
บทที ่ 8 
การวดัผลและประเมินผลวชิาแอโรบิกดานซ์ 

(Measurement and Evaluation of Aerobic Dance) 
 
การวดัผลและการประเมินผล  มีความส าคญัของกระบวนการจดัการเรียนการสอนวิชา        

แอโรบิกดานซ์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผูส้อนสามารถทราบว่าการเรียนการสอนนั้นบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใดและเป็นส่ิงท่ีช่วยให้คะแนนผูเ้รียนแต่ละคนไดถู้กตอ้ง 
ตามพฒันาการหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนอีกดว้ย  นอกจากจะวดัผลดา้นความรู้แลว้ ยงั
จะตอ้งวดัผลและประเมินผลดา้นทกัษะดว้ย  ดงันั้นผูส้อนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างเคร่ืองมือในการ
ประเมินค่า การเรียนรู้ทางดา้นทกัษะของผูเ้รียน อนัจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูส้อนเขา้ใจผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
วา่ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค ์ตามท่ีผูส้อนคาดหวงัหรือไม่  นอกจากน้ี
ยงัเป็นตวับ่งช้ีถึงประสิทธิภาพการเรียนการสอนวา่ควรปรับปรุงในส่วนใด  

ความหมายของการวดัผล การประเมนิผล  
การวดัและประเมินผล มีความส าคญัต่อกระบวนการเรียนการสอนมาก เพราะจะช่วยให ้ 

ผูส้อนสามารถทราบวา่การเรียนการสอนนั้นบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวม้ากน้อยเพียงใด และ
เป็นส่ิงท่ีช่วยใหค้ะแนนผูเ้รียนแต่ละคนไดถู้กตอ้งตามพฒันาการหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การวัดผล (Measurement)  หมายถึง การเปรียบเทียบส่ิงท่ีต้องการทราบกับเคร่ืองมือ
มาตรฐาน เพื่อตอ้งการทราบปริมาณหรือขนาดซ่ึงสามารถทราบผลไดท้นัที โดยเคร่ืองมือมาตรฐาน
นั้นเป็นผูบ้อกให้ทราบ  เช่น ตอ้งการทราบความกวา้งของโต๊ะ เราก็เอาเทปหรือไมเ้มตรมาวดั เราจะ
ทราบความกวา้งของโต๊ะทนัที การวดัผลจึงเป็นวธีิตรวจหรือหาปริมาณ ขนาด หรือ สัดส่วนในส่ิงท่ี
ตอ้งการทราบ โดยอาศยัเคร่ืองมือวดันัน่เอง (วริิยา  บุญชยั  2529 : 7) 

 ล้วน และอังคณา   สายยศ    (2523 : 2) ได้กล่าวว่า วิธีการวดัผล  มีความส าคัญต่อ
กระบวนการเรียนการสอนมาก เพราะจะช่วยให้ผูส้อนสามารถทราบวา่ การเรียนการสอนนั้นบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวม้ากนอ้ยเพียงใด และเป็น   ส่ิงท่ีช่วยให้คะแนนผูเ้รียนแต่ละคนไดถู้กตอ้ง
ตามพฒันาการหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วธีิการวดัผลมี  2  อยา่ง คือ  

1.  วดัผลทางตรง (Direct  Measurement)  หมายถึง  การวดัผลท่ีเราสามารถวดัส่ิงนั้นได้
โดยตรง ส่ิงท่ีตอ้งการวดัมีรูปธรรม  เช่น วดัความยาวของโต๊ะ เราสามารถเอาไมเ้มตรไปวดัออกมา
เป็นหน่วยของเมตรไดท้นัที การวดัแบบน้ีมีโอกาสไดคุ้ณลกัษณะท่ีเป็นจริงอยู่มาก เรียกวา่การวดั
ดา้นศกัยภาพ 
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2.  การวดัผลทางออ้ม (Indirect Measurement) หมายถึง การวดัคุณลกัษณะหน่ึงโดยอาศยั
วดัจากอีกส่ิงหน่ึง  เช่น  การวดัผลการเรียน  การวดัเชาวปั์ญญา  การวดัเจตคติ  การวดัความกงัวลใจ 
ฯลฯ  คุณลกัษณะเหล่าน้ีเอาเคร่ืองมือไปทาบวดัโดยตรงไม่ได ้ตอ้งผา่นกระบวนการทางสมองก่อน
เสมอ ผลการวดัท่ีไดม้าจึงเป็นผลจากการผา่นกระบวนการทางสมองชั้นหน่ึงก่อน ซ่ึงอาจจะเช่ือมัน่
ไดจ้ริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนกั แต่ท่ีแน่ท่ีสุดคือเราไม่มีโอกาสวดัคุณลกัษณะนั้น ๆ ตรงไปตรงมา  

การวัดผลจะออกมาเป็นตัวเลข เรียกว่า ปริมาณ (Quantity) และจะให้ผลทางคุณภาพ 
(Quality)  ในการวดัผลนั้นจะตอ้งมีแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ (Test)  หมายถึง  แบบ (Form)  หรือเคร่ืองมือ (Tool)  หรือกระบวนการส าหรับ
วดัความสามารถ ความสัมฤทธ์ิ หรือความสนใจของบุคคลท่ีแสดงออกมา แบบทดสอบน้ีใชว้ดัส่ิงท่ีเรา
ไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรงได ้ซ่ึงจะวดัไดก้็ต่อเม่ือบุคคลนั้นแสดงผลการกระท าออกมา 

แบบทดสอบในการวดัผลการศึกษาหรือพลศึกษา มี  2  ประเภท  คือ 
1.  แบบทดสอบท่ีผูส้อนสร้างข้ึนเอง (Teacher Made Test) เป็นแบบทดสอบท่ีพบอยู่โดย    

ทัว่ไป ผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึนเพื่อใชก้บันกัศึกษาของตนเอง จึงไม่เหมาะกบัการน าไปใชก้บัผูส้อน   คน
อ่ืน ๆ เหมาะส าหรับการใชใ้นส่วนการศึกษาในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized  Test) เป็นแบบทดสอบท่ีมีวิธีการ เคร่ืองมือ และ
การให้คะแนนคงท่ี สามารถน าไปทดสอบในต่างสถานท่ีและต่างเวลาได ้แบบทดสอบมีความเท่ียงตรง 
(Validity)  ความเช่ือถือได ้(Reliability)  และเกณฑป์กติ (Norm) 

การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การก าหนดค่าหรือตีค่า หรือวดัคุณค่าในส่ิงท่ี
ตอ้งการทราบในทางรวม ๆ หรือเป็นการน าผลหรือปริมาณท่ีเราวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  หรือ
มาตรฐาน 

การประเมินผลในปัจจุบนั ยงัใช้ค  าภาษาองักฤษอ่ืน ๆ อีกเช่น Assessment หรือ Appraisal 
ซ่ึง ศิริชยั  กาญจนวาสี (2543 : 7 – 8 อา้งอิงใน วาสนา  ประวาลพฤกษ ์2544 : 16 -17) ไดใ้ห้ความหมาย
ไวว้า่ 

การประเมินผล   (Evaluation)  หมายถึง  การประเมินการเรียนรู้  ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการ
เรียนการสอนท่ีครูผูส้อนตอ้งกระท าอย่างต่อเน่ืองก่อน ระหว่างและหลงัเสร็จส้ินการเรียนการสอน  
โดยจะต้องครอบคลุมทั้ งทางด้านความรู้ ทกัษะ  ลักษณะนิสัย และคุณธรรม  โดยเน้นท่ีจะพฒันา
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและจ าเป็นตอ้งตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ระดบับุคคล  สถานศึกษา  ชุมชน  
และประเทศชาติ รวมทั้งมีความเป็นสากลระดบันานาชาติ 

การประเมินผล   (Appraisal)  หมายถึง การประเมินท่ีเนน้คุณภาพ การปฏิบติังานเป็นส าคญั 
มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบให้รางวลัหรือปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน 
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วิธีการวดัและประเมินผลท่ีเป็นท่ียอมรับ สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  คือ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) เพราะเป็นวิธีการท่ี
สามารถคน้หาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของผูเ้รียนและยงัเป็นข้อมูล
ส าคญัท่ีสามารถน ามาใชป้ระกอบการตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดีและเป็นการประเมิน
ท่ีเนน้การประเมินภาคปฏิบติั (Performance assessment) 

วฒันาพร  ระงบัทุกข์ (2542 : 53 - 55) ไดใ้ห้ความหมายการประเมินตามสภาพจริงและการ
ประเมินภาคปฏิบติัไวว้่า การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) หมายถึง การประเมินเชิง
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองในด้านความรู้ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบติัและผลการปฏิบติัของผูเ้รียน 
การประเมินลกัษณะน้ีจะมีประสิทธิภาพเม่ือประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียนในสภาพท่ีเป็นจริง วธีิการท่ี
ใช้ประเมิน ไดแ้ก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ บนัทึกจากผูเ้ก่ียวขอ้ง แบบทดสอบวดัความสามารถจริง 
การรายงานตนเองและแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) การประเมินภาคปฏิบติั (Performance assessment) 
หมายถึง การทดสอบความสามารถในการท างานของผู ้เรียน ภายใต้สถานการณ์ และเง่ือนไขท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงมากท่ีสุดประเมินได ้3 ลกัษณะ คือ ประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต และ
การประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิต 

