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ตัวอยางเกณฑการประเมิน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ    
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เกณฑการประเมินผลงานศิลปะ 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 

การแสดง 
เหตุผล 

แสดงเหตุผล    
ประกอบความคิด
เห็นของตนไดตาม
หลักการจัดองค 
ประกอบศิลปและ
สอดคลองกับ
ผลงาน 

แสดงเหตุผล
ประกอบความ
คิดเห็นของตนได
สอดคลองกับ
ผลงาน 

แสดงเหตุผล
ประกอบ
ความรูสึกของ
ตนเอง 

แสดงความคิดเห็น
แตไมแสดงเหตุผล 

การอธิบายภาพ 
 

พูดอธิบายภาพโดย
ส่ือความหมายได
เขาใจชัดเจนและ
ภาษามีความ
สละสลวย         

พูดอธิบายภาพโดย
ส่ือความหมายได
เขาใจชัดเจน         

พูดอธิบายภาพได
แตส่ือความหมาย
ไมเขาใจ               

พูดอธิบายภาพได
บางเปนบางสวน
และสื่อความหมาย
วกวน     

ความนาสนใจ
ของผลงาน 

เปนงานทัศนศลิป
ที่มีรูปแบบ  สีสัน
เดน  และแปลก 

เปนงานทัศนศลิป
ที่มีรูปแบบ  สีสัน
นาสนใจ 

เปนงานศิลปทีม่ี
รูปแบบ  สีสัน 

เปนงานทัศนศลิป
ทั่ว  ๆ  ไป 

บุคลิกทาทาง มีความเชื่อมั่น ลีลา
ทาทางเหมาะสม  
แตงกายเรียบรอย 

มีความเชื่อมั่น ลีลา
ทาทางเหมาะสม 
แตแตงกายไม
เรียบรอย 

มีความเชื่อมั่น ลีลา
ทาทางการแตงกาย
ไมเหมาะสม 

ขาดความเชื่อมั่น 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      14 – 16        ดีมาก 
   10 – 13         ดี 
        7 – 9        พอใช 
        4 – 6   ควรปรับปรุง 
เกณฑการผาน                  ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                       

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินผลงานศิลปะ 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 

การแสดง 
เหตุผล 

แสดงเหตุผล
ประกอบความ
คิดเห็นของตนได
ตามหลักการจดั
องคประกอบศิลป
และสอดคลองกับ
ผลงาน 

แสดงเหตุผล
ประกอบความ
คิดเห็นของตนได
สอดคลองกับ
ผลงาน 

แสดงเหตุผล
ประกอบ
ความรูสึกของ
ตนเอง 

แสดงความคิดเห็น
แตไมแสดงเหตุผล 

การเขียน 
บรรยายภาพ 

การเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษา   
ส่ือความหมายได
เขาใจชัดเจนและ
ภาษามีความ
สละสลวย 

การเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษาและ
ส่ือความหมายได
เขาใจชัดเจน 

การเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษา  แต
ส่ือความหมายไม
เขาใจ 

การเขียนถูกตอง
ตามหลักภาษาเปน
บางสวนและสื่อ
ความหมายวกวน 

ความนาสนใจ
ของผลงาน 

เปนงานทัศนศลิป
ที่ดี  รูปแบบ  สีสัน
เดนและแปลก 

เปนงานทัศนศลิป
ที่มีรูปแบบ  สีสัน
นาสนใจ 

เปนงานทัศนศลิป
ที่มีรูปแบบ  สีสัน
คลายคลึงกับงาน
ทัศนศิลปทั่วไป 

เปนงานทัศนศลิป
ที่เลียนแบบจากที่
เพื่อนทํามาแลว 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      11 – 12        ดีมาก 
     9 – 10         ดี 
        7 – 8        พอใช 
        5 – 6   ควรปรับปรุง 
        3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                        

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการวิจารณงานศิลปะ 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 

