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Theory of Education 
(Steiner, 1986) 

การศึกษา 

ผ ูส้อน ผ ูเ้รยีน หลกัสตูร การสอน 

TQF 



กระบวนการเรียนการสอน 

วตัถปุระสงค ์

Objective 

การเรยีนการสอน 

Learning 

การประเมินผล 

Evaluation 

ผลการเรยีนร ู ้(Learning Outcomes) 

คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 



การวดัและการประเมินผล 

การสอบ 

• การสอบยอ่ย 

• การสอบกลางภาค  

• การสอบปลายภาค 

• การสอบปากเปลา่ 

• การสอบแบบการบา้น 

การวดัและประเมินผลตามสภาพจรงิ 

• การสงัเกต 

• การสมัภาษณ ์

• การปฏิบติังาน 

• การท าโครงการ 

• การบนัทึกการเรยีนร ู ้

• การท าแฟ้มสะสมงาน 

• การท ารายงาน 

 



ก 

การประเมินผล (Evaluation)  

การวดัและการประเมินผล 

การวดัผล (Measurement) การประเมิน (Assessment) 

• กระบวนการในการวดั หรอืการ

สอบเพ่ือใชใ้นการประเมิน 

• ขอ้มลูเชิงปรมิาณของผ ูเ้รียน  

ไดแ้ก ่ขอ้มลูเชิงตวัเลข 

• การประเมินค่าท่ีไดจ้ากการวดั   

เพ่ือแสดงความร ูค้วามสามารถของ

ผ ูเ้รียนในเชิงคณุภาพ 

• การประเมินผลใชข้อ้มลูเชิงปรมิาณ 

(ค่าตวัเลข) 

• การประเมินค่าท่ีไดจ้ากการวดั 

เพ่ือแสดงความร ู้

ความสามารถของผ ูเ้รียนใน

เชิงคณุภาพ 

• การประเมินใชข้อ้มลูทัง้เชิง

ปรมิาณ และคณุภาพ 



การประเมินผลกอ่นและ

ระหว่างการเรียนการสอน 

เพ่ือแสดงจดุแข็งจดุอ่อนของ

ผ ูเ้รยีน 

การประเมินความส าเร็จของผ ูเ้รียน 

แสดงใหเ้ห็นถึงการเรยีนร ูข้องผ ูเ้รียน 

โดยเกณฑก์ารประเมินเกี่ยวขอ้งกบั

สาระวิชา และคณุคา่ท่ีไดม้ากกว่า

การเรยีนร ูใ้นโรงเรียน 

- กระบวนในการช้ีแสดงความร ู้

ความสามารถของผ ูเ้รียน ในเรือ่งใด

เรื่องหน่ึงท่ีก าหนด  

- การทดสอบเป็นสว่นหน่ึงของการ

ประเมิน 

การประเมินผลเม่ือส้ินสดุ

กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือ

การใหเ้กรด 

การประเมินผลในกระบวนการ 

(Formative Evaluation) 

การประเมินผลหลงักระบวนการ 

(Summative Evaluation) 

การประเมินตามสภาพจรงิ 

(Authentic Assessment) 

การทดสอบ (Test) 

ค าศพัท ์



2. หลกัของการวดัและประเมินผล 

1.คณุสมบติัของการวดัและประเมินผล  

1.1ความเท่ียงตรง (Validity) วดัไดใ้นสิ่ งท่ีตอ้งการวดั ตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) 

1.2 ความเช่ือถือได ้(Reliability) ไม่มีความแรปเปลี่ยนในการวดั 

 



2. หลกัของการวดัและประเมินผล 

การวิเคราะหเ์น้ือหาของขอ้สอบ ตรงตามเน้ือหา 

               ระดบัการเรยีร ู ้

เน้ือหา 

ความรู ้ ความเขา้ใจ

และแนวคิด 

การน าไปใช ้ การวเิคราะห ์ การสงัเคราะห ์

รวม 

1. หลกัสตูรดนตร ี 4 4 4 4 4 20 

2. แผนการสอนดนตร ี 4 6 8 6 6 30 

3. เทคนิควิธีสอนดนตรี 4 6 8 6 6 30 

4. การวดัและประเมินผล   4 4 4 4 4 20 

รวม 16 20 24 20 20 100 

ตารางท่ี 1 แสดงอตัราสว่นเน้ือหา 



2. หลกัของการวดัและประเมินผล 

2. ความครบถว้น การวดัและการ

ประเมินผลใหไ้ดค้รบถว้นของสาระวิชา 

กลา่วคือ ควรใชวิ้ธีการวดัผลหลาย ๆ 

รปูแบบ  



2. หลกัของการวดัและประเมินผล 

3. วิธีการวดัและการประเมินผล 

    3.1 การวดัผลเชิงกระบวนการ 

(Formative Evaluation) 

   3.2 การวดัผลเชิงผลงาน (Summative 

Evaluation)  



2. หลกัของการวดัและประเมินผล 

4. รปูแบบการวดัและประเมินผล 

     4.1 การสอบ (Examination) 

     4.2 การประเมินตามสภาพจรงิ        

           (Authentic Assessment)  



2. หลกัของการวดัและประเมินผล 

5. ความสะดวก ขอ้พิจารณา 

     4.1 จ านวนผ ูเ้รยีน 

     4.2 สาระวิชา 

     4.3 เวลา 

     4.4 รปูแบบ 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

     3.1 การวดัและประเมินผลความร ู ้หรือ

สาระเน้ือหาเป็นเรื่องในเชิงการรับร ูเ้ชิง

ปัญญา: ความร ู ้ความจ า (เน้ือหา) ความ

เข้าใจ การประยกุต์ การวิเคราะห์ การ

สงัเคราะห ์และการประเมินค่า  

     3.2 การสอบ 



1. ความรู ้ไดแ้ก ่เน้ือหาของสาระวิชา ซ่ึงครอบคลมุในเรือ่งความร ูท่ี้เป็นจรงิ ศพัท ์