 
วตัถุประสงค์ของการวดัผลวชิาแอโรบิกดานซ์ 

1.  เพื่อใหท้ราบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในวชิาแอโรบิกดานซ์ มากนอ้ยเพียงใด 
2.  เพื่อต้องการทราบว่า ผูเ้รียนมีสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ดีเพียงใด หลงัจากเรียน     

แอโรบิกดานซ์ไประยะหน่ึงแลว้ 
3. เพื่อตอ้งการทราบวา่ผูเ้รียนมีสัมฤทธ์ิผลทางทกัษะและความสามารถทางแอโรบิกดานซ์

มากนอ้ยเพียงใด 
4. เพื่อตอ้งการทราบวา่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงคุณธรรม ความมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา ความอดทน 

มากนอ้ยเพียงใด 
5.  เพื่อตอ้งการทราบวา่ผูเ้รียนมีเจตคติต่อการเรียนวชิาแอโรบิกดานซ์มากนอ้ยเพียงใด 

 
ขอบข่ายของการวดัและประเมนิผลวชิาแอโรบิกดานซ์ 

การให้คะแนนในวิชาแอโรบิกดานซ์ จะต้องมีขอบข่ายการให้คะแนนครอบคลุมจุด       
มุ่งหมายของวชิาพลศึกษา ท่ีมีอยู ่ 5  ประการ  คือ 

1.  ดา้นสติปัญญา 
2.  ดา้นเจตคติ 
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3.  ดา้นทกัษะ 
4.  ดา้นสมรรถภาพทางกาย 
5.  ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม 

 
วธิีวดัผลวชิาแอโรบิกดานซ์ 

วธีิวดัผลวชิาแอโรบิกดานซ์ อาจจะใชว้ธีิวดัผลทางวชิาพลศึกษา ซ่ึงสามารถวดัไดห้ลายวิธี 
ดงัน้ี   

1.  วดัโดยการให้ปฏิบติั (Performance test)  เป็นวิธีการวดัผลวิชาแอโรบิกดานซ์ซ่ึงตรง
จุดท่ีสุด เพราะวิชาแอโรบิกดานซ์เป็นวิชาท่ีต้องใช้ทกัษะส่วนบุคคลทั้งหมด  ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บ
ความรู้เป็นขั้นเป็นตอน  และฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนจนเกิดความช านาญจนกระทั่งเช่ียวชาญ  
สามารถท่ีจะฟังเพลงจับจังหวะของห้องเพลง นับจังหวะตาม Block  ของเพลงได้  สามารถ     
เคล่ือนไหวร่างกายดว้ยทกัษะของแอโรบิกดานซ์  ซ่ึงประกอบเพลงไดต้ลอดจนสามารถสั่งใหบุ้คคล
อ่ืนเตน้แอโรบิกดานซ์ได ้ 

2.  วดัโดยการทดสอบขอ้เขียน (Written  test) เป็นวิธีวดัผลท่ีวดัความรู้โดยตรง  วิชาแอ
โรบิกดานซ์ เป็นวชิาภาคปฏิบติั แต่การลงมือปฏิบติัจะถูกตอ้งไดก้็ต่อเม่ือผูป้ฏิบติันั้นตอ้งมีความรู้ท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัแอโรบิกดานซ์ก่อน  เม่ือทดสอบโดยการใช้ขอ้เขียนแลว้ และผูเ้รียนสามารถท าได ้
ยอ่มสันนิษฐานไดว้า่ ผูเ้รียนก็สามารถลงมือปฏิบติัไดเ้ช่นกนัถือเป็นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัได้
อยา่งแทจ้ริง  

 3.  วดัโดยใช้เคร่ืองมือ (Tool  test)  การวดัผลในวิชาแอโรบิกดานซ์นั้นเป็นการวดัการ
เคล่ือนไหวของร่างกาย ประกอบกบัจงัหวะดนตรี  จึงควรท่ีจะตอ้งใช้เคร่ืองมือวดัแบบประเมินค่า 
(Ratings)  เพื่อใช้วดัความสามารถในทักษะต่าง ๆ ผู ้เรียนจะได้รับการประเมินในเร่ืองการ
ตอบสนองต่อจงัหวะต่าง ๆ ในการแสดงการเคล่ือนไหวทกัษะพื้นฐาน  ซ่ึงจะเทียบค่าจากคะแนน
การประเมินค่าไดด้งัน้ี  

5  คะแนน เท่ากบั  ดีมาก  หมายถึง  ผูเ้รียนมีทกัษะการเคล่ือนไหวทุกขั้นของแอโรบิก
ดานซ์ท่ีคล่องแคล่ว  การฟังจงัหวะไดแ้ม่มนย  า  รู้ขั้นตอน รูปแบบของแอโรบิกดานซ์  การเตน้แอโร
บิกดานซ์แสดงถึงความมัน่ใจ  ความสนุกสนาน มีความเช่ียวชาญ  สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้
เป็นอยา่งดี  สามารถคิดรูปแบบ (Block)  การเตน้แอโรบิกไดท้ั้งขั้นตน้  ขั้นกลาง  และขั้นสูง  

4  คะแนน  เท่ากบั  ดี  หมายถึง  ผูเ้รียน  มีทกัษะการเคล่ือนไหวขั้นตน้  และขั้นกลาง  
ของแอโรบิกดานซ์ท่ีคล่องแคล่ว รู้ขั้นตอนรูปแบบของแอโรบิกดานซ์ แต่การฟังจงัหวะยงัตอ้งอาศยั
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ผูอ่ื้นให้ช่วยเป็นบางคร้ัง  การเตน้แอโรบิกแสดงถึงความมัน่ใจ  สนุกสนาน  สามารถคิดรูปแบบ 
(Block)  การเตน้แอโรบิกไดท้ั้งขั้นตน้และขั้นกลาง  

3  คะแนน  เท่ากบั  ปานกลาง  หมายถึง  ผูเ้รียนมีทกัษะการเคล่ือนไหวขั้นตน้ของ    
แอโรบิกดานซ์ท่ีคล่องแคล่ว  รู้ขั้นตอน รูปแบบของแอโรบิกดานซ์  การฟังจงัหวะการนบัจงัหวะยงั
ตอ้งอาศยัผูอ่ื้นให้ช่วย มีขอ้ผิดพลาดในการเตน้เล็กนอ้ย  แต่สามารถแกไ้ขเองได ้ การแสดงออกยงั
ขาดความเป็นธรรมชาติ  

2  คะแนน  เท่ากบั  ต ่า หมายถึง ผูเ้รียน มีทกัษะการเคล่ือนไหวขั้นตน้ไดดี้พอสมควร  
ในเร่ืองจงัหวะยงัตอ้งอาศยัผูอ่ื้นช่วยช้ีแนะ  ขั้นตอน  รูปแบบของแอโรบิกดานซ์ การแสดงออกยงั
ขาดความเป็นธรรมชาติ   

1  คะแนน  เท่ากบั  ต ่ามาก  หมายถึง ผูเ้รียนมีทกัษะการเคล่ือนไหวขั้นตน้ท่ีไม่ดี  การ
เตน้แอโรบิกจะตอ้งข้ึนอยูก่บัผูอ่ื้นตลอดเวลา  ตอ้งให้ผูอ่ื้นเตือน  สั่ง  หรือช้ีแนะ  ล าดบัขั้นตอนการ
นบัจงัหวะไม่แม่นย  า  
 การประเมินผลและการให้คะแนนวชิาแอโรบิกดานซ์ 

จากการให้คะแนนตามแบบประเมินความสามารถของผูเ้รียนแอโรบิกดานซ์  สามารถ
น ามาวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนวชิาแอโรบิกดานซ์ได ้หรือจะประเมินผลโดยการใหค้ะแนน และ
ตดัเกรดแบบอิงเกณฑ์ คือตดัเกรดโดยเปรียบเทียบคะแนนมาตรฐานจากคะแนนรวมท่ีก าหนดไว ้
100  คะแนน แลว้น ามาตดัสินผลการเรียน โดยมีระดบัผลการเรียน ดงัน้ี  

A   หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก  คะแนนร้อยละ  80  ข้ึนไป 
B+  หมายถึง  ผลการเรียนดี   คะแนนร้อยละ  76 – 79   
B   หมายถึง  ผลการเรียนดี   คะแนนร้อยละ  70 – 75   
C+ หมายถึง  ผลการเรียนปานกลาง คะแนนร้อยละ  66 – 69  
C หมายถึง  ผลการเรียนปานกลาง คะแนนร้อยละ  60 – 65 
D+ หมายถึง  ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์ คะแนนร้อยละ  56 – 59  
D หมายถึง  ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์ คะแนนร้อยละ  50 – 55  
E หมายถึง  ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ คะแนนร้อยละ  0 – 49  
การให้คะแนนในวิชาพลศึกษา จะสามารถให้คะแนนแตกต่างกันไปได้มากข้ึนอยู่กับ      

