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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2555 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 
RB 502   Construction and Development of Measuring Instruments in Behavioral 

Science 

2. จํานวนหน่วยกิต  3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)  รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม oraphin@swu.ac.th 
 อาจารย์ผู้สอน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม oraphin@swu.ac.th 

 อาจารย์ ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ ์  piyarat022@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  ภาคปลาย / ช้ันปีที่ 1  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน   ห้องเรียน 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
9. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด   21 ตุลาคม  2555 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนระบุกฎเกณฑ์และวิธีการเบ้ืองต้นของการวัดได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถหาคุณภาพของเคร่ืองมือดังกล่าวได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมทีักษะในการใช้ภาษาสื่อสารแปลความหมายของผลของการวัดได้อย่างถูกต้อง และ

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้จากการศึกษาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณทางการวิจัยในการสร้าง พัฒนา และใช้เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 



มคอ. 3 

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 2 

 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการแสวงหาความรู้
เก่ียวกับการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ 

7. เพ่ือให้ผู้เรียนมกีารเผยแพร่และจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้รายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านการวิจัยและสถิติที่ใช้

ในการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ และสามารถตอบสนองความต้องการด้านการสร้าง
เครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ของนิสิตได้ 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนนิการ

 
1. คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธีการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งที่เป็นการสร้างแบบสํารวจ แบบวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์ เริ่มจากการวางแผนเคร่ืองมือวัด การเขียนข้อคําถามหรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ การ
ทดสอบและการปรับปรุงข้อคําถาม การวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและ
พัฒนาเคร่ืองมือวัด รวมท้ังรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ในการรวบรวมและการตีความหมายของข้อมูล 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

30 
(2 ช่ัวโมง x 15 สัปดาห์) 

ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะรายหรือกลุ่ม 

30
(2 ช่ัวโมง x 15 สัปดาห์) 

75 
(5 ช่ัวโมง x 15 สัปดาห์) 

3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ตวัเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

วป 502 ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○

4. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเปน็รายบุคคล 

รศ. ดร.อรพินทร์ ชูชม ช่ัวโมงนัดหมาย วันศุกร์ เวลา 13:00 - 15:00 น. 
อาจารย์ ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ ์ ช่ัวโมงนัดหมาย วันศุกร์ เวลา 13:00 - 15:00 น. 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนสิิต
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล
- แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของ

ปัญหา โดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน
ท่ีจะได้รับผลกระทบ  

- ริ เ ร่ิ ม ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ข้ อ บ กพ ร่ อ ง ข อ ง
จรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน  

 

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
วิเคราะห์ และสะท้อนพฤติกรรม
ของตนเอง และผู้อ่ืน  

- ผู้สอนจัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม 
และ เป็ นผู้ นํ า ในการ ดํ า เนิ น
กิจกรรมเพื่อลดความขัดแย้งทาง
ค ว า ม คิ ด  ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สถานการณ์ท่ีนิสิตต้องเผชิญใน
การเรียน  

พิจารณาจากการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม ด้วยตนเองของนิสิต และ
คณาจารย์ผู้สอน 

2. ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล
- ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในองค์ความรู้

เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม
และทฤษฎีใหม่ วิธีการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดตัวแปร
ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

- มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันในสาขา 

- บรรยาย อภิปราย แนะนํา
เอกสารประกอบการเรียน การ
จัดกิจกรรมในห้องเรียน นิสิต
ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
ใช้การเรียนรู้ Research-based 
learning 

- การเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ท่ีค้นคว้า
เพ่ิมเติมให้เข้ากับเนื้อหาท่ีจัดไว้ 
และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของ
นิสิต เพ่ือให้ง่ายต่อการทําความ
เข้าใจ และนํามาใช้  

พิจารณาจากปริมาณ และคุณภาพ
ของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมถึง
รายงานท่ีได้รับมอบหมาย ในประเด็น
ของความเข้าใจเนื้อหา ประเด็นใน
การวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ของ
งาน และนวัตกรรมท่ีนิสิตสร้างในการ
เรียนรายวิชา  

