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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ 
และเพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ รายวิชาศิลปศึกษานิพนธ์ ประเภทงาน     
วิจิตรศิลป์ การวิจัยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเป็นกรอบการประเมินผลงาน
สร้างสรรค์แล้วน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
สรุปเป็นองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ โดยประกอบด้วย ประเด็นในการ
ประเมิน 3 ประเด็น และรายการประเมินรวมกัน 6 ข้อ แล้วน าไปสร้างเป็นเกณฑ์การประเมินใน
รูปแบบ Analytic Rubrics แบ่งระดับคุณภาพผลงานเป็น 5 ระดับ เมื่อน าเกณฑ์การประเมินไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พบว่า ประเด็นในการประเมินและค าอธิบายคุณลักษณะของรายการ
ประเมิน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 ในขณะที่ระดับคุณภาพและค าอธิบาย
ระดับคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 เมื่อทดลองใช้เกณฑ์
การประเมินตรวจประเมินผลงานของนักศึกษา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมิน 
(RAI)  ได้ค่าเท่ากับ 0.87 และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) มีค่าเท่ากับ 0.85 จากค่าที่
ค านวณได้แสดงว่าเกณฑ์การประเมินผลงานสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพและสามารถ
น าไปใช้ได้  
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Abstract 

 
 This research was aimed to study the fundamentals of evaluation criteria 
in creative academic works as well as to develop evaluation criteria for creative 
academic works for the subject of Art Education Thesis in Fine Arts. The research 
initiated by studying relevant information in order to determine the framework of 
the evaluation for the creative academic works. The framework was used in 
interview specialists, then analyzed and synthesized into the fundamentals of the 
evaluation criteria for creative academic works. The evaluation consisted of three 
major criteria listed as six assessments. The information was used to create an 
evaluation criteria via Analytic Rubrics. The quality of the academic works was 
divided into five levels. When the evaluation criteria was verified by specialists, it 
was found that the criteria and description of the attributes for the assessments 
had the index of item-objective congruence between 0.80-1.00. At the same time, 
the quality level and description of the quality levels of the creative academic 
works had the index of item-objective congruence of 1.00. When the evaluation 
criteria were used to evaluate the academic works of the students, the rater 
agreement index (RAI) was determined as 0.87 and alpha-coefficient (α) was 
determined as 0.85. From the calculations, it was concluded that the evaluation 
criteria for creative academic works that were developed was of quality and 
applicable. 

 
 
 


