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การประยุกต	ใช�สเปรดชีตกบัคะแนนที (T score) 
 

ผู�ช"วยศาสตราจารย	วชิรา  ปูชตรีรัตน	@ 
 

 คะแนนที หรือที่นิยมเรียกกันว�า ทีสคอร� เป�นวิธีทางสถิติแปลงคะแนนดิบเพ่ือใช%ในการ
ประเมินผลการเรียนรู% โดยการเทียบกับพ้ืนที่ใต%เส%นโค%งปกติ (Normal curve) วิธีการดังกล�าวนิยม
ใช%วัดผลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของผู%เรียนแต�ละคนในกลุ�มที่จัดการเรียนการสอน 
 
 ขั้นตอน 

1. แปลงค�าคะแนนดิบให%เป�นคะแนนซีหรือซีสคอร� (Z score) โดยใช%สูตร 
 

คะแนนซี �	
คะแนนดิบทีต่%องการ�ค�าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ�ม

ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉล่ีย
      

 
เม่ือคํานวณแล%ว สามารถพิจารณาคะแนนซีได%ดังน้ี 
     ถ%าคะแนนซี = 0 หมายถึงค�าคะแนนดิบที่ต%องการมีค�าเท"ากับค�าเฉล่ีย 

   ถ%าคะแนนซี > 0 หมายถึงค�าคะแนนดิบที่ต%องการมีค�ามากกว"าค�าเฉลี่ย 
   ถ%าคะแนนซี < 0 หมายถึงค�าคะแนนดิบที่ต%องการมีค�าน�อยกว"าค�าเฉลี่ย 

   ดังน้ัน การใช%คะแนนซีเป�นคะแนนที จึงมีวัตถุประสงค�ให%มีค�าเป�นค�าบวก เพ่ือให%ง�ายต�อ
การแปลความหมาย 
 

2. แปลงเป�นคะแนนที 
คะแนนที = คะแนนซี x 10 + 50    
หมายเหตุ 10 คือส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 50 คือค�าเฉลี่ย 

 
 

 
 
 

@ อาจารย�สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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การคํานวณคะแนนทีปกติ 
 ตัวอย�าง นักศึกษาวิชา ความเป�นสากลสู�อาเซียน จํานวน 20 คนมีคะแนนของแต�ละคน
ดังน้ี 
23  19  14  11  23  26  13  17  19  18  22  19  20  19  22  23  24  19  16  14 
 
        ถ%าเดิมกรอกคะแนนในสเปรตชีต ให%คัดลอกไปยัง sheet ใหม�เพ่ือให%ง�ายต�อการทํางานมี
ลักษณะดังน้ี 

ที่เซล E2 ให%ใส�สูตร =COUNTIF($D$2:$D$21,D2) เพ่ือคํานวณความถ่ีสะสมของคะแนนดิบแต�ละ
คะแนน และคัดลอกสูตรไปยังเซลอื่นในคอลัมน� E ที่มีข%อมูลดิบในคอลัมน� D โดยคลิกที่เซล E2 
และลากเมาส�ไปที่มุมขวาของเซลจะเห็นเป�นเคร่ืองหมาย + ให%ลากลงไปยังเซลที่ต%องการ 
 

                
  + 



3 
 

 

  
จะแสดงผลลัพธ�ดังนี้ 

 จากน้ันเรียงลําดับคะแนนดิบจากมากไปน%อย 
(Largest to Smallest) โดยคลุมแถบแสงคะแนนดิบ
และความถ่ี และคลิกที่แทบ Data จะแสดงกรอบ
โต%ตอบ กําหนด Column Sorted by เป�นคะแนนดิบ
คํานวณและกําหนด Order เป�น Largest to Smallest 
และคลิกที่ปุkม  แสดงดังภาพถัดไป 
 
 

 
 

 
 

ปรับสูตรที่คอลัมน� E ให%เป�นค�าข%อมูล (ไม�ใช%สูตร) โดยทําแถบแสงคลุมข%อมูลดิบคลิกเมาส�
ขวาเลือก copy และคลิกเมาส�ขวาอีกคร้ังเลือกไอคอน       เพ่ือเปลี่ยนสูตรเป�นข%อความ      

 

1 



4 
 

 

ให%ลบข%อมูลดิบในแต�ละรายการคอลัมน� D ที่ซํ้ากันออกเหลือเพียง 1 รายการเท�าน้ัน โดย
ทําแถบแสงคลุมข%อมูลในรายการที่ 2 ของทุกข%อมูลที่ซํ้ากันในแต�ละรายการของคอลัมน� D และ E 
และเล่ือนเซลข้ึน (Shift cells up) เฉพาะคอลัมน� D และ E 
 

           
 
 
 
 
 
 ที่เซล F2 ให%ใส�สูตร =sum(E2:E13) เพ่ือคํานวณความถ่ีสะสม โดยผลลัพธ�ที่ได%จะเท�ากับ
จํานวนนักศึกษา และคัดลอกสูตรไปยังเซลอื่นในคอลัมน� F ที่มีข%อมูลดิบในคอลัมน� E  D โดยคลิก
ที่เซล F2 และลากเมาส�ไปที่มุมขวาของเซลจะเห็นเป�นเคร่ืองหมาย + ให%ลากลงไปยังเซลที่ต%องการ 
 