สญัลกัษณ ์ วิธีการ และหลกัการ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสาระวิชาเฉพาะในแต่ละ

สาขาวิชา 

2. ความเขา้ใจและแนวคิด ไดแ้ก ่สาระวิชาท่ีอย ูใ่นระดบัลึกซ้ึงกว่าความร ู ้เป็นการ

ประมวลความร ู ้เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและแนวคิด ท่ีมีลกัษณะเฉพาะแต่ละ

สาขาวิชา  

3. การน าไปใช ้ไดแ้ก ่การน าความร ู ้ความเขา้ใจหรอืแนวคิดไปใชใ้นสถานการณ์

ต่าง ๆ เป็นการวดัความสามารถอีกระดบัหน่ึง ท่ีลึกซ้ึงกว่าความร ูค้วามเขา้ใจ  

4. การวเิคราะห ์ไดแ้ก ่ความสามารถในการพิจารณาปัญหา หรอืสภาพการณ ์โดย

การน าความร ู ้ความเขา้ใจ และการประยกุตใ์ชเ้ป็นสว่นประกอบ เพ่ือแกปั้ญหา 

หรือพฒันาสภาพการณน์ัน้ ๆ การวิเคราะหมี์ความลึกซ้ึง แสดงออกถึง

ความสามารถในเชิงการคิดท่ีล ุม่ลึก ตอ้งใชท้ัง้วิจารณญาณและความร ูค้วาม

เขา้ใจประกอบกนั  

3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ระดบัความร ู ้



3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ระดบัความร ู ้

5. การสงัเคราะห ์ไดแ้ก ่ความสามารถในการรวบรวมขอ้มลู สาระ

ความร ู ้ความเขา้ใจ การประยกุต ์การวิเคราะห ์เพ่ือน าผลท่ีไดม้า

สรา้งสรรคส์ิ่งใหมท่ี่มีประโยชนต์่อสาขาวิชาท่ีตนศึกษา การ

สงัเคราะห ์เป็นความสามารถในการบรูณการความร ู ้ความเขา้ใจ

เพ่ือสรา้งสิ่งใหมข้ึ่น จึงเป็นความสามารถหรอืศกัยภาพขัน้สงูซ่ึงเป็น

ผลของการเรยีนร ูใ้นระยะเวลาหน่ึง ขอ้สอบวดัการสงัเคราะหท่ี์

เหมาะสมควรเป็นแบบอตันยั 

6. การประเมินค่า ไดแ้ก ่ความสามารถขัน้สงู เกิดจากการบรูณาการ

ความร ู ้ความเขา้ใจ การประยกุต ์การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์เพ่ือ

ตดัสินคณุคา่โดยใชค้วามร ูส้ึกของผ ูเ้รียน ซ่ึงอย ูบ่นรากฐานของ

เหตผุลในเชิงวิชาการ ขอ้สอบวดัการประเมินค่าท่ีเหมาะสมควรเป็น

แบบอตันยั   



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

ขอ้ทดสอบ:  

   1. แบบสอบท่ีใชใ้นการวดัผล รปูแบบเป็น

สิ่งพิมพ ์ผ ูเ้รยีนตอ้งมีความร ูใ้นการ 

    2. ชนิดของขอ้ทดสอบ 

          2.1 ขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

          2.2 ขอ้ทดสอบแบบอตันยั 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

2.1 ขอ้ทดสอบแบบปรนยั (Objective Test) 

ขอ้ทดสอบแบบปรนยั ไดแ้ก่ ขอ้ทดสอบท่ีมี

ค าตอบแน่นอนเป็นค าตอบเดียว ซ่ึงในขอ้

ทดสอบอาจจะมีค าตอบไว้ให้เลือก หรือ

ผ ูเ้รยีนตอ้งเขียนค าตอบเอง 

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1. ประเภทของขอ้ทดสอบแบบปรนยั 

    1)  ขอ้ทดสอบแบบเติมขอ้ความสัน้ๆ   

 - เพลงวอลซเ์ป็นเพลงในอตัราจงัหวะ 

(3/4) 

    2) ขอ้ทดสอบแบบตอบค าถามสัน้ ๆ 

 - อตัราจงัหวะของเพลงวอลซคื์ออะไร?      

    (อตัราจงัหวะ 3/4) 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1. ประเภทของขอ้ทดสอบแบบปรนยั 

    3) ขอ้สอบแบบถูก-ผิด 

  1. เพลงวอลซคื์อเพลงในอตัราจงัหวะ  2/4          

  2. ซิมโฟน่ีหมายเลข 9 ของเบโธเฟนคือเพลง

ท่ีมีการ ขบัรอ้ง  ประสานเสียงประกอบกบัวงออร์

เคสตรา 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1. ประเภทของขอ้ทดสอบแบบปรนยั 

     4) ขอ้ทดสอบแบบเลือกตอบ 

   - เพลงวอลซคื์อเพลงในอตัราจงัหวะอะไร 

        1.     2/4             3. 4/4 

         2.      3/4            4.  6/8 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

(ง)    1. อตัราจงัหวะของ

เพลงวอลซ ์     

(ข)    2. ซิมโฟนีของเบโธ

เฟนท่ีมีการขบัรอ้ง

ประสานเสียง   

 

ก. ซิมโฟนี หมายเลข 5 

ข. ซิมโฟนี หมายเลข 9 

ค. 2/4 

ง.  3/4 

 

1. ประเภทของขอ้ทดสอบแบบปรนยั 

      5) ขอ้ทดสอบแบบจับคู่ 

 

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั 

 1. รปูแบบของโจทย ์ควรมีลกัษณะเดียวกนัตลอดทกุ

ขอ้ เช่น เป็นรปูค าถามทัง้หมด หรอืเป็นรปูประโยคธรรมดา

ทัง้หมด 

 2. ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่คลมุเครอื ไม่ควรใช้

ขอ้ความในเชิงปฏิเสธซอ้นปฏิเสธ 

 3. ควรใชภ้าษาท่ีสละสลวย รดักมุ  

 4. ส าหรบัขอ้ทดสอบประเภทเลือกตอบ และจบัค ู่ ควร

สรา้งตวัเลือกหรอืตวัจบัค ู่ใหผ้ ูเ้รยีนมีโอกาสเดาไดจ้าก

ตวัเลือกหรอืตวัจบัค ู่ใหน้อ้ยท่ีสดุ 

 

