สรุปผลการดาเนินการการจัดการความรู้ ( Knowledge Management)
ด้านการเรียนการสอน
เรื่อง “วัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
คณะกรรมการดาเนินการจัดทาองค์ความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนเรื่อง “การ
วัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ” ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็นเนื้อหาของขอบข่าย
องค์ความรู้
๑. ความหมายการวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
๒. หลักเกณฑ์การวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
๓. ขั้นตอนการวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
๕. เกณฑ์การวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รายละเอียด ดังนี้
ความหมายการวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ คือ การติดตามผลการเรียนการสอน โดยการ
วัดผลด้านความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้เรียน ให้สอดคล้องตามสภาพจริง เพื่อค้นหา
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนด้า นทักษะพื้นฐาน การปฏิบัติจริง ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้ง
ประเมินลักษณะนิสัย พฤติกรรมในการเรียนรู้และการทางานของนักเรียน เพื่อดูว่านักเรียนมี รู้
ความสามารถและทักษะ ตามจุดประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด และ
ต้องครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง ๓ ด้าน คือ พุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย โดยใช้เครื่องมือวัด
และวิธีการวัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตร และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเช่น วิชาภาษาไทยก็จะมีการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเกิด
ทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้เกณฑ์การวัดผลกับนักเรียนแต่ละคนทั้งใน
รูปแบบของตัวเลข ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อวัดความรู้และทักษะว่า
นักเรียนมีความรู้หรือทักษะในการเรียนการสอนเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมิน ประกอบด้วย
แบบทดสอบ ใบงาน ใบกิจ กรรม แบบฝึก แฟ้มสะสมผลงาน การสังเกต และการบัน ทึกข้อมูล
ผลงาน โดยต้องเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

หลักเกณฑ์การวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
การวั ด ผลการเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ เป็ น การทดสอบความสามารถของผู้ เ รี ย น ภายใต้
สถานการณ์และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด ในการพิจารณาตัดสินว่า นักเรียนมีทักษะใน
การเรี ยนการสอนมากน้ อ ยแค่ ไ หน ครู ผู้ ส อนจะต้ องเลือ กเครื่ อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวัด ผลให้ เ หมาะสมกั บ
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชาที่เรียนและความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยมีการประเมินทั้งทางด้านพุทธ
พิสัย หรือความรู้ ความคิดของผู้เรียน ด้านจิตพิสัยหรือด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน โดยวัดจากการ
แสดงทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาที่เรียน ด้านทักษะพิสัย เป็นการวัดจากการแสดงสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนก่อน-หลังเรียนและหลักการวัดจะต้องวัดให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
หลักเกณฑ์การวัดผลภาคปฏิบัติ จะต้องมีหลักหรือบรรทัดฐาน กาหนดจุดประสงค์ในการวัดของ
เนื้อหานั้นให้ชัดเจน กาหนดคุณลักษณะในการวัดของเนื้อหานั้นให้ชัดเจน กาหนดวิธีการวัดผลจะต้อง
เหมาะสมกับเนื้อหา ออกแบบการวัดผลให้เหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งวิธีการทางานความสาเร็จของงาน
คาสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงานเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและแจ้ง วัน เวลา เนื้อหาที่จะวัด
ให้นักเรียนทราบล่วงหน้า นาผลที่ได้จากการวัดไปเปรียบเทียบและมีการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย
ของการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ขั้ น ตอนการวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนในการ
ด าเนิ น การ ดั ง นั้น ถ้ า ต้ อ งการน าผลการวั ดการศึก ษาไปใช้ใ ห้เ กิ ดประโยชน์ เพื่อให้ผลการวัดมี ค วาม
ถูกต้อง ควรวัดผลตามลาดับขั้นตอนเพื่อเป็นการพิจารณาว่าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ต้อ งการประเมิน
มีอะไรบ้าง โดยอันดับแรกต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรหรือวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมของรายวิชาที่
ต้องการประเมินออกมาให้ได้ว่ามีเนื้อหาอะไร มีพฤติกรรมอะไรบ้าง และวางแผนการวางแผนเป็นการ
กาหนดไว้ล่วงหน้าอย่า งชัด เจนว่า จะทาอะไร การวางแผนประกอบด้วยกาหนดจุดมุ่งหมาย เป็น การ
กาหนดขอบข่ายกว้าง ๆ ว่าจะวัดบุคคลใด วัดเพื่อจุดประสงค์ใด และจะวัดอะไรจากเขา กาหนดสิ่งที่จะ
วัด เป็นการกาหนดเนื้อหาและพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่จะวัด แต่ละเนื้อหาและพฤติกรรมนั้นๆจะวัด
มากน้อยเพียงใด
ขั้น ตอนในการวัด ผลและประเมิน ผลการศึกษาภาคปฎิบัติ เ ป็น กระบวนการวัดผลที่ต้องมีการ
วางแผนในการวัดผลอย่างมีขั้นตอน ประกอบด้วย
๑. วิเคราะห์หลักสูตรหรือวิเคราะห์เนื้อหา
๒. กาหนดจุดมุ่งหมาย