              
 
  

3 

+ 
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จะแสดงผลลัพธ�ดังนี้ 

คํานวณค�า ซ่ึงมี 2 สูตรให%เลือกใช%คือ cff=cf + 0.5 f  
และ cff=cf-0.5f 
     การใช%  cff=cf + 0.5 f   

 

    การใช%  cff=cf-0.5f 

 

 

 

 เปpดตารางเพ่ือนําค�าที่ได%ในคอลัมน� cff แปลงเป�นค�าทีปกติ (การเปpดตารางต%องมีความ 
ระมัดระวังเก่ียวกับเร่ืองของจํานวนนักศึกษา เพราะอาจทําให%คะแนนทีปกติที่ได%รับคลาดเคลื่อน
จากความเป�นจริง) 

ผลลัพธ�เท�ากัน 
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เปอร	เซ็นต	ไทล	 (Percentile) เป�นตําแหน�งที่แสดงให%เห็นถึงคะแนนดิบเทียบจากอัตรา
ร%อยละ ดังนั้นตําแหน�งเปอร�เซ็นต�ไทล� คือ ตําแหน�งที่แสดงให%ทราบว�า เม่ือเทียบจากร%อยจะมีผู%ได%
คะแนนน%อยกว�าตําแหน�งน้ีก่ีคน เช�น นักศึกษาได%คะแนน 90 ตรงกับ กับ P50หมายความว�ามีถ%า
นักศึกษาสอบ 100 คน จะมีผู%ได%คะแนนต่ํากว�า 90 คะแนน จํานวน 50 คน หรือร%อยละ 50 ของ
นักศึกษาได%คะแนนต่ํากว�า 90 คะแนน 

Percentile = cff=(cf-0.5f )*(100/จํานวนนักศึกษาทั้งหมด) 

กําหนดสูตรที่เซล J2 =H2*(100/20) และคัดลอกเซล 

 

  
ความหมายจากตาราง  

คะแนนดิบที่ 23 ตรงกับ P82.5 หมายความว�ามีถ%านักศึกษาสอบ 100 คน จะมีผู%ได%คะแนน
ต่ํากว�า 23 คะแนน จํานวน 83 คน 

คะแนนดิบที่ 17 ตรงกับ P27.5 หมายความว�ามีถ%านักศึกษาสอบ 100 คน จะมีผู%ได%คะแนน
ต่ํากว�า 17 คะแนน จํานวน 28 คน 
 
การตัดเกรด 
 กรณีตัดเกรดจํานวน 8 เกรด คือ  A   B+   B   C+   C   D+   D   F  
 ต%องคํานวณค�าพิสัย (Range) จากสูตร  
            ค�าพิสัย = (คะแนนสูงสุดของทีปกติ – คะแนนตํ่าสุดของทีปกติ)  
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         จากตัวอย�าง 
            ค�าพิสัย = (70-30) = 50 
ช�วงห�างของคะแนน = พิสัย / จํานวนเกรด 
ช�วงห�างของคะแนน = 50 / 8  = 6.25 
 
ช�วงระดับคะแนน A   คะแนนที สูงสุด – 6.25  70  - 6.25 = 63.75 คะแนนตั้งแต� 64 เป�นต%นไป  
ช�วงระดับคะแนน B+                                64 - 6.25 =  57.75 คะแนน       58 - 63  
ช�วงระดับคะแนน B      58 - 6.25 =  51.75 คะแนน       52 - 57 
ช�วงระดับคะแนน C+      52 - 6.25 =  45.75 คะแนน       46 - 51 
ช�วงระดับคะแนน C      46 - 6.25 =  39.75 คะแนน       40 - 45 
ช�วงระดับคะแนน D+      40 - 6.25 =  33.75 คะแนน       34 - 39 
ช�วงระดับคะแนน D      34 - 6.25 =  22.75 คะแนน       23 - 33 
ช�วงระดับคะแนน F      ตํ่ากว�า 23 
 
สร%างตารางเก็บคะแนนและเกรด  และใส�สูตรที่เซล K2 ดังน้ี =VLOOKUP(I2,$N$2:$O$9,2) และ
ทําการคัดลอกสูตร 

      

 

ข�อมูลอ�างอิง 
การคํานวณคะแนน T ปกติเพ่ือคิดระดับคะแนน 
http://www.electron.rmutphysics.com/TScore/index.html 
 
การให%ระดับคะแนนเพ่ือตัดสินผลการเรียน
www.lic.chula.ac.th/web/mediaflash/TCU/file/unit1.ppt  
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เปอร�เซ็นต�ไทล� (Percentile) 
http://www.fiet.kmutt.ac.th/e-learning/edustat/percent/pert/pert.htm 
 
การแปลงคะแนนดิบไปเป�นคะแนน Normalized T-Score โดยใช% Excel 
http://www.health.nu.ac.th/score/t_score.htm 
 
แนวปฏิบัติที่ดีของการเรียนการสอนการประเมินผลและการตัดเกรด 
www.education.mju.ac.th/seminar/documents/b1.ppt  