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1.  ความรู ้ไดแ้ก่ เน้ือหาของสาระวิชา ซ่ึงครอบคลมุใน

เรื่องความร ูท่ี้เป็นจริง ศพัท ์สญัลกัษณ ์ วิธีการ และ

หลักการ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสาระวิชาเฉพาะในแต่ละ

สาขาวิชา  

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1. ความรู:้ ความร ูท่ี้เป็นจริง 

       1. เพลงไทยสมยัอยธุยาสว่นใหญ่ในเป็นเพลงในอตัราจงัหวะใด  

       1.  อตัราจงัหวะชัน้เดียว 2.  อตัราจงัหวะสามชัน้ 

       2.  อตัราจงัหวะสองชัน้  4.  อตัราจงัหวะครึง่ชัน้ 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1. ความรู:้ ศพัท ์ 

1.  จงัหวะท่ีใชเ้ครือ่งหนงับรรเลงก ากบัในเพลงไทยมีช่ือ

เรียกว่าอะไร 

        1.  หนา้ทบั   3.  ทาง 

        2.  ลกูฆอ้ง    4  กรอ 

 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1. การน าไปใช ้

     1.                     เป็นสญัลกัษณแ์ทนอะไร 

        1.  ค่อยลงเป็นล าดบั 3.  ดงัข้ึนเป็นล าดบั 

        2.  ชา้ลงเป็นล าดบั  4.  เร็วข้ึนเป็นล าดบั 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1. ความรู:้ วิธีการ 

       1. วิธีการส าคญัท่ี Debussy ใชใ้นการแต่งเพลงอยา่ง

หน่ึงคืออะไร  

    1.  บนัไดเสียงแบบโหมด  2.  บนัไดเสียงเพนตาคอรด์ 

    2.  บนัไดเสียงเต็ม      4.  บนัไดเสียงเพนตาโทนิก

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1. ความรู:้ หลกักการ 

      1. หลกัการส าคญัของการประสานเสียงใน

เพลงยคุบาโรกคืออะไร 

    1.  homophony         3.  Monophony 

    2.  heterophony 4.  Polyphony 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1. ความเขา้ใจแนวคิด 

   1.  ดนตรีตะวนัตกจดัแบ่งเป็นยคุต่าง ๆ เน่ืองจากอะไร 

     1. โครงสรา้งของดนตรีท่ีเปลี่ยนไป 

     2. เวลาท่ีผา่นไป 

     3. ท านองเพลงท่ีเปลี่ยนไป 

     4. ความตอ้งการของผ ูฟั้ง 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1. การน าไปใช ้

      1.  เม่ือฟังเพลงหน่ึงท่ีมีเสียงเปียโนเลน่เพียงเครื่อง

เดียวตลอดทัง้เพลง โดยมีทัง้หมด 3 ท่อน เพลงน้ีควร

เป็นเพลงประเภท (โซนาตา) 

    1.  Piano Concerto 3.  Piano Music 

    2.  Piano Trio  4.  Piano Sonata 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู ้

1.2 การสรา้งขอ้ทดสอบแบบปรนยั  

ตามระดบัการเรยีนร ู ้

1. การวเิคราะห ์

     1. เม่ือฟังเพลงหน่ึงท่ีมีท านองหวาน สรา้งข้ึนดว้ยโนต้ 

5 เสียง เพลงน้ีควรเป็นเพลงส าเนียงภาษาใด 

           1.  เขมร   3.  แขก 

           2.  จีน   4.  ลาว 

  

 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ขอ้สอบอตันยั 

 2.  ขอ้ทดสอบแบบอตันยั (Subjective Tests) ขอ้ทดสอบแบบอตันยั ไดแ้ก ่

ขอ้ทดสอบเชิงอธิบายความ ค าตอบของผ ูเ้รียนแต่ละคนท่ีไดจ้ากขอ้

ทดสอบแบบน้ีอาจแตกต่างกนัในหลกัการหรอืรายละเอียดได ้ ซ่ึงต่างไป

จากขอ้ทดสอบแบบปรนยัซ่ึงมีค าตอบแน่นอน  

 2.1 ขอ้ดีของขอ้ทดสอบแบบอตันยั 

  1.  สามารถใชว้ดัผลการเรยีนท่ีสลบัซบัซอ้น  

  2.  เปิดโอกาสใหผ้ ูเ้รียนไดใ้ชค้วามร ู ้ความคิด การประยกุต ์การ

วิเคราะห ์ การสงัเคราะหแ์ละการประเมินค่าในการตอบขอ้ทดสอบอยา่ง 

  3. ง่ายในการจดัเตรยีม 

  4. ช่วยในการปรบัปรงุภาษาเขียนของผ ูเ้รียนไดท้างหน่ึง 



3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ขอ้สอบอตันยั 

 2.2 ขอ้จ ากดัของขอ้ทดสอบแบบอตันยั 

   1.  ความเช่ือถือไดมี้ค่าต ่า  เน่ืองจากขอ้ทดสอบแบบอตันยั

สามารถตอบไดห้ลายแบบตามความคิดของผ ูเ้ขียน การให้

คะแนนมีความแตกต่าง 

   2.  การตรวจเสียเวลามาก เน่ืองจากค าตอบของขอ้ทดสอบ

แบบอตันยั เป็นความเรยีง 

   3.  ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ขอ้ทดสอบแบบ

อตันยัมกัใชว้ดัเน้ือหาไดจ้ ากดั ไม่ทัว่ถึง 



3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ขอ้สอบอตันยั 

 2.3  การสรา้งและการตรวจขอ้ทดสอบแบบอตันยั  

ค านึงถึงความเท่ียงตรงและเช่ือถือไดม้ากท่ีสดุ  

1. กระบวนการสรา้งแบบทดสอบและการตรวจให้

คะแนนควรสมัพนัธก์นั 

2. การตรวจใหค้ะแนนควรมีแบบเฉลยเกณฑก์ารให้

คะแนนยอ่ย ๆ 

3. ตรวจใหค้ะแนนค าตอบของขอ้ทดสอบแต่ละขอ้ 

โดยไม่ดช่ืูอผ ูท้ าแบบทดสอบ 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ขอ้สอบอตันยั 