๓. แบ่งน้าหนักคะแนนตามเนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู้
๔. สร้างเครื่องมือวัดผลภาคปฏิบัติ โดยต้องมีคุณสมบัติที่ดี ผู้สอนต้องกาหนดทักษะที่จะวัดจาก
จุดประสงค์การเรียนรู้ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่จะวัด กาหนดกิจกรรมและรายการในแต่ละขั้นตอน
และกาหนดเกณฑ์การประเมิน การวัดใช้การสังเกตควบคู่
๕. ในการวัดผลภาคปฏิบัติต้องฝึกทักษะเบื้องต้น (พื้นฐาน) อย่างถูกต้อง ฝึกซ้า ๆ บ่อย ๆ หลาย
ๆ ครั้ง จนเกิดความชานาญฝึกการสังเกตให้เกิดการเรียนรู้ปลุกฝังความสนใจ ให้เกิดมีใจรั ก หวงแหน
ตระหนักในคุณค่าของรายวิชา
๖. กาหนดรูปแบบการวัดผลเป็นรายบุคคล จับคู่และเป็นกลุ่ม
๗. ในการกาหนดการวัดผลนักเรียนและครูควรมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบการวัดผล
๘. การวัดผลภาคปฏิบัติต้องมีความชัดเจน เที่ยงธรรม และมีความเข้าใจที่ตรงกัน
๙. หากมีนักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ กาหนดระยะเวลาให้นักเรียนมาทาการวัดผลใหม่
๑๐. เมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์หมดทุกคนแล้ว ครูจะสรุปเนื้อหาและข้อบกพร่องในเนื้อหานั้น ๆ ให้
นักเรียนฟังอีกครั้งเพื่อให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
เครื่องมือการวัดผลภาคต้องมีการปฏิบัติ วิเคราะห์สาระ และมาตรฐานการเรี ยนรู้ เพื่อ
กาหนด
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวังหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนเลือกจุดประสงค์ที่สามารถสร้างเครื่องมือวัด
ภาคปฏิบัติได้แล้วกาหนดรูปแบบและสร้างเครื่องมือเครื่องมือที่สร้างต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ผลต้ องคลอบคลุมพฤติกรรมที่จะวัด วิธีการหลายรูปแบบและคลอบคลุม
พฤติกรรมด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย มีความยุติธรรม และต้องใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า คือ
ต้องนาผลการวัดมาพัฒนาปรับปรุง ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลภาคปฏิบัติที่มีความสาคัญ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลตาม
สภาพจริง คือ การวัดผลการแสดงออกของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มี
ลักษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ การทางานของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
การแสดงออก โดยเน้น ให้ผู้เ รียนเป็น ผู้ค้น พบและเป็น ผู้ผลิตความรู้ ได้มีโ อกาสฝึกปฏิบัติจริ งและได้
แสดงออกอย่างเต็มความสามารถประกอบด้วยวิธีการที่สาคัญ คือ
๑. การเขียน เป็นการวัดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนการประยุกต์ความรู้และ
ทักษะ

ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเขียน เช่น การแต่งกลอน การเขียนโครงงาน เช่น การแต่งกลอน
๒. การจาแนกและระบุกระบวนการปฏิบัติ เป็นสร้างความรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
จาแนกสิ่งที่เ หมือนหรือแตกต่า ง และการสร้างสถานการณ์ จาลอง เป็นการสร้างสถานการณ์ และให้
นักเรียนแก้ปัญหา หรือบอกขั้นตอน
๓. การสร้างสถานการณ์จาลอง เป็นการกาหนดสถานการณ์และให้นักเรียนแก้ปัญหา
หรือ
บอกขั้นตอนและวิธีการทางาน
๔. การสังเกต เป็นการติดตามดูพฤติกรรม ความสนใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
๕. การสอบถามเป็นการวัดผลเกี่ยวกับความรู้ สึก ความพึงพอใจ ความสนใจ ข้อมูล
พื้นฐาน
๖. การสั ม ภาษณ์ เ ป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พฤติ ก รรมด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความคิ ด
สติปัญญา
ความรู้สึก ความเชื่อ การแก้ปัญหา วิสัยทัศน์
๗. การจัดอันดับเป็นการจัดเรียงความสาคัญผลงาน สิ่งของ ที่มีลักษณ์เหมือนกันหรือ
แตกต่างกันตามความสวยงามหรือกฎเกณฑ์ กติกาที่วางไว้
๘. แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยพิจารณาจาก
หลักฐานในแฟ้มสะสมผลงาน
๙. สังคมมิติ เป็นการศึกษาสังคมที่มีความสัมพันธ์กับบุคคล และแบบสารวจพฤติกรรม
เป็นการวัดคุณภาพในการปฏิบัติงานและทักษะพิสัย

เกณฑ์การวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การวัดผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของ
ครูผู้สอน เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันกาหนดให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดผลที่
เหมาะสมต่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ คือ การวัดผลตามสภาพจริง เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติการวัดผลการแสดงออกของผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีลักษณะ
เป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ การทางานของผู้เรียน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการ
แสดงออก โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและเป็นผู้ผลิตความรู้ ได้มีโ อกาสฝึกปฏิบัติจริงและได้แสดงออก
อย่างเต็มความสามารถ

วิธีการประเมินตามสภาพจริง เกณฑ์การประเมินที่เมาะสมในการวัดผล คือ การวัดผล
แบบ
รูบิค (Rubics Scoring) เป็นเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติมี่มีการควบคุม ผลการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ความคาดหวังในการเรียน การสอนช่วยตัดสินคุณภาพของผลงาน เกิดการเรียนรู้ของ
นักเรียน และช่วยปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การแสดงของนักเรียน และสามารถใช้ในการประเมิน
การปฏิบัติงาน ผลงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและสามารถสะท้อนผลการเรียน การสอนให้ครู
ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบการพัฒนาของการเรียนการสอนได้

สรุปผลเกณฑ์การวัดผลการเรียน การสอนภาคปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสามัญ
หัวข้อประเมิน
ระดับคะแนน
ภาคปฏิบัติ
๔
ความสาเร็จของงาน ทางานเสร็จตามที่
มอบหมาย
ทุกข้อ
ความถูกต้องชัดเจน ทางานได้อย่าง
ถูกต้องทุกข้อ

ความเข้าใจ ในการ คาตอบแสดงให้เห็น
แก้ปัญหา
ความเข้าใจโจทย์
ปัญหา ความคิดรวบ
ยอดและวิธีแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์
อย่างสมบูรณ์

ระดับคะแนน
๓
ทางานเสร็จ
ตามที่
มอบหมาย 9
ใน 10 ข้อ
ทางานได้อย่าง
ถูกต้อง9ข้อใน
10 ข้อ

