน าความกลัววิชาคณิตศาสตร์ มากีดกันโอกาสในการเรียน
วิชาสถิติ เพราะในแนวทางท่ีอาจารย์สอนนั้น ความสามารถของสองวิชานี้แทบจะไม่เก่ียวข้องกัน 
20. นโยบายเรื่องการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) 

อาจารย์เกลียดการคัดลอกผลงานมากที่สุด การที่คุณคัดลอกผลงานของคนอ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง 
ถือว่าเป็นการไม่เคารพผู้อื่น และไม่เคารพตนเอง เป็นการดูถูกความสามารถทางสมองของตนเอง เป็นการหลอก
ตนเองเพ่ือให้คนอ่ืนรู้สึกว่าคุณดีกว่าความเป็นจริง ดังนั้นอาจารย์จะลงโทษผู้ที่คัดลอกผลงาน และผู้ที่ให้คัดลอก
ผลงานถึงท่ีสุด หากสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนในวิชาของผม 

อาจารย์จะขอเน้นย้ านโยบายอีกครั้งหนึ่งว่า พวกคุณสามารถช่วยกันเรียนได้ ให้ค าแนะน า สอนได้ แต่ไม่
สามารถท างานให้กันได้ คุณช่วยเพื่อนอธิบายกระบวนการคิดได้ แต่คุณไม่สามารถบอกผลลัพธ์กับเพ่ือนได้ หาก
อาจารย์รู้ว่าพวกคุณคนใดลอกการบ้าน หรือให้ลอกการบ้าน อาจารย์จะให้ F ทั้งคนให้ลอก และคนลอกโดย
อัตโนมัติ และอาจารย์จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ทางคณะและมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป การลงโทษนี้จะรวมถึงการ
ลอก และการให้ลอกข้อสอบด้วย 
21. บทส่งท้าย 

วิชาการวัดทางจิตวิทยาจะมีประโยชน์กับคุณมากๆ ในอนาคต แน่นอนคุณต้องใช้ความรู้นี้ในการท า
วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือในการอ่านงานวิจัยต่างๆ แต่คุณสามารถน าความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับการท างาน
ได้ คุณสังเกตได้ว่าคุณได้รับข้อค าถามต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการส ารวจความพึงพอใจ การตอบค าถามจาก 
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Call Center หรือคุณอาจได้รับข้อมูลการรายงานต่างๆ ค าถามที่คุณสามารถถามได้ตลอดก็คือ เขาวัดสิ่งต่างๆ 
อย่างไร (เช่น การวัดดัชนีความสุขมวลรวม) การวัดนี้มีความเที่ยงความตรงหรือไม่  

ความรู้ทางด้านการวัดทางจิตวิทยายังขาดแคลนมากๆ แม้กระท่ังคนจบทางด้านจิตวิทยาออกไปยังขาด
ความรู้ด้านการวัดทางจิตวิทยา คุณจะสังเกตได้ว่าคนจบด้านจิตวิทยาไม่ได้ตั้งค าถามแบบวัดต่างๆ ที่ตนเองได้
ประสบในการท างาน แม้กระทั่งบางคนเชื่อผลของแบบวัดที่เล่นกันใน Facebook อาจารย์คาดหวังว่าพวกคุณ
สามารถน าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน น าไปใช้ในการวัดสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ น าไปใช้ประเมินผลการ
วัดหรือผลการวิจัยจากงานอ่ืนๆ ลองนึกดูว่าต ารวจยังต้องหาหลักฐานประกอบการฟ้องร้องผู้ต้องหา คุณก็ควรจะ
หาหลักฐานประกอบการประเมินผู้ได้รับค าปรึกษาหรือมนุษย์คนอ่ืนๆ และคุณควรจะทราบด้วยว่าหลักฐานที่ได้มา
นั้นมีความน่าเชื่อถือมากเพียงใด หากคุณคิดว่าวิธีการหาหลักฐานที่คุณมียังไม่ดีเพียงพอหรือคุณไม่ทราบคุณภาพ
ของวิธีการหาหลักฐานที่คุณมี คุณก็สามารถใช้วิธีการต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปจากวิชานี้ในการสร้างเครื่องมือหรือ
ประเมินเครื่องมือที่มี 

อาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สอนวิชานี้แก่พวกคุณทุกคน วิชาการวัดทางจิตวิทยาเป็นวิชาพ้ืนฐานส าคัญใน
โลกแห่งจิตวิทยา คุณจะทดสอบทฤษฎีอะไรในทางจิตวิทยา คุณก็ต้องทราบได้ว่าวิธีการวัดตัวแปรต่างๆ ท าได้
อย่างไร และการวัดดังกล่าวมีคุณภาพหรือไม่ อาจารย์อยากให้คุณทุกคนรักและเข้าใจวิชานี้ และหวังว่าคุณจะได้
น าวิชานี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้ในอนาคต 
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รายละเอียดการประเมินคะแนนการสรุปเนื้อหาก่อนเรียน 
 
A. ความยากของเนื้อหา  1.0 1.1 1.2 1.3 
หลักทศนิยมแสดงจ านวนของปัจจัย 3 ปัจจัยต่อไปนี้: ยาว, เข้าใจยาก, เต็มไปด้วยสูตรคณิตศาสตร์หรือวิธีการ
ทางสถิติ ถ้าไม่มีเลยเป็น 1.0 ถ้ามี 1 ปัจจัยเป็น 1.1 ถ้ามี 2 ปัจจัยเป็น 1.2 ถ้ามี 3 ปัจจัยเป็น 1.3 
B. ความยาวของเนื้อหา  0.8 0.9 1 
จ านวนหน้าของเนื้อหาไม่รวมรูปภาพหรือตารางที่คัดลอกหรือแปลจากบทความ 
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 หัวข้อหรือขาดหัวข้อย่อยจ านวนมากจนเห็น
ได้ชัด, 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 = มีการสรุปเป็นตารางหรือรูปภาพแล้วท าให้เข้าใจง่ายขึ้น, 1.2 = รู้สึก
ประทับใจวิธีการน าเสนอของผู้เขียนว่าท าให้เนื้อหายาก ซับซ้อน จ านวนเยอะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ค านวณคะแนน  A x B x C x D x E x F x 10 = ________________ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)   
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ผลการประเมิน 
 
ผู้ประเมิน ......................................................................................................... เลขที่ . ...................... 
 
เลขที่ ชื่อ A B C D E F คะแนน 
         
         
         
         
         
         
         

 
    