ตวัอยา่ง 

 1. จงเขียนบรรยายถึงสิ่งท่ีเรียนผา่นมาทัง้หมด      

     เก่ียวกบัวิชาดนตรีศึกษา 

     วเิคราะห:์ ขอ้ทดสอบน้ีขอ้เดียว วดัผลเน้ือหาท่ี

เรียนมาทัง้หมด เห็นไดว่้า ผ ูต้อบขอ้สอบตอบไดใ้น

หลายแง่มมุ มีขอบเขตกวา้งขวางมาก  

   การตรวจใหค้ะแนนขอ้สอบขอ้น้ีค่อนขา้งยาก เพราะ

ตอ้งวางเกณฑไ์วห้ลายดา้น ใหค้รอบคลมุ และไดแ้ต่

ความร ู ้ไม่สามารถวดัความเขา้ใจไดม้ากนกั 

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ขอ้สอบอตันยั 

ตวัอยา่ง 

2. ลกัษณะของเพลงในยคุบาโรคเป็นอยา่งไรอธิบาย

มาพอสงัเขป 

       วเิคราะห:์ โจทยข์อ้น้ีจ ากดัการตอบลงมากกว่า

ตวัอยา่งแรก การถามท าใหไ้ดค้ าตอบในแง่ของ

ความร ูม้ากกว่าการวิเคราะห ์

 



3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ขอ้สอบอตันยั 

ตวัอยา่ง 

3. ประพนัธบ์ทเพลงท่ีมีลกัษณะคลา้ยบทเพลงในยคุ

บาโรก ในบนัไดเสียง A major โดยมีการเปลี่ยน

บนัไดเสียง โดยใชร้ปูแบบ Ternary มีความยาว

ประมาณ 48 หอ้งเพลง 

วเิคราะห:์ โจทยข์อ้น้ีเป็นการสงัเคราะห ์คือ การให้

ผ ูต้อบขอ้สอบประพนัธเ์พลงข้ึนเอง แต่มีการจ ากดั

ขอบเขต เพ่ือใหผ้ ูต้อบขอ้สอบมีกรอบในการคิด คือ 

เป็นแนวเพลงในยคุบาโรค มีการก าหนดบนัไดเสียง 

รปูแบบ และมีความยาวของบทเพลงอยา่งชดัเจน 



3. การวดัและประเมินผลความร ู:้ ขอ้สอบอตันยั 

ตวัอยา่ง 

4. ท่านชอบเพลงในยคุใด จงอธิบายพรอ้มเหตผุลท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัแนวคิดพ้ืนฐานของการสรา้งสรรคเ์พลง

แต่ละยคุ 

วเิคราะห:์ โจทยข์อ้น้ีถามเกี่ยวกบัการประเมินค่าของผ ูต้อบ

ขอ้สอบโดยตรง ผ ูต้อบขอ้สอบจ าเป็นตอ้งประมวล

ความร ูแ้ละตดัสินคณุค่าของเพลงแต่ละยคุ บนรากฐาน

ของเหตผุลเพ่ือแสดงจดุยืนของตนเอง ขอ้สอบก าหนด

กรอบไวใ้หใ้ชแ้นวคิดพ้ืนฐานของการสรา้งสรรคเ์พลง

แต่ละยคุ เพ่ือช่วยใหผ้ ูต้อบขอ้สอบตอบไดง่้ายข้ึน 



4.  การวดัและประเมินผลทกัษะ 

1. การประเมินผลทกัษะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติั เม่ือ

กลา่วถึงการวดัและประเมินผลทกัษะ มกัม ุ่งเนน้ไปส ูก่าร

ปฏิบติัเด่ียว เพ่ือการวดัและประเมินผลความสามารถใน

การปฏิบติัรายบคุคล กระบวนการวดัและประเมินผล จึง

ตอ้งกระท าเป็นรายบคุคลยอ่มตอ้งใชเ้วลาช่วงหน่ึงของ

การเรยีนการสอน 

2. การวดัผลและประเมินผลทกัษะควรแบ่งคะแนนของการ

วดัผลออกเป็นสองสว่น คือ เรือ่งเกี่ยวกบัความสามารถ

ในการปฏิบติัทกัษะ (เชิงปรมิาณ) และคณุภาพของการ

ปฏิบติั (เชิงคณุภาพ) 



4.  การวดัและประเมินผลทกัษะ 

ตารางท่ี 2 การก าหนดน ้าหนกัคะแนนการวดัผลทกัษะดนตรี 

 
ทกัษะ เชิงปรมิาณ เชิงคณุภาพ 

จงัหวะ ท านอง เน้ือ

รอ้ง 

ลีลา ความ

ไพเราะ 

การฟัง (2) (2) (2) (2) (2) 

การรอ้ง (2) (2) (2) (2) (2) 

การเลน่ (3) (3) (2) (2) 

การอ่าน (3) (3) (2) (2) 

การเคลื่อนไหว (3) (3) (2) (2) 

การสรา้งสรรค ์

(การปฏิบติั) 

(2) (2) (3) (2) (2) 



4.  การวดัและประเมินผลทกัษะ 

ตารางที ่ 3 การก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลทกัษะดนตร ี
ตารางท่ี 3 การก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผลทกัษะดนตรี 

 การร้อง เชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ 

1.  จงัหวะ ร้องได้ถูกต้อง มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
กลมกลนื 

2.  ท านอง ร้ อ ง โ น้ ต ทุ ก ตั ว ไ ด้
ถูกต้องตามระดบัเสียง
และวรรคตอน 

มคีวามไพเราะ 

3.  เน้ือร้อง  ร้องได้ชดัเจน หายใจ
ได้ถูกต้อง 

ส่ือความหมายได้ตาม
ความรู้สึกของเพลง 

4 .   ลี ล า
  

แปลความหมายของ
เพลงได้สมบูรณแ์บบ   

แสดงความรู้สึกได้ตาม
เน้ือหาของเพลง 

1. การส่ือ
ความรู้สึก 

แปลความรู้สึกได้ตามที่
ก าหนด 

ส่ือความรู้สึกได้ในอยา่ง
ซาบซึง้ 

5 .   ค ว า ม
ไพเราะ 

ส่ื อ คว ามหมายของ
เพลงได้ 

ถ่ายทอดสุนทรียรสของ
ดนตรไีด้ 



4.  การวดัและประเมินผลทกัษะ 

ตารางที ่ 3 การก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลทกัษะดนตร ีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  

เชิงปรมิาณ แสดงออกหรอืสื่อความหมายไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสดุ   

จนถึงมากท่ีสดุ คิดเป็นระดบัคะแนนไดด้งัน้ี  

 
4.5 - 5.0 แสดงออกในระดบัมากท่ีสดุ ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 90 ข้ึนไป 

3.5- 4.4 แสดงออกในระดบัมาก ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 80 - 89 

2.5 - 3.4 แสดงออกในระดบัปานกลาง ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 70 - 79 

1.5 - 2.4 แสดงออกในระดบัพอใช ้ ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 60 - 69 

0.5- 1.4 แสดงออกในระดบันอ้ย ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 50 - 59 

0.0- 0.4 แสดงออกในระดบันอ้ยท่ีสดุ ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 49 ลงมา 



4.  การวดัและประเมินผลทกัษะ 

ตารางที ่ 3 การก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลทกัษะดนตร ี

4.5 - 5.0 ส่ือหรอืแสดงความร ูสึ้กในระดบัมากท่ีสดุ ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 90 ข้ึนไป 

3.5 - 4.4 ส่ือหรอืแสดงความร ูสึ้กในระดบัมาก ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 80 - 89 

2.5 - 3.4 ส่ือหรอืแสดงความร ูสึ้กในระดบัปานกลาง ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 70 - 79 

1.5 - 2.4 ส่ือหรอืแสดงความร ูสึ้กในระดบัพอใช ้ ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 60 - 69 

1.5 - 1.4 ส่ือหรอืแสดงความร ูสึ้กในระดบันอ้ย ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 50 - 59 

0.0 - 0.4 ส่ือหรอืแสดงความร ูสึ้กในระดบันอ้ยท่ีสดุ ปฏิบติัไดร้อ้ยละ 49 ลงมา 

เชิงคณุภาพ สื่อหรอืแสดงความร ูส้ึกไดอ้ยา่งมีคณุภาพ มีความโดด

เด่น ไพเราะ มีระดบันอ้ยท่ีสดุ จนถึงมากท่ีสดุ คิดเป็นระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 



5.  การวดัและประเมินผลทศันคติ 

การวดัและประเมินผลทศันคติ   

      การวดัและประเมินผลอีกลกัษณะหน่ึงท่ีทัง้น้ีเน้ือหา

ในการวดัและประเมินผลมิใช่เป็นส่ิงท่ีสามารถสอนกนัได้

ดงัเช่นเน้ือหาหรอืทกัษะดนตร ี

              ทศันคติ เกี่ยวขอ้งกบัรสนิยม ความชอบ ความมี

สนุทรยีะ และความซาบซ้ึงเป็นเรือ่งท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ

อารมณ ์ความร ูส้ึก ซ่ึงผ ูเ้รยีนอาจจะแสดงใหเ้ห็นเป็น

พฤติกรรมอยา่งเด่นชดั หรอืไม่แสดงออกเป็นพฤติกรรม 

ดงันัน้ ในการวดัและประเมินผลทศันคติดนตร ีจึงควรหา

วิธีการในการวดัทศันคติของผ ูเ้รยีนใหไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ

เท่าท่ีจะท าได ้



4.  การวดัและประเมินผลทศันคติ 

ตารางท่ี 4 ตารางบนัทึกการประเมินผลทศันคติดนตรี 

ทศัคติดนตร ี 5 4 3 2 1 

1. ความตัง้ใจเรยีน 

2. การเขา้รว่มกิจกรรม 

3. การฟัง 

4. การรอ้ง 

5. การเลน่ 

6. การเคล่ือนไหว 

7. การอ่าน 

9. การสรา้งสรรค ์

10. ความสนใจดนตร ี

5       1   แสดงระดบัทศันคติท่ีดีต่อดนตีจากระดบัสงูสดุถึงต ่าสดุ  

 ขอ้บรรยายเชิงทศันคติดนตรขีองผ ูเ้รยีน _____________________________________ 



6. การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 

การประเมินความสามารถท่ีแท้จริงของผ ูเ้รียน 

จากผลงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในสภาพจริง 

เป็นกระบวนการประเมินเชิงคณุภาพอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งในด้าน ความร ู ้ความคิด ทักษะ 

และทัศนคติ การประเมินผลตามสภาพจริง

ม ุ่งเนน้การประเมินตามพฒันาการของผ ูเ้รียน

แต่ละคนเป็นส าคญั  



6. การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 

วิธีการประเมินการเรยีนร ูข้องผ ูเ้รยีนตามสภาพ

จรงิสามารถจ าแนกได ้4 วิธี 

1. การสงัเกต (Observation) เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเพ่ือการประเมินผลเกี่ยวกบั 

