รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
องคการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2512223 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Measurement and Testing)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 กันยายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1) เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในกระบวนการวัดผลและทดสอบทางจิตวิทยา
2) เพื่อใหผเู รียนเขาใจวิธีการวัดผลในสาขาจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาบุคลิกภาพ และจิตวิทยาสังคม
3) เพื่อใหผเู รียนมีจรรยาบรรณในการใชแบบทดสอบและประเมินผลจากการทดสอบ
4) เพื่อใหผเู รียนมีทัศนคติที่ดีตอทุกสาขาอาชีพของนักจิตวิทยาในหนวยงานตาง ๆ
5) เพื่อใหผเู รียนสามารถใชแบบทดสอบมาตรฐานได
6) เพื่อใหผเู รียนมีทักษะในการประเมินผลและสรุปผลจากเกณฑมาตรฐานได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา เพือ่ เปนการให
นักศึกษามีความพรอมและมีทักษะในการสรางเครื่องมือในการประกอบอาชีพในอนาคต

มคอ. 3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาหลักการเบื้องตนในการวัดผล กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภท
และลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การเลือกใชแบบทดสอบที่สอดคลองกับจุดประสงค การฝกใช
แบบทดสอบทางจิตวิทยาบางชนิด ฝกการใหคะแนน การแปลผล เขียนรายงานทางจิตวิทยา และจรรยาบรรณ
ในการใชแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม
A study of fundamental of measurement, testing and evaluation process in
Psychology, categories and types of psychological test, selection of test that suitable with the
purpose setting, including practice in psychological test, scoring, interpretation the result of
test, writing the psychological report, and the ethics of psychological test in educational
psychology, personality psychology and social psychology.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจําเปน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
30 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาการใหคําปรึกษาผานทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารยผูสอนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ
1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. ตระหนักในคุณคาของจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนตระหนักคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีความซื่อสัตย คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพใน
2
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การเรียนการสอนในเรื่องของการสรางเครื่องมือทางจิตวิทยา
2. มอบหมายงานใหนกั ศึกษาไดปฏิบัติประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งรายกลุมและรายบุคคล
3. การใหนกั ศึกษาไดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ในประเด็นที่กําหนด
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมและทัศนคติของของนักศึกษาทีเ่ กี่ยวของกับจรรณยาบรรณของการเปน
นักจิตวิทยาจากการฝกปฏิบัติ
2. พฤติกรรมการเขาเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบและการสงงานตามที่ไดรบั มอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
3. สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและทํากิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
หลักการเบื้องตนในการวัดผล กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภทและ
ลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา
การเลือกใชแบบทดสอบทีส่ อดคลองกับจุดประสงค
การฝกใช
แบบทดสอบทางจิตวิทยาบางชนิด ฝกการใหคะแนน การแปลผล และจรรยาบรรณในการใชแบบทดสอบที่
เกี่ยวของกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนือ้ หาในรายวิชา
2. การอภิปรายกลุม
3. การฝกปฏิบัติการสรางการพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา การ
มอบหมายกิจกรรมรายกลุม และ การศึกษาคนควาดวยตนเองรายบุคคล
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบ ไดแก การทดสอบยอยหลังบทเรียน และการสอบปลายภาค
2. การสังเกตการณรวมกิจกรรมในชั้นเรียน ผลงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ประเมินผลงานที่ไดรบั มอบหมาย ไดแก การนําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามทีม่ อบหมาย
รายบุคคลและรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. มีความสามารถในการคิ ด วิเคราะหอ ยางเปนระบบตามหลักการที่ ไดศึกษามารวมทั้งสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
2. สามารถวิเคราะห ออกแบบและประยุกตใชเครื่องมือทางจิตวิทยา ไดแก การใชแบบทดสอบและ
แบบสอบถามไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1. การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา พรอมกับใหนกั ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติ
2. สอดแทรกกิจกรรม เพื่อฝกทักษะการคิด วิเคราะห คํานวณ และการฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือ
3
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ทางจิตวิทยา รายกลุมและรายบุคคล
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบเก็บคะแนนและการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบที่ใชทักษะดานการคิดวิเคราะห
2. ประเมินผลจาก พฤติกรรมการเขาเรียน การเขารวมกิจกรรม ผลงานการศึกษา คนควา และ
นําเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
2. พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางผูเ รียน ตลอดจนพัฒนาบทบาทของความเปนผูนํา
ผูตามในการทํางานเปนทีม
4.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายและสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมอบหมายงานระหวาง
การจัดเรียนการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานและแลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสงงาน รายงาน ความเรียบรอยครบถวนของงาน และการนําเสนอผลงาน
รายบุคคลและรายกลุม
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
โดยใชเครื่องมือและรูปแบบทีเ่ หมาะสม
2. พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางจิตวิทยา
3. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและแหลงขอมูลตางๆ
5.2 วิธีการสอน
1. การอภิปรายกลุมยอยในชั้นเรียนตามหัวขอที่อาจารยผูสอนมอบหมาย
2. การสอนการคิด วิเคราะหขอมูล ดวยการบรรยายในชั้นเรียนและการฝกปฏิบัติ
3. มอบหมายงานในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆของนักศึกษาและใหนกั ศึกษาคนควา
ขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงานเพื่อนําเสนอดวยวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
3. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ

4

มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

* ชี้แจงรายละเอียดวิชา การ
จัดการเรียนการสอน รวมถึง
การวัดและประเมินผล
เรื่อง ความหมายและ
ความสําคัญของการวัดและ
การทดสอบทางจิตวิทยา

2

* อธิบายภาพรวมของการวัด
และการทดสอบที่ใชในระบบ
การศึกษา และวัตถุประสงค
ของการทดสอบ

3

3

1. อธิบายประเภทของ
แบบทดสอบในการศึกษา 2
กลุม ไดแก แบบทดสอบแบบ
ปรนัย และอัตนัย
1. อธิบายประเภทของ
แบบทดสอบในการศึกษา 2
กลุม ไดแก แบบทดสอบแบบ
ปรนัย และอัตนัย(ตอ)
1. อธิบายการหาคาความยาก
งายของแบบทดสอบ

3

6

อธิบายการหาคาอํานาจ
จําแนก

3

7

ทดสอบยอย

3

8

การวัดและการทดสอบที่ใชวัด
บุคลิกภาพในประเภทตางๆ

3

9

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

3

4

5

3

3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1. อธิบายแนวการสอน
2. แบงกลุม นักศึกษา
3. บรรยาย
4. มอบหมายใหนักศึกษา
สืบคนเกี่ยวกับการสอน
รายบุคคล
/ powerpoint
1. บรรยาย
2. นักศึกษาแบงกลุม รวมกัน
วิเคราะหจดประสงคของ
แบบทดสอบ
/Powerpoint
1. บรรยาย
2. ฝกปฏิบัติการสราง
แบบทดสอบทางการศึกษา
/Powerpoint
1. บรรยาย
2. ฝกปฏิบัติการสราง
แบบทดสอบทางการศึกษา
/Powerpoint
1. บรรยาย
2. ฝกการวิเคราะหคาความ
ยากงาย
/Powerpoint
1. บรรยาย
2. ฝกการวิเคราะหคาอํานาจ
จําแนก
/Powerpoint
1. ขอสอบ
1. บรรยาย
2. การถาม ตอบในชั้นเรียน
/Powerpoint
1. บรรยาย

ผูสอน
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
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สัปดาหที่
10

11

12
13

14

15
16

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

แบบทดสอบบุคลิกภาพที่เปน
มาตรฐานชนิด Projective
Technique และ
Personality Inventory
แบบทดสอบทางสติปญญา