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล
- สามารถใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน

ทฤษฎี และเทคนิคการแสวงหาความรู้
ในการวิเคราะห์ประเด็น และปัญหา
สําคัญ ได้อย่างสร้างสรรค์  

- พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ  

- ใช้การเรียนรู้ Research-based 
learning และอิงกรณีตัวอย่าง
เพ่ือ พัฒนาความคิดรวบยอด 
รวมท้ังหลักการทางทฤษฎี และ
การปฏิบัติ การวิเคราะห์
สถานการณ์ และการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นข้ันตอน
ตามแผนท่ีวางไว้ 

พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความสามารถของการอภิปราย
ในชั้นเรียน การนําเสนอหัวข้อท่ีได้รับ
มอบหมาย และคุณภาพของรายงาน 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล
- สามารถวางแผน  วิ เคราะห์  และ

แก้ปัญหา ท่ี ซับ ซ้อนไ ด้ ด้วยตนเอง 
รวมท้ังวางแผนปรับปรุงตนเอง และ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

- ใช้การเรียนรู้ Collaborative 
learning สร้างข้อตกลงชั้นเรียน
ร่วมกัน อาจารย์และนิสิต 
ยอมรับฟังความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนมุมมองท่ีอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักการ และเหตุผล
เป็นตัวอย่าง 

การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ความ
รับผิดชอบต่องานกลุ่ม และเด่ียวท่ี
ได้รับมอบหมาย และส่งรูปเล่ม
รายงานตรงเวลา ประเมินจากท่าที
ระหว่างการอภิปราย และการร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล
- ส า ม า ร ถ คั ด ก ร อ ง ข้ อ มู ล ท า ง

คณิตศาสตร์ และสถิติ เพ่ือนําไปใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาท่ี
ซับซ้อน  

 

- ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนในเชิงการ
วิเคราะห์ทางปริมาณด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

- ให้นิสิตใช้เทคโนโลยี เช่น 
โปรแกรม Power-Point, CD, 
คลิปวิดีโอ ฯลฯ ในการนําเสนอ
รายงาน 

- ให้นิสิตใช้ ATutor ท่ีผู้สอนสร้าง
ข้ึน เพ่ือการเรียนและการสื่อสาร 

พิจารณาจากคุณภาพของนําเสนอ
รายงานในการประชุม และการผ่าน
สื่อต่างๆ รวมท้ังบันทึกการ
ลงทะเบียนการเข้าสู่ระบบและการ
สื่อสารกับผู้สอนทาง ATutor 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
สื่อท่ีใช้ ผู้สอน

1 
(29 ต.ค. 55) 

แนะนําประมวลรายวิชา 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาการ
เรียน การประเมินผล
ศักยภาพ และความต้องการ
ของผู้เรียนก่อนเรียน  

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ATutor รศ.ดร.อรพินทร์
อ.ปิยรัฐ 

2-3 
(5 พ.ย. 55) 
(12 พ.ย. 55) 

หลักการสร้าง การใช้ และ
การแปลความหมายข้อมูล
จากแบบทดสอบ (เคร่ืองมือ
วัดด้านการรู้คิด) 

6 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานกรณีศึกษา 
ATutor 

อ.ปิยรัฐ

4-5 
(19 พ.ย. 55) 

หลักการสร้าง การใช้ และ
การแปลความหมายข้อมูล

6 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ปิยรัฐ
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

สื่อท่ีใช้ ผู้สอน

(26 พ.ย. 55) จากแบบสอบถาม มาตราวัด 
(เคร่ืองมือวัดด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก เจตคติ 
บุคลิกภาพ) 

การวิเคราะห์กรณีศึกษา ใบงานกรณีศึกษา 
ATutor 

6-7 
(3 ธ.ค. 55) 
(17 ธ.ค. 55) 

หลักการสร้าง การใช้ และ
การแปลความหมายข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสังเกต (เคร่ืองมือวัด
ด้านพฤติกรรม) 

6 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานกรณีศึกษา 
ATutor 

อ.ปิยรัฐ

8 
(24 ธ.ค. 55) 

นิสิตอภิปรายหัวข้อ ตัวแปร
ท่ีสนใจ และเคร่ืองมือวัดท่ี
เลือกใช้ ในการทํางานกลุ่ม
และงานเดี่ยว 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ในกลุ่มย่อย 

ผลงานของนิสิต 
ATutor 

อ.ปิยรัฐ

9 
(7 ม.ค. 56) 

การวิเคราะห์รายข้อตาม
แนวคิด CTT (Classical 
Test Theory) 

3 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานแบบฝึกหัด 
ATutor 

รศ.ดร.อรพินทร์

10 
(14 ม.ค. 56) 

ความเชื่อม่ันของการวัด 3 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานแบบฝึกหัด 
ATutor 

รศ.ดร.อรพินทร์ 

11 
(21 ม.ค. 56) 

ความเที่ยงตรงของการวัด 
และการวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

3 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานแบบฝึกหัด 
ATutor 

รศ.ดร.อรพินทร์ 

12 
(28 ม.ค. 56) 

เกณฑ์ปกติ 3 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานแบบฝึกหัด 
ATutor 

รศ.ดร.อรพินทร์ 

13 
(4 ก.พ. 56) 

การใช้ SPSS วิเคราะห์
คุณภาพเคร่ืองมือวัด 

3 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานแบบฝึกหัด 
ATutor 

รศ.ดร.อรพินทร์ 

14 
(11 ก.พ. 56) 

การวิเคราะห์รายข้อตาม
แนวคิดทฤษฎีใหม่ IRT 
(Item Response Theory) 

3 การบรรยายและซักถาม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบัติ 

เอกสาร
ประกอบการสอน 
ใบงานแบบฝึกหัด 
ATutor 
 

รศ.ดร.อรพินทร์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

สื่อท่ีใช้ ผู้สอน

15 
(18 ก.พ. 56) 

เสนอรายงานกลุ่ม 3 การอภิปรายและ
สะท้อนผลการเรียนรู้ 

รายงานของนิสิต 
 

รศ.ดร.อรพินทร์
อ.ปิยรัฐ 

16 
(4 มี.ค. 56) 

สรุปบทเรียนและสะท้อนผล
การเรียนรู้ 

3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

ใบงานสํารวจ
ความคิดเห็น 

รศ.ดร.อรพินทร์
อ.ปิยรัฐ 

17 
 

สอบปลายภาค 3  

หมายเหตุ: แผนการสอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัดส่วนของ

การประเมินผล
1. การสร้างเคร่ืองมือวัดตัว
แปร (งานกลุ่ม) 

ความรู้ (1) 
ทักษะทางปัญญา (1) (2) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (2) 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 

การตรวจผลงาน
การนําเสนอรายงานของนิสิต 
การสอบถามในชั้นเรียน 

30%

2. การสร้างแบบร่างแบบ
วัด (Blueprint) ท่ีใช้วัดตัว
แปรทางพฤติกรรมศาสตร์ 
(งานเด่ียว) 

ความรู้ (1) 
ทักษะทางปัญญา (2) 
คุณธรรมจริยธรรม (2) 

การตรวจผลงาน 20%

4. แบบฝึกหัดวิเคราะห์ราย
ข้อและความเชื่อม่ัน 

ทักษะทางปัญญา (1)
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 

การตรวจผลงาน 10%

5. สอบปลายภาค ความรู้ (1) (2) 
ทักษะทางปัญญา (1)  

การทดสอบ 30%

6. การบ้านและการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (2) 
คุณธรรมจริยธรรม (2) 

การตรวจผลงาน
การสอบถามในชั้นเรียน 
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 

10%
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แนวการทํารายงานวิชา วป 502 
งานกลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน)  
 นิสิตจะต้องทํารายงาน 1 ช้ิน คือ "การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรตามความสนใจของนิสิต" 
ให้นิสิตดําเนินการให้ครอบคลุมกิจกรรมและขอบเขตเน้ือหาต่อไปน้ี 

1. นิยามเชิงปฏิบัติการตัวแปรที่วัด 
2. ความสําคัญของเครื่องมือ (ค้นคว้าทฤษฎีและวรรณคดีที่เก่ียวข้อง) 
3. จุดประสงค์ในการสร้างเครื่องมือ 
4. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
5. ลักษณะของเคร่ืองมือ (ประมาณ 30 ข้อ) 
6. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

-กลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ (ไม่ตํ่ากว่า 30 คน) 
-ค่าความเช่ือมั่น 
-หลักฐานเกี่ยวกับความเที่ยงตรง 
-ค่าสถิติพ้ืนฐาน 

7. เกณฑ์ปกติเสนอในรูปเปอร์เซ็นต์ไทล์ คะแนนซี คะแนนที 
8. โปรไฟล์ (Profile) ผลจากการใช้เครื่องมือวัดของกรณีตัวอย่าง 1 ราย 
9. การให้คะแนน การประเมินค่าจากเครื่องมือวัด 
10. ข้อจํากัดของเครื่องมือวัดชุดน้ี 

รายงานการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร ให้นําเสนอตามรูปแบบปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย บทนํา 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง วิธีการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและอภิปรายผล (ไม่เกิน 20 หน้า) 

กําหนดส่ง   
งานกลุ่ม :  ส่งก่อนการนําเสนอในช้ันเรียน 1 สัปดาห์  

 งานเด่ียว : ส่งก่อนการสอบปลายภาค 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก 
อรพินทร์ ชูชม. (2545).  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์. (2554). เอกสารประกอบการสอนวิชา วป 502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทาง

พฤติกรรมศาสตร์. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
ชูชัย  สมิทธิไกร. (2550). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร.  พิมพ์ครั้ง

ที่ 2.  กรุงเทพฯ: วี. พริ้นท์ (1991). 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. (2553).  เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 7.  

กรุงเทพฯ: ศรีอนันต์การพิมพ์.  
สุวิมล  ติรกานันท์. (2551). การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่การปฏิบัติ. 

พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542). การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใน : 

รายงานการวิจัยฉบับที่ 70. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
งามตา วนินทานนท์ และคณะ. (2544). การวิเคราะห์ดัชนีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัว

ไทย: รายงานการวิจัยฉบับที่ 82. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
อุทุมพร จามรมาน. (2532). การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดลักษณะผู้เรียน. กรุงเทพฯ : ฟันน่ี พับบลิชซิ่ง. 
Aiken L.R. (1991). Psychological testing and assessment. Boston : Allyn and Bacon. 
Anastasi, A. (1988). Psychological testing. 5th ed., New York : McMillan Publishing. 
Cronbach, L.J. (1984). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row. 
Dick, W. and Hagerty, H. (1971). Topics in measurement : reliability and validity. New York : 

McGraw-Hill Book Company. 
Friedenberg, L. (1995). Psychological testing : design, analysis, and use. Boston :Allyn and 

Bacon. 
Gronlund, N.E. (1981). Measurement and evaluation in teaching. 4th ed. New York :McMillan. 
Linn, R.L. (1989). Educational Measurement. 3rd ed. American Council on Education, New 

York : McMillan. 
Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). Psychometric theory. New York : McGraw-Hill Book 

Company. 
Sax, G. (1989). Principles of educational and psychological  measurement and evaluation. 

2nd . ed. California : Wadsaworth Publishing Company. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบศักยภาพของนิสิตก่อนเรียน ระหว่างเรียน 

และหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพ รายงานเด่ียว และโครงการวิจัยการสร้างเครื่องมือวัดทางพฤติกรรม

ศาสตร์ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว 

ปค.003) และใช้การสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา 

3. การปรับปรุงการสอน 
 มีการสํารวจความต้องการในเน้ือหา กิจกรรม และรูปแบบการเรียนรู้ และทําการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับความตัองการของผู้เรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 มีการนําผลการเรียนของนิสิตเข้ารับการพิจารณาทบทวนผลสัมฤทธ์ิจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ก่อนที่จะมีการตัดสินผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
 พิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต การประเมินการสอนและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 