คณุลกัษณะ พฤติกรรม 

2. การสมัภาษณ ์(Interview) เป็นการเก็บขอ้มลู

เพ่ือการประเมินผลไดอ้ยา่งอยา่งลึกซ้ึง นิยม

ใชร้ว่มกบัการสงัเกต 



6. การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 

วิธีการประเมินการเรยีนร ูข้องผ ูเ้รียนตามสภาพจรงิ

สามารถจ าแนกได ้4 วิธี 

3. การปฏิบติังาน (Performance) เป็นการเก็บขอ้มลู

เพ่ือประเมินผลในสภาพการปฏิบติังานจรงิในดา้น

ทกัษะและความสามารถในการน าความร ูไ้ป

ประยกุตใ์ช ้

4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แฟ้มสะสมผลงาน คือ 

สิ่งท่ีใชบ้รรจหุลกัฐาน หรือ ผลงานท่ีแสดงถึง

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ความสามารถ เจตคติ 

ทกัษะ  



7. เกณฑก์ารประเมินผล 

การประเมินผล คือ การตีค่าของคะแนนออกมาในลกัษณะ

ของการตดัสินค่าเป็นระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ผ ูเ้รียนแต่ละคน  

การประเมินผลมกัน าเสนอในรปูของเกรด A B C D และ F  

เกณฑใ์นการตดัสินค่ามี 2 ลกัษณะ คือ การตดัสิน

ประเมินผลอิงเกณฑ ์และการตดัสินประเมินผลอิงกล ุม่ 



7. เกณฑก์ารประเมินผล 

 1.  การตดัสินประเมินผลอิงเกณฑ ์ คือ เกณฑก์ารประเมินผลท่ี

ผ ูส้อนไดว้างหลกัเกณฑห์รอืระดบัคะแนนไวเ้รียบรอ้ยแลว้ เช่น ตอ้งได้

คะแนน 80 ข้ึนไปถึงได ้A เป็นตน้ การใชเ้กณฑแ์บบน้ีในบางครัง้อาจจะ

ไมมี่ผ ูใ้ดได ้A เลย เพราะไมมี่ผ ูใ้ดท าคะแนนถึง 80 คะแนน 

 2.  การตดัสินประเมินผลอิงกล ุม่ คือ เกณฑก์ารประเมินผลท่ี

ผ ูส้อนใชก้ล ุม่ผ ูเ้รียนเป็นเกณฑ ์ซ่ึงอาจใชค้่าทางสถิติเขา้มาช่วยในการ

หาอนัดบัคะแนนท่ีจะแบ่งเป็นเกรด A B C D และ F และอาจจะมีการปรบั

ระดบัคะแนนไดเ้ล็กนอ้ย หลงัจากดคูะแนนทัง้หมด การประเมินผลเช่นน้ี 

ในการประเมินผลทกุครัง้จะมีผ ูใ้ดค้ะแนน A แน่นอน เพราะช่วงคะแนน

สงูสดุซ่ึงประเมินค่ามาเป็นเกรดจะตอ้งเป็นเกรด A  



การวดัและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรยีนร ู ้

มาตรฐานผลการเรยีนร ู ้ การวดัและการประเมินผล 

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

 (Ethics and Moral) 

การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 

- การสงัเกต  

- การสมัภาษณ ์

- การบนัทึกการเรยีนร ู ้ 

- แฟ้มสะสมผลงาน 

- การปฏิบติังาน 

- การท าโครงงาน 

ดา้นความร ู ้ 

(Knowledge) 

การสอบ (Examination) 

- ขอ้สอบบบปรนยั 

- ขอ้สอบแบบอตันยั 

- ขอ้สอบแบบการบา้น 

การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 

- การบนัทึกการเรยีนร ู ้ 

- แฟ้มสะสมผลงาน 

ตารางท่ี 5 มาตรฐานผลการเรยีนร ูแ้ละการวดัและการประเมินผล 



การวดัและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรยีนร ู ้

ตารางท่ี 5 มาตรฐานผลการเรยีนร ูแ้ละการวดัและการประเมินผล 

ดา้นทกัษะทางปัญญา  

(Cognitive Skills) 

การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic 

Assessment) 

- การสงัเกต  

- การสมัภาษณ ์

- การบนัทึกการเรยีนร ู ้ 

- แฟ้มสะสมผลงาน 

- การปฏิบติังาน 

- การท าโครงงาน 

การสอบ (Examination) 

- ขอ้สอบบบปรนยั 

- ขอ้สอบแบบอตันยั 

- ขอ้สอบแบบการบา้น 



การวดัและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรยีนร ู ้

ตารางท่ี 5 มาตรฐานผลการเรยีนร ูแ้ละการวดัและการประเมินผล 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บคุคลและความรบัผิดชอบ  

(Interpersonal Skill and 

Responsibility) 

การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 

- การสงัเกต  

- การสมัภาษณ ์

- การบนัทึกการเรยีนร ู ้ 

- แฟ้มสะสมผลงาน 

- การปฏิบติังาน 

- การท าโครงงาน 

ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Numerical Analysis, 

Communication and information 

Technology Skills) 

การประเมินตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 

- การสงัเกต  

- การสมัภาษณ ์

- การบนัทึกการเรยีนร ู ้ 

- แฟ้มสะสมผลงาน 

- การปฏิบติังาน 

- การท าโครงงาน 

การสอบ (Examination) 

- ขอ้สอบบบปรนยั 

- ขอ้สอบแบบอตันยั 

- ขอ้สอบแบบการบา้น 



 
การประเมิน (Assessment) 

 
• การประเมินเป็นกระบวนการในการวดัและประเมินการเรยีน

การสอนในหลายลกัษณะ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูทัง้ในเชิงปรมิาณ

และคณุภาพ 

• การประเมินท าใหท้ราบถึงผลสมัฤทธ์ิ ความร ูค้วามสามารถ

ของผ ูเ้รยีน เพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของผ ูเ้รยีน 

• การประเมินสามารถน าผลมาใชใ้นการพฒันาการเรยีนการ

สอน และหลกัสตูร 

• การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพควรเป็นการประเมินรอบดา้น 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้น 