สาระที่วิจารณ แสดงเหตุผล
ประกอบความคิด
ของตนไดตาม
องคประกอบศิลป
เนื้อหาการบรรยาย
บอกถึงความ 
สัมพันธระหวาง
งานทัศนศิลปและ
เปนคุณคาตอ
มรดกทาง
วัฒนธรรม 

เนื้อหาการบรรยาย
ไมบอกถึง
ความสัมพันธ
ระหวางงาน
ทัศนศิลปและเห็น
คุณคาตอมรดก
ทางวัฒนธรรม 

แสดงเหตุผล
ประกอบได
ครอบคลุม  ไมมี
การบรรยาย
ความสัมพันธ
ระหวางงาน
ทัศนศิลป 

การแสดงเหตผุล
ไมนาเชื่อถือ  และ
ไมสมบูรณตาม
องคประกอบศิลป 

การเขียน
สรุปผลงาน 

เขียนถูกตองตาม
หลักภาษา  ส่ือ
ความหมายเขาใจ
ชัดเจนมีความ
สละสลวย 

เขียนถูกตองตาม
หลักภาษา  ส่ือ
ความหมายได
เขาใจชัดเจน 

เขียนถูกตองตาม
หลักภาษา  แตส่ือ
ความหมายยังไม
คอยชัดเจน 

เขียนถูกตองเปน
บางสวนและสื่อ
ความหมายวกวน 

ผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี            
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ผลงานมีรูปแบบ
เดน  แปลก  มี
คุณคาดานความ
งามทางศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ผลงานมีรูปแบบ
เดน  แปลก  แตไม
มีคุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ผลงานมีรูปแบบ
คลายคลึงกับงาน
ทัศนศิลปทั่วไป 

เปนผลงาน
เลียนแบบ 
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เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      11 – 12        ดีมาก 
     9 – 10         ดี 
        7 – 8        พอใช 
        5 – 6   ควรปรับปรุง 
        3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                       

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการประดษิฐงานศิลปะ 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 

ความประณีต
สวยงาม 

ลักษณะลีลา     
มีความละเอียด
สวยงามประณีต
เหมาะสม
กลมกลืน 

ลักษณะลีลา 
มีความละเอียด 
สวยงามเหมาะสม 
กลมกลืน 

ลักษณะลีลา 
มีความละเอียด 
เหมาะสม
กลมกลืน 

ลักษณะลีลา 
มีความเหมาะสม 

องคประกอบ
ศิลป 

ผลงานสมบูรณ
ตามองคประกอบ
ศิลปและมีรูปแบบ
งานถูกตองตาม
หลักการของศลิปะ
ไทยหรือสากล 

ผลงานมีรูปแบบ
ถูกตองตามหลัก
ศิลปะไทยสากล
แตไมสมบูรณตาม
องคประกอบ 

ผลงานมีรูปแบบ
ถูกตองเปน           
สวนนอยตาม
องคประกอบ 

ผลงานไมสมบูรณ 

ความคิด
สรางสรรค 

รูปแบบแปลกใหม มีความแปลกใหม เลียนแบบ
ธรรมชาติ 

ไมมีความ 
แปลกใหม  

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      11 – 12        ดีมาก 
     9 – 10         ดี 
        7 – 8        พอใช 
        5 – 6   ควรปรับปรุง 
        3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                   

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการจัดนิทรรศการศิลปะ 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 

องคประกอบ
ศิลป 

ผลงานสมบูรณ
ตามองคประกอบ
ศิลปและมีรูปแบบ
งานถูกตองตาม
หลักการของศลิปะ
ไทยหรือสากล 