ผูส้อนว่าผูส้อนมีกิจกรรมอยา่งไร และมุ่งเน้นทางใด  แต่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของวิชา
พลศึกษาในระดบั นั้น ๆ 

เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ และอเนกกุล  กรีแสง  (2527  :  31)  ไดเ้สนอแนะวธีิการตดัสินผล
และใหเ้กรดในวชิาพลศึกษาไว ้ 4  วธีิ  คือ 
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1.  การตดัเกรดโดยเปรียบเทียบกบัผูเ้รียนทั้งห้อง คือ ให้  ก  กบั  จ  น้อย  ข  กบั  ง  มาก
ข้ึน  และ  ค  มากท่ีสุด  เกรดน้ีจะข้ึนอยูก่บัต าแหน่งผูเ้รียนแต่ละคน วา่จะชนะเพื่อนมากนอ้ยเพียงใด 
ข้ึนอยู่กบัเพื่อนร่วมห้องเก่งหรือไม่ ถ้าเพื่อนในห้องไม่เก่ง ผูเ้รียนก็เรียนไดส้บาย แต่จะตอ้งอาศยั 
คะแนน  T  เขา้ช่วย วธีิน้ีไม่มีผูเ้รียนคนใดอยากเรียนกบัพวกเก่ง ๆ เลย 

2.  การตดัเกรดโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้   เป็นส่ิงยากท่ีจะวินิจฉัยไดว้่า
คนท่ีได้คะแนนน้อยเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความสามารถหรือไม่เก่ง เพราะการให้คะแนนของ        
ผูส้อนแต่ละคนไม่เหมือนกนั บางคนอาจจะปล่อยคะแนน บางคนอาจจะกดคะแนน การตดัสินจะ
ยากล าบากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนองความต้องการความสนใจ และ
ความสามารถของผูเ้รียน จึงเหมาะกบัการใชต้ดัสินวิชาชีพมากกวา่ใชก้บัการศึกษาภาคบงัคบั จะท า
ใหผู้เ้รียนสอบไม่ถึงเกณฑม์าตรฐาน ตอ้งออกจากมหาวทิยาลยั และสร้างปัญหาใหส้ังคมได ้

3.  การตดัเกรดโดยพิจารณาความสามารถและความพยายามของแต่ละบุคคล ท าโดยแบ่ง
ผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ ตามระดบัสติปัญญาหรือความสามารถ ผูเ้รียนสามารถทราบการพฒันาระดบั
ความสามารถใหสู้งสุด ผูส้อนก็สามารถน ามาตดัเกรดหรือใหค้ะแนนได ้

4.  การตดัเกรดโดยอาศยัผลรวมของขอ้  1   2 และ  3  การตดัเกรดแบบน้ีจะถือวา่เป็นการ
ตดัเกรดท่ีดีท่ีสุด ผูส้อนไดพ้ิจารณาหลาย ๆ ดา้น ประกอบกนั 

วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ (2534 : 33)  ไดเ้สนอวธีิการตดัเกรดและให้คะแนนวิชาพลศึกษา ไว ้ 
5  วธีิดงัน้ี 

1.  การตดัช่องวา่ง (Natural Breaks)  คือเม่ือล าดบัคะแนนเกิดมีช่องวา่งหรือขาดช่วง และ     
ผูส้อนต้องการให้เกรดเป็นตวัอกัษร วิธีน้ีเช่ือถือได้ และเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นคร้ังคราว การให้
คะแนนข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ในชั้น ฉะนั้นการให้คะแนนแบบน้ีจะตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงไปทุกภาคและทุกปีการศึกษา 

2.  การให้ตามเกณฑ์ท่ีผูส้อนก าหนด (Teacher’s Standard) ผูส้อนบางคนมีเกณฑ์ตาม
ประสบการณ์ และการรับรู้การมองเห็นของตนว่า  เท่าไรดีหรือพอใช้ โดยไม่ตอ้งมีการวิเคราะห์    
ขอ้มูลใด ๆ เช่น ผูส้อนมีเกณฑส์ าหรับคะแนนเตม็  100  คะแนน  มีวธีิการใหค้ะแนนดงัน้ี 

 A   =   93 - 100 
 B   = 88 - 92 
 C   =   79 - 87 
 D   = 70 - 78 
 F(E) =   0 - 69 
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      เกณฑ์น้ีถา้ผูส้อนใช้มานานหลายปีก็ถือเป็นเกณฑ์ท่ีแน่นอนคงท่ีได ้ผูเ้รียนมีสิทธ์ิได้
คะแนนตามความสามารถของตนเอง วิธีน้ีดีและเหมาะสม ถ้าเกณฑ์ท่ีผูส้อนตั้งตรงตามความเป็น
จริงและความสามารถของผูเ้รียน 

3.  การจัดต าแหน่ง (Rank  Order)  เป็นวิธี ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย เร่ิมต้นด้วยการ           
ตั้งเกณฑ์เป็นเปอร์เซ็นต์ ว่าเท่าไรควรจะได้เกรดอะไร คะแนนท่ีได้จากการวดัผลจะถูกน ามาจดั
ต าแหน่ง  และให้คะแนน จะเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีได้คะแนนใกล้เคียงกนั และเป็นการให้เกรด        
ผูเ้รียนกลุ่มต ่าท่ีไดค้ะแนนไม่ถึงคร่ึงของคะแนนเต็ม วธีิน้ีจะสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และง่าย
ท่ีจะใหเ้กรดผูเ้รียน 

4.  การให้คะแนนตามโคง้ปกติ (Normal Curve) การให้คะแนนตามโคง้ปกติท าได ้ โดย
การสมมติคะแนนปกติข้ึนมา  และใช้การตัดสินผลด้วยการท าเกณฑ์ปกติ ตัดช่วงเกรดตาม            
ขั้นตอนดงัน้ี 

4.1  ก าหนดจ านวนเปอร์เซ็นตข์องผูเ้รียนท่ีไดเ้กรดแต่ละเกรด 
4.2  เวน้ช่วงคะแนนระหวา่งเกรดต่าง ๆ ตามเกณฑป์กติ 
4.3  หาคะแนนท่ีตดัแบ่งช่วงดว้ยการคูณแต่ละตวัเขา้กบัค่าของเกณฑ์ปกติในขอ้ 2  ดว้ย

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และบวกแต่ละค่าเขา้กบัคะแนนเฉล่ียปานกลาง หรือตวักลาง ( x ) 
4.4  แบ่งคะแนนตามขั้นท่ี  3  ตามระดบัเกรดท่ีตอ้งการ 
4.5  เขียนเกรดดว้ยการใช้ค่าในขอ้  4  ผูเ้รียนคนใดท่ีไดค้ะแนนอยูใ่นช่วงท่ีตดัพอดีก็

ใหเ้กรดท่ีสูงกวา่ในระหวา่งเกรด  2  ระดบั 
การใหเ้กรดตามโคง้ปกติจะตดั 5 เกรด ส่วนการไดเ้ปรียบเสียเปรียบของการใหค้ะแนน

เหมือนกบัการใหค้ะแนนแบบจดัต าแหน่ง  และจะไม่มีผลกระทบจากอารมณ์และความรู้สึก 
ของผูส้อนเกรดของผูเ้รียนจะข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ในชั้นดว้ย 

5.  การให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน (Norms) การให้เกรดโดยการท าคะแนนมาตรฐาน
มาเป็นมาตรฐานของการเคล่ือนไหว หรือความสามารถจะข้ึนอยู่กบัการวิเคราะห์ขอ้มูลมากกว่า  
การให้คะแนนหรือเกรดตามความเห็นของผูส้อน ถา้ใช้แบบทดสอบมาตรฐานก็ควรให้เกรดตาม
เกณฑ์มาตรฐานดว้ย การใช้เกณฑ์มาตรฐานมีขอ้ดีมากกวา่วิธีอ่ืน ๆ เพราะการให้เกรดไม่ข้ึนอยูก่บั
กลุ่ม สามารถใช้ได้เป็นเวลานานไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ เกณฑ์อนัเดียวกนัสามารถน าไปใช้
ประเมินผลกลุ่มหรือผูเ้รียนได้หลายกลุ่มหลายห้อง และสามารถเปรียบเทียบความสามารถของ         
ผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม แต่ละชั้นแต่ละปีได ้
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 ในการประเมินผลและให้คะแนนวิชาแอโรบิกดานซ์ ผูส้อนจะใช้วิธีการตดัเกรดการให้
คะแนนแบบใดก็ได ้ให้เลือกตามความ เหมาะสม เพราะผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ แตกต่างกนั 
แต่เม่ือผูส้อนตดัสินแลว้ก็ไม่ควรเปล่ียนแปลง 
 ประโยชน์ของการวดัและประเมินผลวชิาแอโรบิกดานซ์ 

 การวดัและประเมินผลมีประโยชน์ต่อการเรียน  ดงัน้ี 
 1.  เพื่อช่วยให้ทราบสมรรถภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การสอนท่ีไดผ้ลดีนั้น  ผูส้อน

ควรจะทราบสถานภาพของผูเ้รียนทั้งก่อนสอน ระหวา่งสอน และเม่ือสอนเสร็จ เพื่อสะดวกต่อการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  เพื่อช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน เพราะจะท าให้ผูเ้รียน  
ต่ืนตวัท่ีเห็นผลการเรียนของตนเอง 

3.  เพื่อช่วยในการแบ่งผูเ้รียนตามระดบัความสามารถ ผูส้อนสามารถจดักลุ่มผูเ้รียนตาม
ระดบัความสามารถ จะสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

4.  เพื่อให้สามารถประเมินผลการเรียนและการสอนของผูส้อน ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนจะ
ทราบขอ้บกพร่อง น าไปปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

5.  เพื่อสามารถวนิิจฉยัและท านายผลเก่ียวกบัการเรียนการสอนได ้การวดัและประเมินผล
จะท าให้ทราบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัการเรียนการสอนโดยตรง และขอ้มูลน้ีจะท าให้ทราบว่า การ
เรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 

6.  เพื่อใชเ้ป็นวธีิหน่ึงของการเรียนการสอน เพราะเป็นการสร้างสภาพการณ์อยา่งหน่ึง ให้
ผูเ้รียนทดลองความสามารถอยา่งเตม็ท่ี ผูเ้รียนจะต่ืนตวัและสนใจการเรียนมากยิง่ข้ึน 

7.  เพื่อช่วยใหค้ะแนนผูเ้รียนไดถู้กตอ้ง ในการเรียนการสอนเราถือวา่การพฒันาการในตวั
ผูเ้รียนมีความส าคญัมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด คะแนนจะเป็นตวับ่งช้ีถึงพฒันาการหรือผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เม่ือมีการวดัและประเมินผล ผูส้อนจะสามารถใหค้ะแนนผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ข้อเสนอแนะในการวดัและประเมินผลวชิาแอโรบิกดานซ์ 

1.  ผูส้อนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิา และแยกวชิาการวดัแต่ละดา้น 
2.  ผูส้อนควรตั้งเกณฑไ์วใ้นระดบัท่ีผูเ้รียนท าได ้ไม่สูงมากเกินไป 
3.  ผูป้ระเมินควรมีความยติุธรรม ไม่ล าเอียง 
4.  การประเมินบางคร้ังอาจจะใหผู้เ้รียนช่วยประเมินผูเ้รียนดว้ยกนั 
5.  การวดัผลควรวดัทุก ๆ ดา้น อยา่เนน้ดา้นใดดา้นหน่ึง  
6.  ควรประเมินการเป็นผูน้ าและผูต้ามดว้ย 
7.  เม่ือพบวา่ผูเ้รียนมีปัญหา เช่น ท าแบบทดสอบไม่ได ้ควรแนะน าเป็นรายบุคคล 



  
- 195 - 

8.  ควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
9.  แบบทดสอบท่ีดีควรมีการวเิคราะห์ก่อนน าไปใช ้
10. วิชาแอโรบิกดานซ์ไม่เหมือนกบักีฬาทัว่ไป ผูเ้รียนบางคนอาจจะไม่มีทกัษะในการฟัง

จงัหวะดนตรี พร้อมการเคล่ือนไหว ผูส้อนควรใหโ้อกาสผูเ้รียนไดค้น้พบวธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 การประเมินผลการเต้นแอโรบิก  (Evaluating Outcomes of Aerobic Dance) 

ตามปกติแลว้  ผูน้  าการเตน้แอโรบิก ของชุมชนทัว่ไป ไม่ค่อยสนใจท่ีจะประเมินผลการ
สอนของตนเองนัก ส่วนใหญ่จะวดัผลในแง่ของความสนใจ และความสนุกสนานของผูเ้ขา้ร่วม      
กิจกรรมเท่านั้นต่างจากผูส้อนในโรงเรียน  หรือมหาวิทยาลัยท่ีต้องมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการ
ประเมินผลผูส้อนตอ้งด าเนินการประเมินผลอยา่งจริงจงั เพื่อดูความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและดูผลการ
สอนของตนเองวา่ไดผ้ลดีเพียงใด 

จุดมุ่งหมายของการประเมินมี  3  ประการคือ 
1. ความรู้ (Knowledge) ไดแ้ก่ ความรู้วา่ดว้ยการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของการเตน้แอโรบิก  

จงัหวะและรูปแบบของการเต้นแอโรบิก นอกจากนั้นยงัรวมไปถึงการเต้นแอโรบิกชนิดต่าง ๆ 
ประวติั ความรู้เก่ียวกบัการเตน้แอโรบิกโดยทัว่ ๆ ไปและความรู้เก่ียวกบัศิลปะของการเตน้แอโรบิก 
เช่น  ดนตรี  เป็นตน้ 

2. ทกัษะ (Skills) ไดแ้ก่การเตน้แอโรบิกตามทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ไดค้ล่องแคล่ว 
และน่ิมนวล สง่างาม ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท างานประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งดี และปฏิบติัท่าต่าง ๆ 
ไดถู้กตอ้งโดยสามารถแบ่งระยะต่อและช่องว่างในบริเวณ ท่ีเตน้แอโรบิกไดดี้ รวมทั้งการใช้แบบ
การเตน้แอโรบิกไดเ้หมาะสมกบัแต่ละจงัหวะ แต่ละช่วงของการเตน้แอโรบิก 

3. ทัศนคติและความซาบซ้ึง (Attitudes and Appreciations) ได้แก่ความภาคภูมิใจใน       
ผลงานของตน ความพึงพอใจในกิจกรรม และความร่วมมือกบัสมาชิกของกลุ่มนอกจากนั้น ควรจะ
มีความสนใจในเพลงของการเตน้แอโรบิก และความซาบซ้ึงในประโยชน์ของการเตน้แอโรบิก  

 
วธิีการประเมนิผล 

1. การประเมินผลความรู้ (Knowledge) อาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น 
1.1   ใช้วิธีถาม - ตอบ สั้ น ๆ ตามท่ีผูส้อนต้องการทราบ เช่น ประวติัของการเต้น       

แอโรบิก   ทกัษะ   รูปแบบ ฯลฯ  เช่น 
ตวัอยา่ง…………ใหเ้ขียนเคร่ืองหมาย     หนา้ขอ้ความท่ีถูก 
1.  การเตน้แอโรบิก เขา้มาในประเทศไทยเม่ือใด 

 ................ ก.  พ.ศ. 2523 
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 ................ ข.  พ.ศ.2524 
 ................ .ค. พ.ศ.2525 
 ................ ง.  พ.ศ.2526 

2.  ทกัษะการเตน้แอโรบิก   Walk  คือขอ้ใด 
 ................ ก.  กา้ว -  แตะ 
 ................ ข.  เตน้โดยเดินหนา้ 8 กา้ว ถอยหลงั 8 กา้ว  
 ................ ค.  ย  ่าทา้ว 2 คร้ัง  เดินหนา้ 4  กา้ว  ถอยหลงั 4 กา้ว 
 ................ ง.  เดิน  3  กา้ว กระโดดเขยง่  1 คร้ัง 

1.2  อธิบายเก่ียวกบัวธีิการคิด ท่าการเตน้แอโรบิก เป็น Block  อธิบาย 1 – 2  บรรทดั 
1.3 ใชข้อ้ทดสอบโดยวิธีการให้ผูเ้รียน ฟังเพลงแอโรบิก  แลว้ให้ผู ้เรียนนบั  ห้องเพลง

แอโรบิก เป็น  Block ด้วย การเคาะจงัหวะ หรือพูดปากเปล่า  แล้วเขียนรูปแบบการเตน้แอโรบิก  
แบบ Block โดยก าหนดทกัษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ ลงไปในแต่ละ Phase 

1.4  ถ้าห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ผูส้อนอาจจะจดักลุ่มถกปัญหากนัตอนทา้ยชั่วโมง
เพื่อใหท้ราบวา่     ผูเ้รียนรู้และจดจ าส่ิงท่ีไดเ้รียนไปแลว้ไดม้ากเพียงใด 

2.  การประเมินผลทักษะ (Skills) จากการสังเกตเม่ือเต้นแอโรบิก ถ้าเป็นกลุ่มเล็ก ๆ          
ผูส้อนควรจ าช่ือผูเ้รียนไดทุ้กคน และสังเกตในการเขา้ร่วมทุกคร้ัง ดูความกา้วหน้าของผูเ้รียน ถ้า
หากกลุ่มใหญ่มีผูเ้รียนมาก ก็จดัชัว่โมงทดสอบข้ึน โดยให้ผูเ้รียนเตน้แอโรบิกตามจงัหวะท่ีผูส้อน
ตอ้งการและให้เขียนช่ือตวัเองบนแผน่กระดาษติดไวข้า้งหลงั (ถา้จ าไม่ได)้ ผูส้อนจดัการใหค้ะแนน
ตามท่ีสังเกตผลงานของเขาตามบญัชีเรียกช่ือ โดยใหค้ะแนนตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1  ความรู้ดา้นทกัษะต่าง ๆ และรูปแบบขณะเตน้แอโรบิก 
2.2  ความสามารถในการเตน้ใหถู้กจงัหวะ 
2.3  ความสง่า  และรูปแบบท่ีถูกตอ้ง 
2.4  การควบคุมร่างกาย  และความกลมกลืนประสานงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย     

เม่ือเคล่ือนไหว 
2.5  ความแม่นย  าถูกตอ้งของ  Block  ดนตรี ขณะเตน้แอโรบิก 
ผู ้สอนอาจหมายเหตุในข้อดี - เสีย  ของแต่ละคนหรือให้คะแนนเช่น  5 =  ดีเลิศ            

4 =  ดีมาก    3 = ดี   2  =ใช้ไม่ได้  ตามหัวข้อดังกล่าว ตลอดเวลาการสอน ผูส้อนควรสามารถ
ประเมินผลใหเ้สร็จในเวลาการทดสอบนั้น ๆ และประกาศผลใหท้ราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้

3.  การประเมินผลทศันคติและความซาบซ้ึง (Attitudes and Appreciations)  สามารถวดั
ไดโ้ดยการสังเกตในระยะเวลานาน ๆ ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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3.1  ความสนใจ   ความพยายาม และความกระตือรือร้นในกิจกรรมเม่ือผู ้เรียน
แสดงออกในขณะเรียนในชั้น 

3.2  ความเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลือบุคคลอ่ืน ความร่วมมือและเอางานเอาการเม่ือมีกิจกรรม
พิเศษ เช่น โปรแกรมการเตน้แอโรบิก ท่ีจดัโชว ์ หรือจดัแข่งขนั 

(ตัวอย่าง มีแขกมาเยี่ยม   การประชุมสัมมนา   การจัดคณะกรรมการ เพื่องาน         
เฉลิมฉลองในพิธีต่าง ๆ ฯลฯ) นอกจากผูส้อนจะเป็นผูใ้ห้คะแนนท่ีคิดข้ึนมาเองส่งให้เช็ค (Check) 
ตามหวัขอ้ท่ีเราตอ้งการถาม หรือให้เขาออกความคิดเห็น เช่น วธีิการสอนของผูส้อน  การจดัชั้นของ
ผูส้อนตลอดจนการเตน้แอโรบิกท่ีผูส้อนสอน ผูส้อนอาจจะไดข้อ้เสนอแนะจากผลการทดสอบ  คร้ัง
น้ี เช่น “ผูส้อน สอนเร็วไป” “หนูชอบผูส้อนสอนมาก” “ไม่ควรหวัเราะเยาะคนท่ีท าไม่ถูกหรือ” “ไม่
น่าให้พวกเราเตน้แอโรบิกซ ้ าซากอยูก่บับทเรียนเก่าน้ี” เป็นตน้ ผูส้อนควรน าผลท่ีไดม้าใชบ้างส่วน
บางขอ้อาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งสนใจ เพราะอยา่งนอ้ยก็จะท าให้ผูส้อนรู้วา่ ผูเ้รียนเห็นเราเป็น   อยา่งไร
เพื่อการปรับปรุงของผูส้อนในโอกาสต่อไป 
 แบบประเมินค่าความสามารถทางแอโรบิกดานซ์ 

ค าช้ีแจง  แบบประเมินค่าความสามารถทางแอโรบิกดานซ์ มีขอ้สอบทั้งหมด 35 ขอ้ เป็น
ลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า มี 5 ระดบั เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  

ก. หมายถึง  5  คะแนน เท่ากบั  ดีมาก  
ข. หมายถึง  4  คะแนน เท่ากบั  ดี 
ค. หมายถึง  3  คะแนน เท่ากบั  ปานกลาง  
ง. หมายถึง  2  คะแนน เท่ากบั  ต ่า  
จ. หมายถึง  1  คะแนน เท่ากบั  ต ่ามาก  

กรุณาประเมินความสามารถของผูเ้ข้ารับการประเมินตามความสามารถท่ีผูเ้ข้ารับการ
ประเมินท าได ้   โดยกาเคร่ืองหมาย    ลงหนา้ขอ้ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสม  

 
ตวัอยา่ง  

1.  ความสามารถในการเร่ิมตน้จงัหวะของแต่ละเพลง 
          ก.  ผูเ้ต้นแอโรบิก มีความแม่นย  าในจังหวะเพลง  เม่ือได้ยินเสียงเพลง

สามารถกา้วเทา้ออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและน่ิมนวล  
 ........ ......ข.  ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถกา้วเทา้ออกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือไดย้ินเสียงเพลง

แต่ขาดความน่ิมนวล  
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 ........ ......ค.  ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถกา้วเทา้ออกไดอ้ย่างถูกตอ้งเม่ือไดย้ินเสียงเพลง
เป็นคร้ังท่ีสอง แต่เขาก็สามารถท าไดดี้  

................ง.  ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถก้าวเท้าออกได้อย่างถูกต้อง แต่จะตอ้งมีการ
แนะน าจากคนอ่ืน   

 ........ .......จ.  ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถกา้วเทา้ออกได ้แต่ไม่เขา้กบัจงัหวะเพลง  
อธิบาย  กาเคร่ืองหมาย  ลงหน้า ก. หมายถึง  ผูเ้ขา้รับการประเมินมีความสามารถใน

การเร่ิมตน้จงัหวะของแต่ละเพลงไดดี้มาก 
 

แบบประเมินค่าความสามารถทาง  แอโรบิกดานซ์ 

ช่ือผูเ้ขา้รับการประเมิน .......................................................................................................  
ช่ือผูป้ระเมิน .......................................................................................................................  
 

ตอนที ่1  ความสามารถในการเต้นแอโรบิก ของผู้เรียนวชิาแอโรบิกดานซ์ 
1.   ความสามารถในการฟังและเคล่ือนไหวใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี  
        1.1  ความสามารถในการเร่ิมตน้จงัหวะของแต่ละเพลง  

 ............ ก. ผูเ้ต้นแอโรบิก มีความแม่นย  าในจงัหวะเพลง เม่ือได้ยินเสียงเพลง 
สามารถกา้วเทา้ออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและน่ิมนวล 

 ............ ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถกา้วเทา้ออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือไดย้ินเสียงเพลง 
แต่ขาดความน่ิมนวล  

 ............ ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถกา้วเทา้ออกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เม่ือไดย้ินเสียงเพลง
เป็นคร้ังท่ีสอง  แต่เขาก็สามารถท าไดดี้  

 ............ ง. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถก้าวเท้าออกได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องมีการ
แนะน าจากคนอ่ืน ๆ  

 ............ จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถกา้วเทา้ออกได ้แต่ไม่เขา้กบัจงัหวะดนตรี  
1.2  ความสามารถในการฟังแบบจงัหวะดนตรีต่าง ๆ ได้  เช่น  จงัหวะ 2/4  3/4 4/4   

และ 6/8 
 .................. ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถฟังแบบจงัหวะดนตรีต่าง ๆ ไดทุ้กจงัหวะ 
 .................. ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถฟังแบบจงัหวะดนตรีได ้2 จงัหวะ  
 .................. ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถฟังแบบจงัหวะดนตรีได ้1 จงัหวะ  
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 .................. ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถฟังแบบจงัหวะดนตรีได ้แต่ตอ้งไดรั้บค าแนะน า
จากคนอ่ืน  

 .................. จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก ไม่สามารถฟังแบบจงัหวะดนตรีได ้ 
1.3  ความสามารถในการเร่ิมตน้ของหอ้งเพลงใหม่ขณะท่ีเตน้แอโรบิกผิดในช่วงของห้องเพลง 

 ................. ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเร่ิมตน้ห้องเพลงใหม่ขณะท่ีเตน้แอโรบิกผิดใน
หอ้งเพลงถดัไปไดท้นัทีทนัใด  

 ................. ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเร่ิมตน้ห้องเพลงใหม่ท่ีเตน้แอโรบิกผิดในสองห้อง
เพลงถดัไป  

 ................. ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเร่ิมตน้ห้องเพลงใหม่ขณะท่ีเตน้แอโรบิกผิด ใน
สามหอ้งเพลงถดัไป  

 ................. ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเร่ิมตน้หอ้งเพลงใหม่ได ้โดยค าแนะน าจากคนอ่ืน 
 ................. จ. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถเร่ิมต้นห้องเพลงใหม่ได้แต่ไม่เข้ากับจงัหวะ

ดนตรี ตอ้งมีคนอ่ืนช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลา  
1.4  ความสามารถในการล าดบัขั้นตอนของการเตน้แอโรบิกใหส้ัมพนัธ์กบัจงัหวะดนตรี  

 ................. ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถล าดบัขั้นตอนในแบบการเตน้แอโรบิกของ       
                         แต่ละเพลงใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี โดยไม่ผดิพลาดและเป็นไปอยา่ง   
                         น่ิมนวล สวยงาม  
 ................. ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถล าดบัขั้นตอนในแบบการเตน้แอโรบิกของแต่ละ 
                         เพลงให้เข้ากับจังหวะดนตรีโดยไม่ผิดพลาด แต่ขาดความน่ิมนวล      

สวยงาม  
 ................. ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถล าดบัขั้นตอนในแบบการเตน้แอโรบิกของแต่ละ

เพลงใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี  แต่มีความผดิพลาดเป็นบางคร้ัง  
 ................. ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถล าดบัขั้นตอนในแบบการเตน้แอโรบิกของแต่ละ

เพลงไดแ้ต่ไม่เขา้กบัจงัหวะดนตรี  
 ................. จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถล าดบัขั้นตอนในแบบการเตน้แอโรบิก แต่ไม่เขา้ 
                         กบัจงัหวะดนตรี  

1.5 ความสามารถในการเตน้แอโรบิกไดต้ลอดเวลาโดยไม่ผิดพลาด  
 ................. ก. ผู ้เต้นแอโรบิก สามารถเต้นแอโรบิกได้ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนจบโดยไม่

ผดิพลาดและสวยงาม  
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 ................. ข. ผู ้เต้นแอโรบิก สามารถเต้นแอโรบิกได้ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนจบโดยไม่        
ผดิพลาด แต่ขาดความสวยงาม  

 ................. ค. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถเต้นแอโรบิกได้ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนจบแต่อาจจะ     
ผดิพลาดบา้ง  

 ................. ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเตน้แอโรบิกไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้จนจบโดยดูตวัอย่าง
จากผูอ่ื้น  

 ................. จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกไม่สามารถจะเตน้แอโรบิกไดต้ลอด 
1.6  ความสามารถตบมือน าในจงัหวะเร่ิมตน้ของเพลงท่ีมีจงัหวะฟังยาก  

 ................. ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถตบมือน าในจงัหวะเร่ิมตน้ของเพลงได้ถูกตอ้ง เม่ือ
เปิดเพลงคร้ังแรก  

 ................. ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถตบมือน าในจงัหวะเร่ิมตน้ของเพลงได้ เม่ือเปิด
เพลงเป็นคร้ังท่ีสอง 

 ................. ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถตบมือน าในจงัหวะเร่ิมตน้ของเพลงได้ เม่ือเปิด
เพลงคร้ังท่ีสาม  

 ................. ง. ผู ้เต้นแอโรบิกสามารถตบมือน าในจังหวะเร่ิมต้นของเพลงได้ โดย
ค าแนะน าจากคนอ่ืน  

 ................. จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถตบมือน าได ้แต่ไม่เขา้กบัจงัหวะดนตรี  
1.7  ความสามารถในการเคล่ือนไหวพื้นฐานของการเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี (non – 

locomoter movement)  เช่น การกม้  เงย  ผลกั เหวีย่ง ฯลฯ  ใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี  
 ................ ก. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เข้ากับ

จงัหวะดนตรีไดส้ัดส่วน อยา่งสวยงาม  
 ................ ข. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เข้ากับ

จงัหวะดนตรีไดทุ้กส่วน แต่ขาดความสวยงาม  
 ................ ค. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เข้ากับ

จงัหวะดนตรีได ้ แต่อาจจะผดิพลาดบา้ง  
 ................ ง. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เข้ากับ

จงัหวะดนตรี แต่ตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืน  
 ................ จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได ้แต่ไม่เขา้

กบัจงัหวะดนตรี  
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1.8  ความสามารถในการเคล่ือนไหวพื้นฐานของการเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี(locomotor 
movement)  เช่น การเดิน  วิง่  กระโดด  ฯลฯ  ใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี  

 ................ ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานแบบต่าง ๆ ให้เขา้กบัจงัหวะ
ดนตรีไดอ้ยา่งสวยงาม  

 ................ ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานแบบต่าง ๆ ให้เขา้กบัจงัหวะ
ดนตรี แต่ขาดความสวยงาม  

 ................ ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานแบบต่าง ๆ ให้เขา้กบัจงัหวะ
ดนตรี แต่อาจจะผดิพลาดบา้ง  

 ................ ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานแบบต่าง ๆ ให้เขา้กบัจงัหวะ
ดนตรี  แต่ตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืน  

 ................ จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานแบบต่างๆ ได ้แต่ไม่เขา้กบั
จงัหวะดนตรี  

1.9  ความสามารถในการเคล่ือนไหวพื้นฐานของการเตน้แอโรบิก (Basic Movements) 
เช่น การท าสองกา้ว (Two Step)  กระโดดเขยง่ (Hop) หรือ กา้วแตะ (Step Touch)  ฯลฯ  ให้ถูกตอ้ง
เขา้กบัจงัหวะดนตรี  

 ................ ก. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานของการเตน้แอโรบิกแบบ
ต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรีไดอ้ยา่งสวยงาม  

 ................ ข. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานของการเตน้แอโรบิกแบบ
ต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี แต่ขาดความสวยงาม  

 ................ ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานของเตน้แอโรบิกแบบต่าง ๆ 
ใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี แต่อาจจะผดิพลาดบา้ง  

 ................ ง.  ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานของการเตน้แอโรบิกแบบ
ต่าง ๆ ใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี  แต่ตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืน  

 ................ จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวพื้นฐานของการเตน้แอโรบิกแบบต่าง 
ๆ ได ้แต่ไม่เขา้กบัจงัหวะดนตรี จะตอ้งข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา  

 
1.10.  ความสามารถในการท าตามค าสั่งของผูส้อนใหถู้กตอ้งและเขา้กบัจงัหวะดนตรี  

 ............ ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถท าตามค าสั่งของผูส้อนไดอ้ย่างถูกตอ้งและเขา้
กบัจงัหวะดนตรีอยา่งแม่นย  า  
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 ............ ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถท าตามค าสั่งของผูส้อนไดอ้ย่างถูกตอ้งและเขา้
กบัจงัหวะดนตรี  

 ............ ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถท าตามค าสั่งของผูส้อนไดอ้ย่างถูกตอ้งและเขา้
กบัจงัหวะดนตรี แต่อาจจะผดิพลาดบา้ง  

 ............ ง. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถท าตามค าสั่งของผูส้อนได้อย่างถูกต้องและ        
ไม่เขา้กบัจงัหวะ  

 ............ จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถท าตามค าสั่งของผูส้อนได ้แต่จะตอ้งข้ึนอยู่กบั
คนอ่ืนตลอดเวลา  

2.  ความสามารถในการจดัรูปแบบของการเตน้แอโรบิก  
2.1  ความสามารถในการจดัรูปแบบของการเตน้แอโรบิก  

 ............. ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถจดัระยะและรักษาระยะของการเตน้แอโรบิกได ้
                      อยา่งสวยงามตลอดจนจบ  
 ............. ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถจดัระยะและรักษาระยะของการเตน้แอโรบิกได ้

แต่ขาดความสวยงาม  
 ............. ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถจดัระยะและรักษาระยะของการเตน้แอโรบิกได ้

แต่อาจจะผดิพลาดบา้ง  
 ............. ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถจดัระยะและรักษาระยะของการเตน้แอโรบิกได้

เม่ือเร่ิมตน้ของเพลง    หลงัจากนั้นไม่สามารถรักษาระยะของการเตน้   
แอโรบิกได ้ตอ้งดูตวัอยา่งจากคนอ่ืน  

 ............. จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถจดัระยะและรักษาระยะของการเตน้แอโรบิกได ้
แต่จะตอ้งข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา  

2.2  ความสามารถในการเคล่ือนไหว โดยการหมุนตวั (Step  Turn)  ไดอ้ยา่ง  ถูกตอ้ง  
 ............ ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเคล่ือนไหวโดยการหมุนตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสวยงาม  
 ............ ข. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถเคล่ือนไหว โดยการหมุนตวัได้อย่างถูกต้อง                        

แต่ขาดความสวยงาม  
.......... ... ค. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถเคล่ือนไหว โดยการหมุนตัวได้ แต่อาจจะ     

ผดิพลาดบา้ง  
 ............. ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเคล่ือนไหว โดยการหมุนตวัได ้แต่จะตอ้ง 
                       ไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืน  
 ............. จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเคล่ือนไหว โดยการหมุนตวัได ้แต่จะตอ้งข้ึน 
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                        อยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา  
2.3  ความสามารถในการจดัรูปแบบของการเต้นแอโรบิก (Aerobic Dance  Formations) 

ใหเ้หมาะสมกบัเพลง   
 ............ ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัรูปแบบของการเตน้แอโรบิกใหเ้หมาะสมกบั

เพลงไดทุ้กรูปแบบ  และสวยงาม 
 ............ ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัรูปแบบของการเตน้แอโรบิกใหเ้หมาะสมกบั

เพลง  ไดทุ้กรูปแบบ  แต่ขาดความสวยงาม 
 ............ ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัรูปแบบของการเตน้แอโรบิกให้เหมาะสมได้

ทุกรูปแบบ  แต่อาจจะผดิพลาดบา้ง 
 ............ ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัรูปแบบของการเตน้แอโรบิกให้เหมาะสมได ้ 

ในบางรูปแบบเท่านั้น  จะตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืน 
 ............ จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัรูปแบบของการเตน้แอโรบิกได ้ แต่จะตอ้ง

ข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา 
2.4 ความสามารถ เปล่ียนทิศทางในการเตน้แอโรบิก ( Aerobic Dance  Directions )  

 ............ ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถ เปล่ียนทิศทางเตน้แอโรบิกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ 
สวยงาม 

 ............ ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก  สามารถ เปล่ียนทิศทางเต้นแอโรบิกได้อย่างถูกต้อง                              
แต่ขาดความสวยงาม 