  การวิเคราะหข์อ้สอบ (Item Analysis) 

วิธีการตรวจสอบคณุภาพของการสอบโดยการพิจารณา

ขอ้สอบเป็นรายขอ้ ผลการวิเคราะหข์อ้สอบเป็นประโยชน์

ในการช้ีแสดงการสอบเป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ัง้ไว ้

ในระดบัอดุมศึกษา การสอบเกี่ยวเน่ืองการสรา้ง

เครือ่งมือในการวดัผลเพ่ือใชว้ดัความร ูค้วามสามารถ

ของผ ูเ้รยีนหรอืผ ูเ้ขา้สอบ ซ่ึงผลท่ีไดส้ามารถน าไปใชใ้น

การพฒันาการเรยีนร ูใ้หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน การ

วิเคราะหข์อ้สอบเป็นการสรา้งความเช่ือมัน่ของเครือ่งมือ

ท่ีใชใ้นการวดัผล เพ่ือใหผ้ลท่ีไดจ้ากการวดัตรงตาม

วตัถปุระสงค ์  (McAlpine, 2002)  



การวดัและการประเมินผล 

โดย 

รองศาสตราจารย ์ดร. ณรทุธ ์สทุธจิตต ์

สาขาวิชาดนตรศึีกษา คณะครศุาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

narutt.s@chula.ac.th 

วนัท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 



  การวิเคราะหข์อ้สอบ (Item Analysis) 

3.1 ทฤษฎีการวิเคราะหข์อ้สอบ 

1. ทฤษฎีการทดสอบคลาสสิก (Classical Test Theory, CTT) 

การวิเคราะหข์อ้สอบเป็นรายขอ้ โดยวิเคราะห ์

     - ค่าความยาก (Item difficulty)  

     - ค่าอ านาจจ าแนก Discrimination power)  

     - ประสิทธิภาพของตวัลวง (Distractor Effectiveness)   

     การวิเคราะหข์อ้สอบทัง้ฉบบัจะวิเคราะหค์่าความตรง หรอื

ความเท่ียงตรง (Validity)  ค่าความเท่ียงหรอืความเช่ือถือ

ได ้(Reliability) ของแบบทดสอบ 



  การวิเคราะหข์อ้สอบ (Item Analysis) 

3.1 ทฤษฎีการวิเคราะหข์อ้สอบ 

2. ทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ  

    (Item Response Theory, IRT) 

3. ทฤษฎีการวดัผลของรสัช์  

    (Rasch Measurement, Rasch) 

ใชวิ้เคราะหข์อ้ทดสอบมาตรฐาน 



  การวิเคราะหข์อ้สอบ (Item Analysis) 

1. ค่าความยากง่าย (Item difficulty, P) 

สดัสว่นระหว่างผ ูเ้ขา้สอบท่ีตอบขอ้สอบแต่ละ

ขอ้ไดถ้กูตอ้ง กบัจ านวนผ ูเ้ขา้สอบทัง้หมดท่ี

ตอบ ค่าน้ีจึงเป็นตวับ่งช้ีใหท้ราบถึง รอ้ยละ

ของผ ูเ้ขา้สอบท่ีสามารถตอบขอ้สอบได้

ถกูตอ้ง 

 P  =     จ านวนนกัเรยีนท่ีตอบถกู 

   จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 



  การวิเคราะหข์อ้สอบ (Item Analysis) 

1.ค่าความยากง่าย (Item difficulty, P) 

ตวัอยา่ง 

- ถา้นกัเรยีน  90  คน  ตอบค าถามขอ้  1  ถกู  45  คน   ค่า  P = 40 / 80  =  0.50 

- ถา้นกัเรยีน  90  คน  ตอบค าถามขอ้  2  ถกู  90  คน   ค่า  P = 80 / 80  =  1.00 

- ถา้นกัเรยีน  90  คน  ตอบค าถามขอ้  3  ถกู    0  คน   ค่า  P =  0 / 80  =  0.00 

 P  มีค่าไดต้ัง้แต่  0.00  ถึง  1.00  

P  มีค่านอ้ย แสดงว่าขอ้สอบขอ้นัน้ยาก (จ านวนผ ูเ้ขา้สอบตอบถกูมีนอ้ย)  

P  มีค่ามาก แสดงว่าขอ้สอบขอ้นนัน้ง่าย (จ านวนผ ูเ้ขา้สอบตอบถกูมีมาก)  

ขอ้สอบท่ีเหมาะสม 

P ตัง้แต่  0.20  ถึง  0.80 



  การวิเคราะหข์อ้สอบ (Item Analysis) 

2. อ านาจจ าแนก (Discrimination Power, r)

ประสิทธิภาพของขอ้สอบในการแยก

ความสามารถเกง่อ่อนของผ ูเ้ขา้สอบ 

การหาค่า r ใชค้า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

ระหว่างความเกง่อ่อน และการตอบถกูผิด

ของผ ูเ้ขา้สอบเป็นหลกั 

r=   จ านวนผ ูเ้ขา้สอบท่ีตอบถกูในกล ุม่สงู – จ านวนผ ูเ้ขา้สอบท่ีตอบถกูในกล ุม่ต ่า 

           จ านวนผ ูเ้ขา้สอบในกล ุม่สงูหรอืกล ุม่ต ่า 



  การวิเคราะหข์อ้สอบ (Item Analysis) 

2. อ านาจจ าแนก (Discrimination Power, r) 

    ค่า  r  จะมีค่าตัง้แต่  -1.00  ถึง  1.00   ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

    r  =  1.00  แสดงว่า  กล ุม่สงูตอบถกูทกุคน กล ุม่ต ่าตอบผิดทกุคน 

    r  >  0 (ไมถึ่ง 1.00)  แสดงว่า  การตอบถกูในกล ุม่สงูมีมากกว่าในกล ุม่ต ่า 

    r  =  0  แสดงว่า ขอ้นัน้จ าแนกผ ูเ้ขา้สอบไมไ่ดเ้ลย จ านวนท่ีตอบถกูในกล ุม่สงูและกล ุม่