3

3

การประเมินโดยใช
แบบสอบถาม
มาตรในการประเมิน
การสรางขอคําถามเชิงบวกลบ และ

3

ขั้นตอนในการสรางและ
ประเมินแบบสอบถาม
การหาคาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม
การฝกปฏิบัติการสราง
แบบสอบถามและการ
ประเมิน
สอบปลายภาค

3

3

3

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
2. อภิปรายกลุม
1. บรรยาย
2. การถามตอบในชั้นเรียน
3. ฝกการประเมินบุคลิกภาพ

ผูสอน
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

1. บรรยาย
2. นักศึกษาสืบคนขอมูล
สารสนเทศ
3. มอบหมายงานการวัด
สติปญญา
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม
1. บรรยาย
2. นักศึกษาสืบคนเกี่ยวกับ
การหาคุณภาพเครือ่ งมือ
3. ฝกปฏิบัติการสราง
แบบสอบถาม รายกลุม
1. บรรยาย
2. ฝกปฏิบัติการประเมิน
แบบสอบถาม รายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

1. ฝกปฏิบัติการสราง
แบบสอบถามและประเมิน
แบบสอบถามรายบุคคล

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู
1
1. คุณธรรม
การทํา
จริยธรรม
กิจกรรมกลุม 2. ความรู
ในชั้นเรียน 3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. สังเกตจากการมีสวนรวมใน สัปดาหที่ 13 20%
การอภิปรายและทํากิจกรรม
14
ตางๆ ในชั้นเรียน
2. ประเมินจากงาน รายงาน
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบ
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ความสัมพันธระหวาง ในการนําเสนอ
บุคคลลความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการ
วิเคราะหการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2
2. ความรู
1. ประเมินจากการทดสอบ
การทดสอบ 3. ทักษะทางปญญา หลังบทเรียน
ยอย
3
1. คุณธรรม
1. สังเกตจากการมีสวนรวมใน
การฝกปฏิบัติ จริยธรรม
การอภิปรายและทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการ 2. ความรู
ตางๆ ในชั้นเรียน
ใชเครื่องมือ 3. ทักษะทางปญญา 2. ประเมินจากงาน รายงาน
ทางจิตวิทยา 4. ทักษะ
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบ
ความสัมพันธระหวาง ในการนําเสนอ
บุคคลลความ
3. ประเมินผลจาก พฤติกรรม
รับผิดชอบ
การเขาเรียน การเขารวม
กิจกรรม ผลงานการศึกษา
5. ทักษะการ
วิเคราะหการสื่อสาร คนควาและนําเสนอผลงาน
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ประเมินจากการทดสอบ
2. ความรู
4
การสอบ 3. ทักษะทางปญญา ปลายภาค
ปลายภาค

สัปดาหที่ 7

10%

สัปดาหที่ 4 6
สัปดาหที่ 13 15

30%

สัปดาหที่ 16

40%

*ถามีขอสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถ
ตรวจสอบไดภายใน 1 ปการศึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารวิชา การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. หลักการสรางแบบสอบวัดทางจิตวิทยาและทางการศึกษา. ศาสตราจารย ดร.รัตนา ศิริพานิช
: คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
2. การทดสอบทางจิตวิทยา. ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย : สําพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พิมพครั้งที่ 2.
3. การสรางและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน. ศาสตราจารย ดร. อุทมุ พร
จามรมาน : สํานักพิมพ บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด.
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. เว็บไซตในประเทศไทย
1.1 http://www.dusit.ac.th/department/faculty/dept8.html
1.2 http://www.psy.chula.ac.th/
1.3 http://edupsy.edu.ku.ac.th/
1.4 http://gep.buu.ac.th/
2. เว็บไซตตางประเทศ
2.1 http://www.psychology.com/
2.2 http://psychology.about.com/
2.3 http://www.psychologytoday.com/
2.4 http://www.psychology.org/
2.5 http://www.psychology.net/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมพิจารณาผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงเนือ้ หาและขอมูลในการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยเพิ่มขึ้น
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