ผลงานมีรูปแบบ
ถูกตองตามหลัก
ศิลปะไทยหรือ
สากล แตไม
สมบูรณตาม
องคประกอบ 

ผลงานมีรูปแบบ
ถูกตองเปนสวน
นอยตาม
องคประกอบ 

ขาดความสมบูรณ
ในทุกองค 
ประกอบศิลป 

การจัด
นิทรรศการ 

1.  การวางแผน 
2.  การใหความ 
     รวมมือ 
3.  ผลสําเร็จของ 
     การจัดงาน 

มี  1  กรณีที่ไม
ถูกตอง  หรือ
บกพรองเปน 
สวนใหญ 

มี  2  กรณี  ที่ไม 
ถูกตอง  หรือ 
บกพรองเปน 
สวนใหญ 

ในทุกกรณีมีขอ 
บกพรองเปน 
สวนใหญ 

ความคิด
สรางสรรค 

รูปแบบแปลกใหม มีความแปลกใหม 
บางสวน 

เลียนแบบ
ธรรมชาติ 

เหมือนชิ้นงานที่มี
อยูโดยทัว่ไป 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      11 – 12        ดีมาก 
     9 – 10         ดี 
        7 – 8        พอใช 
        5 – 6   ควรปรับปรุง 
        3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                     

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการนําเสนอผลงานศิลปะ 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 

วิธีการนําเสนอ การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอน 
นาสนใจ  และใช 
ส่ือประกอบได 
เหมาะสม 

การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอนที่ 
นาสนใจ  แตใชส่ือ 
ไมเหมาะสม 

การนําเสนอม ี
ลําดับขั้นตอน 
แตไมนาสนใจ 

การนําเสนอไม 
เปนลําดับขั้นตอน 

การใชภาษา ส่ือความหมาย 
เขาใจชัดเจน 
ไมวกวนและ 
ออกเสียงอักขระ 
ถูกตองทุกแหง 

ส่ือความหมายได 
เขาใจ  แตออก
เสียงอักขระไม
ถูกตอง 

ส่ือความหมายได
เขาใจ  แตออก
เสียงอักขระไม
ถูกตองเปนสวน
ใหญ 

ส่ือความหมาย 
ไมเขาใจ 

บุคลิกทาทาง มีความเชื่อมั่น 
ลีลาทาทาง
เหมาะสม 
แตงกายเรียบรอย 

มีความเชื่อมั่น  
ลีลาทาทาง
เหมาะสม 
การแตงกาย 
ไมเรียบรอย 

มีความเชื่อมั่น  
ลีลาทาทาง  
การแตงกายไม
เหมาะสม 

เหมือนชิ้นงานที่มี
อยูโดยทัว่ไป 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     11 – 12        ดีมาก 
      9 – 10         ดี 
      7 – 8        พอใช 
      5 – 6   ควรปรับปรุง 
      3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                      

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการปฏิบตักิิจกรรมกลุม 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.  แปลก นาสนใจ 
2.  มีอุปกรณ 
     ประกอบ 
     หลากหลาย 
3.  ใชอุปกรณได 
     สอดคลองกับ 
     บทเพลง 

มี  1  ขอ  ที่ไม
ถูกตอง  หรือ 
บกพรองเปน 
สวนใหญ 

มี  2  ขอ  ที่ไม 
ถูกตอง  หรือ 
บกพรองเปน 
สวนใหญ 
 

ในทุกขอ  มีขอ 
บกพรองเปน 
สวนใหญ 

กระบวนการ 
กลุม 

1.  ความ 
     พรอมเพรียง 
2.  ความตั้งใจ 
3.  การกลา 
     แสดงออก 

มี  1  ขอ  ที่ไม 
ถูกตอง  หรือ 
บกพรองเปน 
สวนใหญ 

มี  2  ขอ  ที่ไม 
ถูกตอง  หรือ 
บกพรองเปน 
สวนใหญ 

ในทุกขอ  มีขอ 
บกพรองเปน 
สวนใหญ 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      7 – 8            ดี 
      4 – 6        พอใช 
      2 – 3   ควรปรับปรุง   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                    

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการปฏิบตังิานศิลปะ 
 

ระดับ รายการ 
4 • มีการกําหนดวสัดุอุปกรณในการทํางาน 

• มีการแบงงานกันทําอยางชดัเจน  กําหนดวธีิการทํางานเปนขั้นตอนจนงานสําเร็จ 
รายละเอียดแตละขั้นตอนชัดเจน 

• ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว 
• ปรับปรุงแกไขผลงานเมื่อพบปญหา  หรือเมื่อผลงานมีขอบกพรองไมสมบูรณ 
• ปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลา 

3 • มีการกําหนดวสัดุอุปกรณในการทํางาน 
• มีการแบงงานกันทําอยางชดัเจน  กําหนดวธีิการทํางานเปนขั้นตอนจนงานสําเร็จ 

รายละเอียดแตละขั้นตอนคราว  ๆ 
• ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว 
• ปรับปรุงแกไขผลงานเมื่อพบปญหา  หรือเมื่อผลงานมีขอบกพรองไมสมบูรณ 
• ปฏิบัติงานเสร็จตามกําหนดเวลา 

2 • มีการกําหนดวสัดุอุปกรณในการทํางาน 
• มีการแบงงานกันทํา  กําหนดวิธีการทํางานเปนขั้นตอนจนงานสําเร็จ  รายละเอียด

แตละขั้นตอนคราว  ๆ 
• ปฏิบัติงานอาจไมเปนขั้นตอนตามแผน 
• ไมปรับปรุงแกไขผลงานเมือ่พบปญหา  หรือเมื่อผลงานมีขอบกพรองไมสมบูรณ 

1 • มีการกําหนดวสัดุอุปกรณในการทํางาน 
• มีการแบงงานกันทําไมชัดเจน  กําหนดวิธีการทํางานเปนขั้นตอนหยาบ  หรือไมมี

แผนงาน 
• ปฏิบัติงานโดยไมดแูผน  หรือไมมีแผน 
• ไมปรับปรุงแกไขผลงานเมือ่พบปญหา  หรือเมื่อผลงานมีขอบกพรองไมสมบูรณ 

0 • ไมแบงงานกันทํา 
• ไมมีแผนการทํางาน 
• ไมปรับปรุงแกไขผลงานขอบกพรองไมสมบูรณ 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับ  2  ขึ้นไป                    
สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินผลงาน  (สมุดภาพ) 
 

ระดับ รายการ 
4 จัดประเภทอุปกรณรดน้ําครบทุกประเภท  รายละเอียดอปุกรณรดน้ําแตละประเภท

ชัดเจน  ลําดับหัวขอเปนระบบในเรื่อง  ชนิดของอุปกรณรดน้ําตนไม  วิธีการใช
อุปกรณ  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  การจัดเก็บ การบํารุงรักษา  จดัวางอุปกรณได
เหมาะสมสอดคลองกับรายละเอียด  อานเขาใจไดดี  สะอาด เรียบรอย 

3 จัดประเภทอุปกรณรดน้ําครบหรือขาดบางประเภท  รายละเอียดอุปกรณรดน้ําแตละ
ประเภทคอนขางรวบรัด  ลําดับหัวขอเปนระบบ  จัดวางอุปกรณไดเหมาะสม
สอดคลองกับรายละเอียด  อานเขาใจได  สะอาด เรียบรอย 

2 จัดประเภทอุปกรณรดน้ํา  รายละเอียดอุปกรณรดน้ําแตละประเภทรวบรัด  ลําดับหัวขอ
ไมเปนระบบ  จัดวางอุปกรณไดเหมาะสมสอดคลองกับรายละเอียด  อานเขาใจได 

1 ไมจัดประเภทอุปกรณรดน้ํา  รายละเอียดอปุกรณรดน้ําแตละประเภทไมชัดเจน  ลําดบั
หัวขอไมเปนระบบ  อานพอเขาใจ 

0 ไมจัดประเภทอุปกรณรดน้ํา  รายละเอียดอปุกรณรดน้ําแตละประเภทสับสน  ลําดับ
หัวขอไมเปนระบบ  อานไมเขาใจ 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับ  2  ขึ้นไป                    

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการเลนดนตร ี
 

ระดับคะแนน ประเด็นการ
ประเมิน 4 3 2 1 

การปฏิบัติ 
ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไวตาม
บทบาทหนาที ่ และ
ปรับปรุงแกไขปญหา
อุปสรรคในการทํางาน
ในแตละขั้นตอนอยาง
มีประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไวตาม
บทบาทหนาที ่ และ
ตองขอความ
ชวยเหลือจากบุคคล
ที่เกี่ยวของในการ
แกไขปญหา 

มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไวตาม
บทบาทหนาที ่ แต
ตองไดรับคําแนะนํา
จึงจะปฏิบัติงานได
ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัติไม
เปนไปตาม
ขั้นตอน 

ความรวมมือ ทุมเทกําลังกายกําลังใจ
อยางเต็มความสามารถ
ในการปฏิบัติงานจน
ประสบความสําเร็จ
และรวมรับผิดชอบตอ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

รวมคิดและรวม
ปฏิบัติงาน  แตไม 
รวมแกปญหาใน 
การทํางาน 

รวมปฏิบัติงานตาม
คําสั่งของกลุม 

รวมปฏิบัติงาน
เปนบางครั้ง 

ความสําเร็จ
ของงาน 

ผลงานมีประสิทธิภาพ
และเปนที่ประจักษตอ
ผูชม 

ผลงานมีความ
สมบูรณมีคุณภาพ
และนาสนใจ 

ผลงานนาสนใจแตมี
ขอบกพรองเล็กนอย 

ผลงานตอง
ปรับปรุง 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     11 – 12        ดีมาก 
      9 – 10         ดี 
      7 – 8        พอใช 
      5 – 6   ควรปรับปรุง 
      3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                       

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการบรรเลงดนตร ี
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 
จังหวะ ผิดพลาด 

1 – 2  แหง 
ผิดพลาด 

3 – 4  แหง 
ผิดพลาด 

5 – 6  แหง 
ผิดพลาด 

7  แหงขึ้นไป 
ทํานอง ผิดพลาด 

1 – 2  แหง 
ผิดพลาด 

3 – 4  แหง 
ผิดพลาด 

5 – 6  แหง 
ผิดพลาด 

7  แหงขึ้นไป 
บุคลิก
ทาทาง 

การวางทาถูกตอง 
มีความสงางาม 
ในการบรรเลง 
และมีความมัน่ใจ 

การวางทาถูกตอง 
มีความสงางาม 
แตขาดความมัน่ใจ 

วางทาในการ
บรรเลงถูกตอง 
บุคลิกทาทางขาด
ความสงางามและ
ความเชื่อมั่นใน
การบรรเลง 

วางทาไมถูกตอง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     11 – 12        ดีมาก 
      9 – 10         ดี 
      7 – 8        พอใช 
      5 – 6   ควรปรับปรุง 
      3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                       

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการบรรเลงดนตร ี
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 
ความ 
พรอมเพรียง 

บรรเลงไดอยาง
เหมาะสม 

กลมกลืน และ
พรอมเพรียงกนั 

บรรเลงไดอยาง
กลมกลืน  แตไม
พรอมเพรียงใน

บางสวน 

บรรเลงไดจบเพลง
แตไมผสม
กลมกลืน 

ไมพรอมเพรียง 

จังหวะ ผิดพลาด 
1 – 2  แหง 

ผิดพลาด 
3 – 4  แหง 

ผิดพลาด 
5 – 6  แหง 

ผิดพลาด 
7  แหงขึ้นไป 

ทํานอง ผิดพลาด 
1  แหง 

ผิดพลาด 
2  แหง 

ผิดพลาด 
3  แหง 

ผิดพลาด 
4   แหง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     11 – 12        ดีมาก 
      9 – 10         ดี 
      7 – 8        พอใช 
      5 – 6   ควรปรับปรุง 
      3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                        

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการขับรอง 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 
จังหวะ ผิดพลาด 

1 – 2  แหง 
ผิดพลาด 

3 – 4  แหง 
ผิดพลาด 

5 – 6  แหง 
ผิดพลาด 

7 – 8  แหง 
ทํานอง เสียงเพี้ยน 

1  แหง 
เสียงเพี้ยน 

2  แหง 
เสียงเพี้ยน 

3  แหง 
เสียงเพี้ยน 

4  แหง 
อักขระ /  
ควบกล้ํา 

ผิดพลาด 
1 – 2  แหง 

ผิดพลาด 
3 – 4  แหง 

ผิดพลาด 
5 – 6  แหง 

ผิดพลาด 
7 – 8  แหง 

การออก
เสียง 

ชัดเจน 
ตลอดเพลง 

ไมชัดเจน 
เปนบางแหง 

เสียงคลุมเครือ 
เปนสวนใหญ 

เสียงคลุมเครือ 

ความกลา
ในการ
แสดงออก 

แสดงลีลาทาทาง
อยางสรางสรรค

และมั่นใจ 

แสดงลีลาทาทาง
อยางมั่นใจ 

แสดงลีลาทาทาง แสดงลีลาทาทาง
เพียงเล็กนอย 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     17 – 20        ดีมาก 
     13 – 16         ดี 
       9 – 12         พอใช 
       5 – 8   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                     

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการรวมวงเลนเครื่องประกอบจังหวะประกอบเพลง 
 
1.   รวมเสนอความคิดในกลุม 
 0 คะแนน หมายถึง ไมเสนอความคิดในกลุม 
 1 คะแนน หมายถึง เสนอความคิดโดยไมระบเุหตุผล 
 2 คะแนน หมายถึง เสนอความคิดพรอมเหตุผลประกอบ 
2.   รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 0 คะแนน หมายถึง ไมยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  หรือมติกลุม 
 1 คะแนน หมายถึง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  หรือมติกลุม  ปฏิบัติตามบางสวน 
 2 คะแนน หมายถึง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ยอมรับมติกลุม  และปฏิบัตติามอยาง

เครงครัด 
3.   รับผิดชอบหนาท่ี ท่ีกลุมมอบหมาย 
 0 คะแนน หมายถึง ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 1 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหนาที่  แตไมฝกซอมรวมกับกลุม 
 2 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติหนาที่  และฝกซอมรวมกับกลุม 
4.   เลนเครื่องประกอบจังหวะที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 
 0 คะแนน หมายถึง เลนไดไมถูกตอง 
 1 คะแนน หมายถึง เลนไดถูกตองบางสวน 
 2 คะแนน หมายถึง เลนไดถูกตองตลอดการแสดง 
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
      6 – 8            ดี 
      3 – 5        พอใช 
      0 – 2   ควรปรับปรุง   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                       

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการแสดงทางนาฏศิลป 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 
ความคิด
สรางสรรค 

แปลก  นาสนใจ  มี
อุปกรณประกอบ
หลากหลายใช
อุปกรณได
สอดคลอง 

นาสนใจมีอุปกรณ
ประกอบบทเพลง
ใชอุปกรณ
สอดคลองกับ         
บทเพลง 

นาสนใจ มีอุปกรณ
ประกอบบทเพลง 
แตใชอุปกรณไม
สอดคลองกับ        
บทเพลง 

นาสนใจ  ไมมี
อุปกรณประกอบ
บทเพลง 

การ   
เคลื่อนไหว
สอดคลอง
กับจังหวะ
เพลง 

เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและจังหวะ
ตลอดเพลง            
การแปรแถว
หลากหลาย             
การแสดงอารมณ
และความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง 

เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและจังหวะ
ตลอดเพลงการ
แปรแถวไม
หลากหลายการ
แสดงอารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง 

เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและจังหวะ
ไมตลอดเพลงการ
แปรแถว  2 
รูปแบบ  การแสดง
อารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง 

เคลื่อนไหวไมตรง
ทํานองและจังหวะ 
ไมมีการแปรแถว 
แสดงอารมณและ
ความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง 

ความกลา
ในการ
แสดงออก 

มีความมั่นใจใน
การแสดงออกและ
พรอมที่จะแสดง
ทันที 

ทาทางมั่นใจ  แต
ขาดความพรอมใน
การแสดง 

ทาทางเคอะเขนิไม
มั่นใจ 

ขาดความมั่นใจ 

การปฏิบัติ
ตามขั้นตอน 

มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว
ตามบทบาทหนาที่
และปรับปรุงแกไข
ปญหาอุปสรรคใน
การทํางานในแต
ละขั้นตอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว
ตามบทบาทหนาที่
และตองขอความ
ชวยเหลือจาก
บุคคลที่เกี่ยวของ
ในการแกไขปญหา 

มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว
ตามบทบาทหนาที่
แตตองไดรับ
คําแนะนําจึงจะ
ปฏิบัติงานไดตาม
ขั้นตอน 

มีการปฏิบัติแตไม
เปนไปตามขั้นตอน 
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ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 
ความ
รวมมือ 

ทุมเทกําลังกาย 
กําลังใจอยางเต็ม
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานจน
สําเร็จและรวม
รับผิดชอบตอ 
ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น 

รวมคิด และรวม
ปฏิบัติงาน แตไม
รวมแกปญหาใน
การทํางาน 

รวมปฏิบัติงานตาม
คําสั่งของกลุม 

รวมปฏิบัติงานเปน
บางครั้ง 

ความสําเร็จ ผลงานมี
ประสิทธิภาพและ
เปนที่ประจกัษตอ
ผูชม 

ผลงานมีความ
สมบูรณ มีคุณภาพ
และนาสนใจ 

ผลงานนาสนใจ 
แตมีขอบกพรอง
เล็กนอย 

ผลงานตอง
ปรับปรุง 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     21 – 24        ดีมาก 
     16 – 20         ดี 
     11 – 15         พอใช 
       6 – 10   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                     

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินผลงานการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลง 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 
รูปแบบ 1.  แปลก นาสนใจ 

2.  มีอุปกรณ 
     ประกอบ 
     หลากหลาย 
3.  ใชอุปกรณได 
     สอดคลองกับ 
     บทเพลง 

1.  นาสนใจ 
2.  มีอุปกรณ 
     ประกอบ 
     บทเพลง 
3.  ใชอุปกรณ 
     สอดคลองกับ 
     บทเพลง 

1.  นาสนใจ 
2.  มีอุปกรณ 
     ประกอบ 
     บทเพลง 
3.  แตใชอุปกรณ 
     ไมสอดคลอง 
     กับบทเพลง 

1.  นาสนใจ 
2.  ไมมีอุปกรณ 
     ประกอบ 
     บทเพลง 
3.  ไมใชอุปกรณ 

การ
เคลื่อนไหว
สอดคลอง
กับจังหวะ
เพลง 

1.  เคลื่อนไหวตรง 
     ทํานองและ 
     จังหวะตลอด 
     เพลง 
2.  การแปรแถว 
     หลากหลาย 
3.  การแสดง 
     อารมณและ 
     ความรูสึก 
     สอดคลองกับ 
     จังหวะเพลง 

1.  เคลื่อนไหวตรง 
     ทํานองและ 
     จังหวะไมตลอด 
     เพลง 
2.  แปรแถวไม 
     หลากหลาย 
3.  การแสดง 
     อารมณและ 
     ความรูสึก 
     สอดคลองกับ 
     จังหวะเพลง 

1.  เคลื่อนไหวตรง 
     ทํานองและ 
     จังหวะไมตลอด 
     เพลง 
2.  มีการแปรแถว 
     2 รูปแบบ 
3.  การแสดง 
     อารมณและ 
     ความรูสึก 
     สอดคลองกับ 
     จังหวะเพลง 

1.  เคลื่อนไหว 
     ไมตรงทํานอง 
     และจังหวะ 
     เพลง 
2.  ไมมีการ 
     แปรแถว 
3.  แสดงอารมณ 
     และความรูสึก 
     สอดคลองกับ 
     จังหวะเพลง 
     เปนบางครั้ง 

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     7 – 8         ดี 
     4 – 6         พอใช 
     2 – 3   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                        

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินการแสดงการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลง 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 
ความคิด
สรางสรรค 