ระดับคะแนน
๒
ทางานเสร็จตามที่
มอบหมายประมาณ
ครึ่งหนึ่ง

ทางานได้อย่าง
ถูกต้องระหว่าง
ครึ่งหนึ่งถึง 9 ข้อใน
10 ข้อ
คาตอบแสดงให้ คาตอบแสดงให้เห็น
เห็นความเข้าใจ ความเข้าใจในการแก้
โจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหา
ความคิดรวบ
คณิตศาสตร์ได้ใน
ยอดและวิธีแก้ บางส่วน
โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้
ค่อนข้างมาก
ลายมือค่อนข้าง ลายมืออ่านยากใน
อ่านง่าย
หลาย ๆ จุด
ทางานเสร็จ
ทางานเสร็จตามที่
ตามที่
มอบหมายประมาณ
มอบหมาย 9
ครึ่งหนึ่ง
ใน 10 ข้อ

ความชัดเจนของ
ลายมือมีความ
การเขียน
ชัดเจนอ่านง่าย
ความสาเร็จของงาน คาตอบแสดงให้เห็น
ความเข้าใจโจทย์
ปัญหา ความคิดรวบ
ยอดและวิธีแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์
อย่างสมบูรณ์
ความถูกต้องชัดเจน ลายมือมีความ
ทางานได้อย่าง
ชัดเจนอ่านง่าย
ถูกต้อง9ข้อใน
10 ข้อ

ทางานได้อย่าง
ถูกต้องระหว่าง
ครึ่งหนึ่งถึง 9 ข้อใน
10 ข้อ

ระดับคะแนน
๑
ทางานเสร็จตามที่
มอบหมายน้อย
กว่าครึ่งหนึ่ง
ทางานได้อย่าง
ถูกต้องน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่ง
คาตอบแสดงให้
เห็นการขาดความ
เข้าใจในการแก้
โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์

ลายมือ
อ่านยาก
ทางานเสร็จตามที่
มอบหมายน้อย
กว่าครึ่งหนึ่ง

ทางานได้อย่าง
ถูกต้องน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
หัวข้อประเมิน
ภาคปฏิบัติ
-ความสาเร็จของ
ผลงาน

ระดับคะแนน
๔
ทางานสาเร็จ
ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ในระดับดี
มาก
-ความสวยงาม
ความสวยงาม
ถูกต้องชัดเจน
ครบถ้วนในระดับดี
มาก
-การมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตลอด
ขั้นตอน
-ความตั้งใจในการ มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ
-การเตรียมความ มีการเตรียมความ
พร้อม
พร้อมตรงตามที่
ได้รับมอบหมาย

ระดับคะแนน
๓
ทางานสาเร็จ
ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ในระดับดี

ระดับคะแนน
๒
ทางานสาเร็จ
ตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ในระดับ
ปานกลาง
ความสวยงาม
ความสวยงาม
ครบถ้วนในระดับดี ครบถ้วนในระดับ
ปานกลาง
มีส่วนร่วมในการ มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานเป็น
ปฏิบัติงานเป็น
ส่วนมาก
บางครั้ง
มีความตั้งใจในการ มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเป็น
ปฏิบัติงานเป็น
ส่วนมาก
บางครั้ง
มีการเตรียมความ มีการเตรียมความ
พร้อมตรงตามที่
พร้อมตรงตามที่
ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมาย
เป็นส่วนมาก
เป็นบางส่วน

ระดับคะแนน
๑
ทางานไม่สาเร็จ
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความสวยงาม
ครบถ้วนในระดับ
น้อย
ไม่มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน
ไม่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน
ไม่มีการเตรียม
ความพร้อมตรง
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชานาฏศิลปไทย(ท่าราเดี่ยว)
หัวข้อประเมิน
ภาคปฏิบัติ
-ความต้องถูกต้อง
ท่ารา

ระดับคะแนน
๔
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับดีมาก
-ความถูกต้อง
ปฏิบัติจังหวะ
จังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน
ระดับดีมาก
-ลีลาสวยงามตาม มีลีลาสวยงามแบบ
แบบนาฏศิลปไทย นาฏศิลปไทย
สมบูรณ์ในระดับดี
มาก
-ปