
1 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหสัวิชา 2513720 ช่ือวิชา  การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ  

 Psychological Testing in Organization 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 3 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11-607  

1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่  15 กรกฎาคม 2561  

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม  
 2.1.2.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ และ มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 



2 
 

 2.1.3.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ
ปฏิบัติการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้  สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ
อุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและ
พัฒนาองค์การ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2.1.4.  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น า หรือผู้ร่วมทีมในการท างาน และมีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.5.  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบของการสื่อสารในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 
จากการปรับปรุงการเรียนการสอนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา เนื้อหาที่ด าเนินการจดัการ

เรยีนการสอนไดร้บัการปรบัปรุงมาตัง้แต่เริม่ท าการจดัการเรยีนการสอนตัง้แต่ ปีการศกึษา 2555 
จนถงึปัจจุบนัซึง่ใช้ผูส้อนรบัผดิชอบรายวชิานี้มาตลอด เพยีงแต่การปรบัปรุงกจิกรรมทีใ่ช้ในการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ผู้สอนจึงจะจัดท าเป็นแบบ
ประเมนิผลการจดักจิกรรมประกอบการเรยีนการสอนเพื่อดผูลสมัฤทธิข์องกจิกรรมทีใ่ช้ประกอบ
ในการเรยีนการสอน ตลอดจนให้นักศึกษาศึกษาค้นควา้โดยสื่อและเทคโนโลยใีนการศึกษา
คน้ควา้เพิม่เตมิ และวางแผนการเตรยีมตวัส าหรบัการเป็นนักทดสอบทางจติวทิยาอุตสาหกรรม
และองคก์ารทีด่ใีนอนาคต 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการน าแบบทดสอบทางจิตวิทยามาใช้ในองค์การ ได้แก่ แบบทดสอบทางสติปัญญา  
แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบวัดแรงจูงใจ แบบวัดความถนัด  แบบส ารวจความพึงพอใจในการท างาน 
แบบวัดทัศนคติ และวิธีการสัมภาษณ์ด้วยค าถามทางจิตวิทยา การรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าท างาน และการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
การเลื่อนต าแหน่งและการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการประเมินความต้องการและความพึงพอใจของ
พนักงาน ลูกค้าหรือผู้รับบริการได้  

A study of application by using psychological test in organization i. e. , 
intelligence quotient test, personality test, motivation test, aptitude test, working 
satisfaction application, questionnaire and interview techniques with psychological 
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questions, collecting data for behavioral analysis of person in organization, job 
recruitment and selection for promotion of worker and career development, including 
need assessment and satisfaction of staff, customer or client. 
 
3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุม่ เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย าย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะกบักลุม่ของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน Social 
Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น 
 2) อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างนอ้ย 2 
ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้งการ) หรือขณะปฏิบัตกิารภาคสนาม ( On-the-job)
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1  ตระหนักในคุณค่าของจรรณยา
บรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม 
 1.3  มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
 1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

     1. จัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม  และ
ความรับผิดชอบประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของนักทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

-      2. ใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
จริยธรรมของนักทดสอบทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การในการเก็บ
ข้อมูลจากการทดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้
จัดกลุ่มอภิปรายถึงประเด็นปัญหานั้นๆ  
โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้การศึกษามา
ประยุกต์ ใช้จากทฤษฎีจิต วิทยาและ
ปรัชญาการศึกษาในรูปแบบมุมมองใหม่ 

-  

     1. การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏิบัติตน
ของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. ประเมินด้วยการตอบค าถาม การ
สอบปากเปล่า ใบงานและแบบฝึกหัด 
     3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
     4. ประเมินจากการมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 

สัปดาหท์ี่ 
1 - 15 

15% 

ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับ
หลักการ วิธีการและทฤษฎีท่ีส าคัญใน

1. ใช้ก ารบ รรยายป ระกอบกั บ
ซักถามในประเด็นที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
พร้อมทั้งการใช้กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

1. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
และการน า เสนอ งานตามประเด็นที่
มอบหมายหรือการแสดงความคิด  และ

สัปดาหท์ี่ 
1 – 15 
และ 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
 2.2  มีการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในปัจจบุัน 
 2.3  มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง 
และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
 

กับหัวข้อ หรือเนื้อหาต่างๆ ตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการสอน 

2. การ เรียนรู้ โดยการจัดท าเป็ น
โค ร งก าร  (Project-Based Learning) 
โด ย ให้ นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม กั น พั ฒ น า
แบบทดสอบทางจติวิทยาในอุตสาหกรรม
และองค์การตามตัวแปรที่นักศึกษาสนใจ  

3.  อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม  
( Group Discussion)  ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

 
 

รายงานผลการพัฒนาแบบทดสอบที่
นักศึกษาร่วมกันจัดท าข้ึน 

2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์  และการสังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 

3. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการท า
แบบทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การประเภทต่างๆ โดยน ามา
เทียบเคียงกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ ได้
เรียนรู้มาในรายวิชาที่เรียนผ่านมา 

 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบตามหลักการท่ีได้ศึกษามา
รวมท้ังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3.2  สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนว

1. การสอนแบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) โดยกระตุ้นกลุ่มผู้เรียน
หาค าตอบหรือทางเลือกจากประเด็นที่
ก าหนด โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้สมาชิก
ช่วยกันคิด และหาค าตอบหรือทางเลือก 
ส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้มากที่สุด แล้ว
ช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

     1. ประเมินผลการระดมสมองในการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ ได้รับ
มอบหมาย 
     2. ประเมินจากผลการอภิปรายและ
การน า เสนอผลของกลุ่ ม โดยการน า
หลักการเรียนรู้มาใช้ในการน าเสนอ 
     3. ประเมิ นจากผลฝึ กการสร้ าง/

สัปดาหท์ี่ 
1 – 15 
และ 16 

25% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ 
 3.3  มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาใน
การศึกษาข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ได ้
 3.4  สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการ
น าความรู้ เทคนิคและวิธีการทางดา้น
พฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและพัฒนา
องค์การ 
 3.5  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2.  อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม  
( Group Discussion)  ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

3. การร่วมกันฝึกสร้างเครื่องมือทาง
จิตวิทยาเพื่อใช้ในงานของนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

4. การวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การจาก
เอกสารภาษาอังกฤษที่ได้รับมอบหมาย
โดยน ามาน าเสนอในช้ันเรียน 

พัฒนาเครื่องมือทางจิตวิทยาในองค์การได้
อย่างเหมาะสมตามหลักการที่ได้เรียนมา 
     4. ประเมินจากวิเคราะห์เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบทางจิตวิทยาใน
องค์การจากเอกสารภาษาอังกฤษตามที่
ก าหนด 
     5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การ
ทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การคิด 
วิเคราะห์  และการสงัเคราะหส์าระความรู้
ที่เรียนไปสูส่ถานการณ์จรงิ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     4.1  มีความสามารถในการสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       1. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ 
(Co-Operative Learning)  โดยมุ่ งให้
นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และประสานงานกัน เพื่อ ให้ เกิดการ
เรียนรู้ในเรื่องที่เรียน จะต้องรับผิดชอบ

     1. ประเมินผลจากการอภิปรายและ
การน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มจากการ
แปลเอกสารทางวิชาการ เช่น บทความ 
งานวิจัย หรือประเด็นต่างๆ ทางจิตวิทยา
การทดสอบจากภาษาอังกฤษที่มีระดับ
ความยากปานกลาง 

สัปดาหท์ี่ 
1 - 15 

15% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
 4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตาม
สถาน-การณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาทของการเป็น
ผู้น า หรือผู้ร่วมทีมในการท างาน 
 4.3  สามารถปรบัตัวให้เข้ากบัวัฒนธรรม
องค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี
 4.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานใน
องค์การทกุระดับ ผูร้ับบริการและบุคคลทั่วไป 
 4.5  มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม  
     2. การสอนแบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) โดยกระตุ้นใหน้ักศึกษา
ท างาน เป็นกลุ่ ม เพื่ อหาค าตอบหรือ
ท าง เลื อ กส าห รั บ ปัญ ห าที่ ก าห น ด  
ช่วยกันคิด และหาค าตอบที่ดีที่สุดร่วมกนั  

      2. ประเมินจากความพยายามใน
การศึกษาค้นคว้า เพื่อการน าเสนอตาม
ประเด็นที่ มอบห มายห รือการแสดง
ความคิด 
    3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการระดมพลังสมอง  
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิต-
วิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอรร์่วม
ด้วย 
 5.2  มีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ -
ภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน ตลอดจน

     1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ จาก
การเรียนการสอน ทั้งทางเรื่องการสื่อสาร
ด้วยการพูดคุย การอภิปราย การสร้าง/
พัฒนาแบบทดสอบ และการใช้สืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
โดยตนเอง  
    2. การฝึกท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการ
ค า น ว ณ ท า ง ส ถิ ติ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
แบบทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 

     1. ป ระ เมิ นผลจากผลการ ศึกษา
ค้นคว้าโดยการน าหลักการที่ได้เรียนรู้มา
ไปใช้ในการสร้าง/พัฒนาแบบทดสอบ 
ตามที่นักศึกษาสนใจ  
      2. ประเมินจากผลการน าเสนอตาม
ประเด็นที่ มอบห มายห รือการแสดง
ความคิดในงานของกลุ่ม 
      3. ประเมินจากการเขียนรายงานผล
การสร้าง/พัฒนาแบบทดสอบดังกล่าว 
      4. ประเมินจากผลการสืบค้นข้อมูล

สัปดาหท์ี่ 
1 – 15 
และ 16 

15% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
สามารถเลือกใชส้ื่อและรูปแบบของการ
สื่อสารในการน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 

 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด การค านวณ การวิเคราะห์  และการ
สั ง เคร าะห์ ส าระความ รู้ ที่ เรี ย น ไป สู่
สถานการณ์จริง 

 
หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรบัผิดชอบรอง
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดท่ี 5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

1 
(4 ชม.)  

แนะน ารายวิชา  
รูปแบการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 
การทบทวนความรู ้
-  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดทบทวนความรู ้

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดทบทวน
ความรู้ 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด 
3. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

2 
(4 ชม.) 

บ ร ร ย าย เรื่ อ ง ค วาม รู้ ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการทดสอบทางจิตวิทยา  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ัน
เรียนเรื่อง  

- 3. ซัก-ถาม และเสนอแนะ 
กิจกรรม/ใบงาน : 

- ใบงาน : สิ่งที่ได้จากการบรรยาย 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. ใบงานเรือ่งสิ่งที่ได้จาก
การบรรยาย 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการอภิปรายกลุ่ม
และน าเสนอในช้ันเรียน  
3. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

3 
(5 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การสร้างข้อค าถามจากตัวแปรที่
สนใจ 
- Introduction 
- Norms and Basic Statistics 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. การระดมสมองเพื่อหาตัวแปรที่

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. ใบงานเรือ่งการระดม
สมองเพื่อหาตัวแปรที่
น่าสนใจ  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากใบงานทีท่ า
ร่วมกันในช้ันเรียน 
  
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

for Testing  
 

สนใจพร้อมทั้งอ้างอิงวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
ใบงาน : การระดมสมองเพื่อหาตัว
แปรที่น่าสนใจทางจิตวิทยา 

 
 

4 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การสร้างข้อค าถามจากตัวแปรที่
สนใจ 
- Writing and Evaluation 
Test  Items 
- Selection and Decision 
Analysis 
- Test Administration 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. สอบย่อยครั้งที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกบั
แบบทดสอบทางจิตวิทยา  
2. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
3. ฝึกการสร้างพิมพ์เขียวของข้อ
ค าถาม (Blueprint) จากตัวแปรที่
สนใจ  
 กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องการสร้างพมิพ์เขียว
ของข้อค าถาม 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนข้อค าถามจากสร้าง
พิมพ์เขียวของข้อค าถาม  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
4. คะแนนจากการสอบยอ่ย
ครั้งที่1 : ความรู้เกี่ยวกบั
แบบทดสอบทางจิตวิทยา  
 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

5 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



11 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

ความเที่ยงตรงของแบบวัดทาง
จิตวิทยา 
- Correlation and Regression 

นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ฝึกการเขียนข้อค าถามจาก 
Blueprint ที่ได้ตามตัวแปรที่
นักศึกษาสนใจ  
 กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องการเขียนข้อค าถาม
จากตัวแปรที่สนใจ 

PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนข้อค าถามจากตัวแปร
ที่สนใจ  

3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 

6 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
ความเที่ยงตรงของแบบวัดทาง
จิตวิทยา 
- Validity  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. สอบย่อยครั้งที่ 2 : การด าเนินการ
สอบที่เป็นมาตรฐาน  
2. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
3. ฝึกการค านวณหาค่าความ
เที่ยงตรงด้วยวิธีต่างๆ  
 กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องการหาค่าความ
เที่ยงตรง 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการหา
ค่าความเที่ยงตรง  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
4. คะแนนจากการสอบยอ่ย
ครั้งที่2 : การด าเนินการสอบที่
เป็นมาตรฐาน  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

7 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
ความเช่ือมั่นของแบบวัดทาง
จิตวิทยา 
- Reliability  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ฝึกการค านวณหาค่าความเช่ือมั่น
ด้วยวิธีต่างๆ 
3. ฝึกการน าข้อค าถามทีส่ร้างขึ้นไป
ทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง (Tryout)   
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการหาค่าความ
เช่ือมั่น 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการหา
ค่าความเช่ือมั่น  
3. แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

8 
(4 ชม.) 

ทบทวนสถิตทิี่เกี่ยวข้องกับ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา ได้แก่ 
- Correlations & 
Regression 
- Reliability & Validity   
- Norms 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายประกอบ Power 
point 
2. ฝึกการค านวณค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง  
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องสถิติพื้นฐานที่ใช้ใน
การวัดและทดสอบทางจิตวิทยา 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องสถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวัดและ
ทดสอบทางจิตวิทยา  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



13 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

9 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การสมัภาษณ์ด้วยค าถามเชิง
จิตวิทยา 
- Interviewing Technique  
 

1. สอบย่อยครั้งที่ 3 : สถิติพื้นฐาน 
2.  ฝกึท าการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
3. วิเคราะห์ข้อสอบและหาค่าความ
เที่ยง  
4. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องการสร้างข้อค าถามใน
การสมัภาษณ์เพื่อใช้ในการคัดเลือก
คนเข้าท างาน 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
สร้างข้อค าถามในการ
สัมภาษณ์เพื่อใช้ในการ
คัดเลือกคนเข้าท างาน  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด 
4. คะแนนจากการสอบยอ่ยครั้ง
ที่3 : สถิติพื้นฐาน  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

10 
(4 ชม.) 

แบบทดสอบทางจิตวิทยา
ประเภทต่างๆ ในการคัดเลอืก
บุคลากร การพฒันาพัฒนา และ
การประเมินผลการท างาน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายประกอบ Power 
point 
2. ฝึกวิเคราะห์ข้อค าถามจาก
แบบทดสอบประเภทต่างๆ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องการวิเคราะห์ข้อ
ค าถามในแบบทดสอบแบบต่างๆ 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะห์ข้อค าถาม  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



14 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

11 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การวัดทางสติปัญญาและ
กระบวนการคิด 
- Theories of Intelligence 
and the Binet Scale  
- The Wechsler Intelligence 
Scales 
- Cognitive-Behavioral 
Assessment 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ฝึกการสร้างเกณฑ์ปกติแบบต่างๆ  
 กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องการสร้างเกณฑ์ปกต ิ
 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องเกณฑ์
ปกติ  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

12 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
แบบทดสอบวัดความสามารถ 
แบบวัดแบบกลุ่ม และแบบวัด
เกี่ยวกับอาชีพ 
- Other Individual Tests of 
Ability  
- Group Ability Tests : 
Intelligence, Achievement, 
and Aptitude 
- Tests for Choosing Careers  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ฝึกท าแบบทดสอบวัด
ความสามารถและความถนัดทาง
อาชีพ 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหดัเร่ืองแบบวดัความสามารถ 
2. แบบฝึกหดัเร่ืองแบบวดัความถนัด

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบทดสอบวัด
ความสามารถในงาน Work 
Samples 
3. แบบวัดความถนัดใน
อาชีพ 
  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการฝึกท า
แบบทดสอบประเภทต่างๆ  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



15 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

ทางอาชีพ 

13 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพและ
แบบวัดเกี่ยวกบัสุขภาพ ความ
ปลอดภัยในการท างาน 
- Structured Personality Tests 
- Projective Personality Tests 
- Testing in health Psychology 
and Health Care  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ฝึกท าแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ
และแบบวัดเกี่ยวสุขภาพอนามัย 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องแบบวัดบุคลิกภาพ 
2. แบบฝึกหัดเรื่องแบบวัดทัศนคติต่อ
ความปลอดภัยในการท างาน  

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบทดสอบวัด
บุคลิกภาพแบบ Self 
Report 
3. แบบทดสอบวัด
บุคลิกภาพแบบ 
Projective 
4. แบบวัดทัศนคติต่อความ
ปลอดภัยในการท างาน  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการฝึกท า
แบบทดสอบประเภทต่างๆ  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

14 
(4 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
จรรยาบรรณส าหรับนักทดสอบ 

- Tests Bias 

- Testing and the Law 

- The future of 
Psychological Testing 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ระดมสมองและกรณีศึกษาเกี่ยวกบั
จรรยาบรรณของนกัทดสอบ 

- กิจกรรม/ใบงาน : 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. ใบงานกรณีศึกษา 
 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกบั
จรรยาบรรณของนกัทดสอบ 

15 
(4 ชม.) 

น าเสนอผลการสร้าง/พัฒนา
เครื่องมือที่แต่ละกลุ่มและให้
ข้อเสนอแนะจากผู้สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
การสัมมนาผลงานของนักศึกษาจาก
การได้ฝึกสร้าง/พัฒนาแบบทดสอบทาง
จิตวิทยาที่สร้างขึ้นของแต่ละกลุ่มพร้อม
ทั้งการอภิปรายในชั้นเรียนและ
ข้อเสนอแนะจากผู้สอน  

การสมัมนาผลงานของ
นักศึกษา โดยแต่ละกลุม่
น าเสนอโดยใช้ power 
point ประกอบการสมัมนา 

1. ผลการอภิปรายกลุม่ 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการสัมมนา 
4. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการสัมมนา 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

16 
(0 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - โครงงานและแบบฝึกหัด   60% 
  - สอบปลายภาค    25% 
  - จิตพิสัยและกจิกรรมในช้ันเรียน  15% 

  2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ศุภมิตร  บัวเสนาะ.  (2558).  การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ. กรุงเทพมหานคร :  

โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์. 
6.2 เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
  - 
6.3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 
Robert M. Kaplan and Dennis P. Saceuzzo. (2001). Psychological Testing : Principle,  

Applications, and Issue. (5th Edition). Canada : Thomson Learning. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนกัศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสงัเกตพฤตกิรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 



18 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

 - - 

ความรู้ 
 

   

ทักษะทางปัญญา 
 

-   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 -  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้ไอที 

-   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีทีผ่ลการเรียนรู้นกัศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรบัปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