ต ่ามีเท่ากนั 

   r  = -1  แสดงว่า  กล ุม่สงูทกุคนตอบผิด กล ุม่ต ่าทกุคนตอบถกู  ถือว่ามีอ านาจจ าแนก

ในทางกลบักนักบัสภาพความเป็นจรงิ 

   r  <  0 (ไมถึ่ง -1.00) แสดงว่า  การตอบถกูในกล ุม่สงูมีนอ้ยกว่าในกล ุม่ต ่า  ถือว่า

จ าแนกในทางกลบักนักบัสภาพความเป็นจรงิ 

ขอ้สอบท่ีเหมาะสม 

r ตัง้แต่ 0.4 ข้ึนไป  



  การวิเคราะหข์อ้สอบ (Item Analysis) 

3. ประสิทธิภาพตวัลวง (Distractor Effectiveness) ตวัลวง 

หมายถึง ตวัเลือกท่ีผิด  

- ตวัลวงท่ีมีประสิทธิภาพ ควรเป็นตวัลวงท่ีมีผ ูเ้ขา้สอบเลือก

อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5  

- เป็นตวัลวงท่ีมีผ ูเ้ขา้สอบในกล ุม่สงูเลือกนอ้ยกว่าผ ูเ้ขา้สอบใน

กล ุม่ต ่า  

- ตวัลวงในขอ้ใดไม่มีผ ูเ้ขา้สอบเลือกเลย หรอืเลือกนอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 5 หรอืผ ูเ้ขา้สอบในกล ุม่สงูเลือกมากกว่าผ ูเ้ขา้สอบในกล ุม่ต ่า

ควรไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ข  

- ตวัเลือกถกูนัน้ผ ูเ้ขา้สอบในกล ุม่สงูตอ้งเลือกมากกว่าผ ูเ้ขา้สอบ

ในกล ุม่ต ่า 



 

4. การวิเคราะหข์อ้สอบทัง้ฉบบั 

 • การวิเคราะหข์อ้สอบทัง้ฉบบั เป็นการตรวจสอบคณุภาพของ

เครือ่งมือวดั คณุสมบติัท่ีส าคญัมากของเครือ่งมือวดัใด ๆ มี 2 

ประการ คือ ความเท่ียงตรง และความเช่ือถือได ้ 

• 1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถของ

เครือ่งมือวดั ท่ีสามารถวดัไดใ้นสิ่งท่ีตอ้งการวดั เป็นความ

สอดคลอ้งระหว่างผลการวดั กบัสิ่งท่ีตอ้งการวดั ความตรงท่ีใช้

ในการทดสอบจ าแนกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก ่ความตรงตามเน้ือหา 

ความตรงตามโครงสรา้ง และความตรงตามเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ เก่ียวขอ้งกบัความตรงตามเน้ือหา

มากกว่าความเท่ียงตรงชนิดอ่ืน ๆ 

 



 

4. การวิเคราะหข์อ้สอบทัง้ฉบบั 

 
2. ความเช่ือถ่ือได ้(Reliability) หมายถึง ความคงท่ีของคะแนนท่ี

วดัไดแ้ต่ละครัง้ วิธีการหาค่าความเท่ียงของแบบทดสอบท า

ไดห้ลายวิธี คือ วิธีสอบซ ้า วิธีแบบทดสอบค ู่ขนาน และวิธีหา

ความสอดคลอ้งภายใน แบ่งเป็น วิธีแบ่งครึง่แบบทดสอบ วิธี

หาจากสตูรคเูดอรแ์ละรชิารด์สนั และวิธีหาจากสตูร

สมัประสิทธ์ิแอลฟา     

 



เกณฑใ์นการเลือกขอ้สอบ 

ดชันีความยากง่าย (P) คณุภาพของขอ้สอบ 

0.00 – 0.10 

0.20 – 0.40 

0.41 – 0.60 

0.61 – 0.80 

0.81 – 1.00 

ยากมาก 

ค่อนขา้งยาก 

พอเหมาะ 

ค่อนขา้งยาก 

ง่ายมาก 

ดชันีความยากง่าย (P)  ควรมีค่าตัง้แต่ 0.20  ถึง  0.80 



เกณฑใ์นการเลือกขอ้สอบ 

 ดชันีอ านาจจ าแนก (R)                                                       ความหมาย 

              1.00 จ าแนกไดดี้เลิศ 

0.80 – 0.99 จ าแนกไดดี้มาก 

0.60 – 0.79 จ าแนกไดดี้ 

0.40 – 0.59 จ าแนกไดป้านกลาง 

0.20 – 0.39 จ าแนกไดเ้ล็กนอ้ย 

ต ่ากว่า 0.19 จ าแนกไมไ่ดเ้ลย 

ดชันีอ านาจจ าแนก (r) ควรมีค่าตัง้แต่ 0.20  ข้ึนไป 



ก 
การวดัผล Assessment 

• การวดัผลการเรียนของ

ผ ูเ้รียน ซ่ึงมกัมีค่าเป็น

ตวัเลขเสมอ 

• ขอ้มลูเชิงปรมิาณของ

ผ ูเ้รียน (การวดัผล) รวม

กบัการประเมินค่า 

การประเมินผล Evaluation  

• การประเมินค่าท่ีไดจ้าก

การวดั ใหเ้ห็นความดี

มากนอ้ยในเชิงคณุภาพ 

• ขอ้มลูเชิงคณุภาพของ

ผ ูเ้รียน (มิไดเ้ป็นการ

วดัผล) รวมกบัการ

ประเมินค่า 

การวดัและการประเมนิผล 



การวดัและการประเมินผล 

โดย 

รองศาสตราจารย ์ดร. ณรทุธ ์สทุธจิตต ์

สาขาวิชาดนตรศึีกษา คณะครศุาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา 

วนัท่ี ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 