แปลกนาสนใจ        
มีอุปกรณประกอบ
หลากหลาย 
ใชอุปกรณได
สอดคลองกับ         
บทเพลง 

นาสนใจมีอุปกรณ
ประกอบบทเพลง 
ใชอุปกรณ
สอดคลองกับ          
บทเพลง 

นาสนใจ มีอุปกรณ
ประกอบบทเพลง 
แตใชอุปกรณไม
สอดคลองกับ         
บทเพลง 

นาสนใจ  แตไมมี
อุปกรณประกอบ
บทเพลง 

การ
เคลื่อนไหว
สอดคลอง
กับจังหวะ
เพลง 

เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและจังหวะ
ตลอดเพลง              
การแปรแถว
หลากหลาย              
การแสดงและ
ความรูสึกสอดคลอง
กับจังหวะเพลง 

เคลื่อนไหวตรง
ทํานอง และจงัหวะ
ไมตลอดเพลง  แปร
แถวไมหลากหลาย     
การแสดงอารมณ
และความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลง 

เคลื่อนไหวตรง
ทํานองและจังหวะ
ไมตลอดเพลง  มี
การแปรแถว 2 รูป 
แบบการแสดง
อารมณและความ 
รูสึกสอดคลองกับ
จังหวะเพลง 

เคลื่อนไหวไมตรง
ทํานองและจังหวะ
เพลง  ไมมีการแปร
แถว  แสดงอารมณ
และความรูสึก
สอดคลองกับ
จังหวะเพลงเปน
บางครั้ง 

ความ
รวมมือ 

ทุกคนใหความ
รวมมือเปนอยางดี 

สวนใหญให              
ความรวมมือ 

บางสวนให          
ความรวมมือ 

ไมคอยมี           
ความรวมมือ 

ความตั้งใจ ทุกคนตั้งใจทํางาน
และแสดงเปนอยางดี 

สวนใหญตั้งใจ  บางสวนตั้งใจ ไมคอยตั้งใจ 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     14 – 16        ดีมาก 
     10 – 13         ดี 
       7 – 9         พอใช 
       4 – 6   ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพดีขึ้นไป                        

สรุป      ผาน   ไมผาน 
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เกณฑการประเมินผลงานการแสดงทาทางประกอบจังหวะ 
 

ระดับคะแนน ประเด็น 
การประเมิน 4 3 2 1 
กลา
แสดงออก 

1.  มีความนาสนใจ 
     การแสดงออก 
     และพรอมที่จะ 
     แสดงทันท ี

1.  ทาทางมั่นใจแต 
     ขาดความพรอม 
     ในการแสดง 

1.  ทาทางเคอะเขิน 
     ไมมั่นใจ 

1.  ขาดความมัน่ใจ 

ความคิด
สรางสรรค 

2.  มีการประยกุต 
     ทาทางที่ 
     หลากหลาย 

2.  มีการประยกุต 
     ทาทางแตไม 
     หลากหลาย 

2.  เลียนแบบ 
     ทาทางได 
     หลากหลาย     

2.  ไมมีการ 
      ประยุกตทาทาง 

ความคิด
สวยงาม 

3.  มีลีลาทาทาง 
     สวยงาม 
     สอดคลอง 
     ผสมกลมกลืน 
     กับทํานองและ 
     จังหวะ 

3.  มีลีลาทาทาง 
     ผสมกลมกลืน 
     เหมาะสมกบั 
     ทํานองและ 
     จังหวะ 

3.  ทาทางผสม 
     กลมกลืน 
     เหมาะสมกบั 
     ทํานองและ 
     จังหวะ 

3.  ทาทางเปนไป 
     ตามจังหวะ 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
     11 – 12        ดีมาก 
      9 – 10         ดี 
      7 – 8        พอใช 
      5 – 6   ควรปรับปรุง 
      3 – 4           ตก   

เกณฑการผาน   ตั้งแตระดับคณุภาพพอใชขึน้ไป                     

สรุป      ผาน   ไมผาน 
 
 
 