 ............ ค. ผู ้เต้นแอโรบิก สามารถ เปล่ียนทิศทางเต้นแอโรบิกได้  แต่อาจจะ                            
ผดิพลาดบา้ง 

 ............ ง. ผู ้เต้นแอโรบิก สามารถ เปล่ียนทิศทางเต้นแอโรบิกได้  แต่จะต้อง                           
ไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืน 

 ............ จ. ผู ้เต้นแอโรบิก สามารถ เปล่ียนทิศทางเต้นแอโรบิกได้แต่จะต้อง                           
ข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา 

2.5 ความสามารถเปล่ียนท่าเตน้แอโรบิก ในแต่ละ Phase  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ........... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเปล่ียนท่า  เตน้แอโรบิกในในแต่ละ Phaseได้

อยา่งถูกตอ้งและสวยงาม 
 ........... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเปล่ียนท่าเตน้แอโรบิก ในแต่ละ Phaseไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง  แต่ขาดความสวยงาม 
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 ........... ค. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถเปล่ียนท่าเต้นแอโรบิก ในแต่ละ Phaseได้แต่
อาจจะผดิพลาดบา้ง 

 ........... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเปล่ียนท่าเตน้แอโรบิก ในแต่ละ Phaseไดโ้ดยดู
ตวัอยา่งจากคนอ่ืน 

 ........... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเปล่ียนท่าเต้นแอโรบิก ในแต่ละ Phaseได้แต่
จะตอ้งข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา 

3. ความสามารถในการน าไปใช ้
3.1 ความสามารถในการสร้างรูปแบบของการเตน้แอโรบิก ข้ึนดว้ยตนเอง 

 .......... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถสร้างรูปแบบของการเตน้แอโรบิกไดเ้หมาะสม
กบัเพลงและสวยงาม 

 .......... ข. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถสร้างรูปแบบของการเต้นแอโรบิกได้อย่าง
เหมาะสมเพลง  แต่ขาดความสวยงาม  

 ............ ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถสร้างรูปแบบของการเตน้แอโรบิกไดเ้หมาะสม
เป็นบางเพลง 

 .......... ง. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถสร้างรูปแบบของการเต้นแอโรบิกได้  โดย    
ค  าแนะน าจากคนอ่ืน 

 .......... จ. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถสร้างรูปแบบของการเต้นแอโรบิกได้  แต่
จะตอ้งอาศยัคนอ่ืนตลอดเวลา 

3.2  ความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ น าทกัษะพื้นฐานมาประยุกต์ให้เข้ากับ
จงัหวะดนตรี 

 .......... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าทกัษะพื้นฐานมาประยุกต์ให้เขา้กบัจงัหวะ
ดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม และสวยงาม 

 ............ ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าทกัษะพื้นฐานมาประยุกต์ให้เขา้กับจงัหวะ
ดนตรีไดอ้ยา่งเหมาะสม  แต่ขาดความสวยงาม 

 .......... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าทกัษะพื้นฐานมาประยุกต์ให้เขา้กบัจงัหวะ
ดนตรีไดเ้ป็นบางเพลง  

 .......... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าทกัษะพื้นฐานมาประยุกต์ให้เขา้กบัจงัหวะ
ดนตรีได ้เม่ือไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืน ในบางคร้ัง  

 .......... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าทกัษะพื้นฐานมาประยุกต์ให้เขา้กบัจงัหวะ
ดนตรีไดโ้ดยไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืนตลอดเวลา 
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3.3  ความสามารถน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ   
 .............. ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการออกก าลงักายเพื่อ

สุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เป็นประจ าทุกวนั 
 .............. ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการออกก าลงักายเพื่อ

สุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ประมาณสัปดาห์ละ 4 วนั 
 .............. ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการออกก าลงักายเพื่อ

สุขภาพได ้ ประมาณสัปดาห์ละ 3 วนั     
 .............. ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการออกก าลงักายเพื่อ

สุขภาพได้  ประมาณสัปดาห์ละ 2 วนั แต่จะตอ้งได้รับค าแนะน ามา
จากคนอ่ืน   

 .............. จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าเอาความรู้ไปใชใ้นเวลาวา่งไดส้ัปดาห์ละ   1 
วนั  แต่จะตอ้งไดรั้บค าแนะน าจากคนอ่ืนตลอดเวลา 

3.4 ความสามารถในการจกัการแสดงพิเศษ  โดยการน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

 ............... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัการแสดงพิเศษไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม
น่าสนใจ  และสวยงาม 

 ............... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัการแสดงพิเศษไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  
น่าสนใจ  แต่ขาดความสวยงาม 

 ............... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัการแสดงพิเศษได ้ แต่อาจจะมีขอ้บกพร่อง
บา้ง 

 ............... ง. ผู ้เต้นแอโรบิก สามารถจัดการแสดงพิ เศษได้  แต่จะต้องได้รับ        
ค  าแนะน าจากคนอ่ืน 

 ............... จ.  ผูเ้ตน้แอโรบิกไม่สามารถจดัการแสดงพิเศษได ้
3.5 ความสามารถในการน าเอาความรู้ไปถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ................ ก.  ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถน าเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและสวยงาม  เป็นไปตามธรรมชาติ 

 ................ ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  แต่ขาดความสวยงาม  

 ................ ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถสามารถน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอด   ได้
บา้ง เป็นบางเพลง  
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 ................ ง. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถน าเอาความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดได้โดย       
ค  าแนะน าจากคนอ่ืน 

 ................ จ.  ผูเ้ตน้แอโรบิกไม่สามารถน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดได ้

ตอนที ่ 2  บุคลกิภาพของผู้เรียนวชิาแอโรบิกดานซ์ 
1. การจดัทรวงทรงดี  รู้จกัวธีิการรับและถ่ายน ้าหนกัในระหวา่งการเคล่ือนไหว 

 ....................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถจดัทรวดทรงไดดี้และรู้จกัการรับและถ่าย 
น ้าหนกัในระหวา่งการเคล่ือนไหว  เขา้กบัจงัหวะดนตรีไดอ้ยา่งน่ิมนวล 

 ....................... ข. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถจดัทรวดทรงได้ดี  และรู้จกัการรับและถ่าย 
น ้ าหนัก  ในระหว่างการเคล่ือนไหว  เขา้กบัจงัหวะดนตรีแต่ยงัขาด
ความน่ิมนวล 

 ....................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัทรวดทรงไดดี้  แต่การรับและถ่ายน ้ าหนัก
ในระหว่างการเคล่ือนไหวเข้าจงัหวะดนตรีมีอาการเกร็ง  จะต้องดู 
ตวัอยา่งจากคนอ่ืน  

 ....................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัทรวงทรงไดบ้างขณะจะตอ้งมีคนอ่ืน     คอย
เตือนและการรับและถ่ายน ้าหนกัมีอาการเกร็งตวัมาก 

 ....................... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถจดัทรวดทรงไดบ้างขณะ  และการรับและถ่าย
น ้าหนกัยงัท าไม่ถูกตอ้ง  จะตอ้งมีคนอ่ืนคอยช้ีแนะอยูต่ลอดเวลา 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งทุกส่วนของร่างกายในขณะเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งกลมกลืน 
 ...................... ก. ผู ้เต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวอวยัวะทุกส่วนของร่างกายให้

สัมพนัธ์กนัอยา่งกลมกลืนและสวยงาม 
 ...................... ข. ผู ้เต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวอวยัวะทุกส่วนของร่างกายให้

สัมพนัธ์กนัอยา่งกลมกลืน  แต่ยงัขาดความสวยงาม 
 ...................... ค. ผู ้เต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวอวยัวะทุกส่วนของร่างกายให้

สัมพนัธ์กนัได ้ แต่อาจจะผดิพลาดบา้ง 
 ...................... ง. ผู ้เต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวอวยัวะทุกส่วนของร่างกายให้

สัมพนัธ์กนัไดแ้ต่จะตอ้งดูตวัอยา่งจากคนอ่ืน 
 ...................... จ. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวอวยัวะทุกส่วนของร่างกายให้

สัมพนัธ์กนัไดแ้ต่จะตอ้งข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา 
3.   การเคล่ือนไหวมีความน่ิมนวลสง่างาม 
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....................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวในการเตน้แอโรบิกไดอ้ยา่งน่ิมนวล
สง่างาม  เป็นไปตามธรรมชาติ  

....................... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถเคล่ือนไหวในการเตน้แอโรบิก ไดอ้ยา่งน่ิมนวล  
แต่ยงัขาดความเป็นธรรมชาติ 

....................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเคล่ือนไหวในการเตน้แอโรบิกได ้ แต่มีอาการ
เกร็งตวั  

....................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก สามารถเคล่ือนไหวในการเตน้แอโรบิกได้  แต่ตอ้งดู
ตวัอยา่งจากคนอ่ืน  

....................... จ. ผูเ้ต้นแอโรบิก สามารถเคล่ือนไหวในการเต้นแอโรบิกได้  แต่ต้อง
ข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา 

4. การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  เหมาะสมกบักิจกรรมท่ีจะเรียน 
 .................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก แต่งกายถูกระเบียบ  เหมาะสมและสะอาดเรียบร้อย  
 ..................... ข. ผูเ้ต้นแอโรบิกแต่งกายถูกระเบียบ   เหมาะสม แต่ขาดความสะอาด

เรียบร้อย   
 ..................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกแต่งกายผิดระเบียบบ้าง  เช่น  ไม่สวมถุงเท้า เป็นต้น   

แต่สะอาด 
 ..................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกแต่งกายผิดระเบียบมาก  แต่สะอาด  
 ..................... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกแต่งกายผิดระเบียบ   ไม่เหมาะสม และสกปรก 

5. ความสนใจต่อผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิก  ใหเ้ขารู้สึกสบาย  มีความอบอุ่นและมัน่ใจ 
 ..................... ก.  ผูน้ าเตน้แอโรบิกมีความสนใจผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกมากเป็นพิเศษ 

ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกรู้สึกสบายใจ  อบอุ่น และมัน่ใจ 
 ..................... ข. ผู ้น าเต้นแอโรบิกมีความสนใจผู ้เข้าร่วมเต้นแอโรบิกมากท าให้

ผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกรู้สึกสบายและอบอุ่น แต่ขาดความมัน่ใจ  
 ..................... ค. ผูน้ าเตน้แอโรบิกมีความสนใจผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกพอสมควร      ท า

ใหผู้เ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกรู้สึกสบายใจ 
 ..................... ง. ผู ้น าเต้นแอโรบิกมีความสนใจผู ้เข้าร่วมเต้นแอโรบิกน้อย  ท าให้

ผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกรู้สึกกงัวล  
 ..................... จ. ผูน้ าเตน้แอโรบิกมีความสนใจผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกน้อยมาก  ท าให้

ผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกรู้สึกกงัวลมาก  
6.   ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะเรียน 
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 ................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเรียนได้ดี 
มาก   

 .................... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเรียนไดดี้ 
 .................... ค. ผูเ้ต้นแอโรบิกสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเรียนได้

พอสมควร 
 .................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกพอจะแกปั้ญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเรียนไดบ้า้ง 
 .................... จ. ผูเ้ต้นแอโรบิก ขาด ความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะท่ีเรียน 
7. ความสามารถในการน าในการเตน้แอโรบิก 

 ....................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสามารถในการน าไดดี้มาก 
 ....................... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสามารถในการน าไดดี้ 
 ....................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสามารถในการน าไดพ้อสมควร 
 ....................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสามารถในการน าไดน้อ้ย 
 ........................ จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกขาดความสามารถในการน าจะตอ้งข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา 

8. ความสามารถในการตามในการเตน้แอโรบิก 
 ....................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิก มีความสามารถในการตามไดดี้มาก 
 ....................... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิก มีความสามารถในการตามไดดี้ 
 ....................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิก มีความสามารถในการตามไดพ้อสมควร 
 ....................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิก มีความสามารถในการตามไดน้อ้ย 
 ....................... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิก ขาดความสามารถในการตาม  จะตอ้งข้ึนอยูก่บัคนอ่ืน

ตลอดเวลา 
9. การใหเ้กียรติและใชว้าจาสุภาพกบัผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิก 

 ....................... ก. ผูน้ าเตน้แอโรบิกให้เกียรติและใชว้าจาสุภาพกบัผูเ้ขา้ร่วมเตน้แอโรบิกดีมาก 
 ....................... ข. ผูน้ าเตน้แอโรบิกใหเ้กียรติและใชว้าจาสุภาพกบัผูเ้ขา้ร่วมเตน้  
 .......................      แอโรบิกดี 
 ....................... ค. ผูน้ าเตน้แอโรบิกใหเ้กียรติและใชว้าจาสุภาพกบัผูเ้ขา้ร่วมเตน้ 
 .......................      แอโรบิกพอสมควร 
 ....................... ง. ผูน้ าเตน้แอโรบิกใหเ้กียรติและใชว้าจาไม่ค่อยสุภาพกบัผูเ้ขา้ร่วมเตน้ 
                           แอโรบิก 
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 ....................... จ. ผูน้ าเตน้แอโรบิกไม่ให้เกียรติและใช้วาจาไม่ค่อยสุภาพกบัผูเ้ขา้ร่วม
เตน้แอโรบิก 

ตอนที ่3   ทศันคติของผู้เรียนวชิาแอโรบิกดานซ์ 
1. ความสนใจในบทเรียนของแต่ละคน 

 ....................... ก. ผูเ้ต้นแอโรบิกมีความตั้งใจฟังค าอธิบายในขณะท่ีอาจารยก์  าลังสอน  
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถน าไปถ่ายทอดให้คนอ่ืนได ้

 ....................... ข. ผู ้เต้นแอโรบิกมีความตั้ งใจฟังค าอธิบายในขณะท่ีอาจารย์ก าลังสอน  
สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแต่ไม่สามารถน าไปถ่ายทอดใหค้นอ่ืนได ้

 ....................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความตั้งใจฟังค าอธิบายในขณะท่ีอาจารยก์  าลงัสอน  
สามารถปฏิบติัไดบ้า้งโดยดูตวัอยา่งจากคนอ่ืน 

 ....................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความตั้งใจฟังค าอธิบายในขณะท่ีอาจารยก์  าลงัสอน  
แต่ไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากคนอ่ืน 

 ....................... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความตั้งใจฟังค าอธิบายในขณะท่ีอาจารยก์  าลงัสอน  
แต่ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ะตอ้งข้ึนอยูก่บัคนอ่ืนตลอดเวลา 

2. ความพยายามท่ีจะฝึกฝนในกิจกรรมต่าง ๆท่ีเรียน 
....................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความความพยายามท่ีจะฝึกฝนตนเองมากเป็นพิเศษ   
....................... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความความพยายามท่ีจะฝึกฝนตนเองมาก 
....................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความความพยายามท่ีจะฝึกฝนตนเองพอสมควร 
....................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความความพยายามท่ีจะฝึกฝนตนเองนอ้ย 
....................... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความความพยายามท่ีจะฝึกฝนตนเองนอ้ยมาก 

3. ความกระตือรือร้นในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเรียน 
 ...................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเรียนมากเป็น

พิเศษ 
 ...................... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเรียนมาก 
 ...................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเรียนพอสมควร 
 ...................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเรียนนอ้ย 
 ...................... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเรียนนอ้ยมาก 
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4. ความมีน ้าใจในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
…………… ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีน ้าใจท่ีจะช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ 
…………… ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีน ้าใจท่ีจะช่วยเหลือมาก 
…………… ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีน ้าใจท่ีจะช่วยเหลือพอสมควร 
…………… ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีน ้าใจท่ีจะช่วยเหลือมากเป็นบางคร้ัง 
…………… จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกไม่ค่อยมีน ้าใจท่ีจะช่วยเหลือ 

5. ความสนใจและความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมในโครงการพิเศษท่ีน าเอากิจกรรมท่ี
เรียน ๆ  ไปใช ้

 ...................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมมาก
เป็นพิเศษ 

 ...................... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมมาก 
 ...................... ค. ผู ้เต้นแอโรบิกมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม

พอสมควร 
 ...................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมนอ้ย 
 ...................... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมนอ้ยมาก 

6. ความสนใจท่ีจะเรียนในแต่ละชัว่โมง  และการตรงต่อเวลา 
 ..................... ก. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจและตรงต่อเวลาดีมาก 
 ..................... ข. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจและตรงต่อเวลาดี 
 ..................... ค. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจและตรงต่อเวลาพอสมควร 
 ..................... ง. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจนอ้ยและไม่ค่อยตรงต่อเวลา 
 ..................... จ. ผูเ้ตน้แอโรบิกมีความสนใจนอ้ยมากและไม่ตรงต่อเวลา 

 

สรุป 
การวดัผลและการประเมินผลในวิชาแอโรบิกดานซ์  เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อ

กระบวนการเรียนการสอนมากเพราะจะช่วยตรวจสอบว่า  การเรียนการสอนเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รือไม่  ผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการวดัผล
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินตามสภาพจริงและการให้คะแนนในวิชาแอโรบิกดานซ์เพื่อ
น าไปใช้ในการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นอกจากน้ีผลของการประเมินยงับ่งบอกถึง
เทคนิคการสอนของผูส้อนวา่เป็นอยา่งไรและใช้เป็นแรงจูงใจ  ส าหรับผูเ้รียนส่วนใหญ่ให้มีความ
พยายามมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยในการคดัเลือกผูเ้รียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยผูส้อนในการจดัการเรียน
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การสอนให้เหมาะสม   ผูเ้รียนจะสนุกเม่ือได้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนท่ีมีทักษะใกล้เคียงกัน  
ผูส้อนควรใชเ้ทคนิคการวดัหลาย ๆ อยา่งเพื่อใหก้ารวดัผลสมบูรณ์การทดสอบครอบคลุมพฤติกรรม
ทางการศึกษาดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัยและทกัษะพิสัย และมีการทดสอบอยา่งสม ่าเสมอ ให้มีการน า
ผลจากการประเมินไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 


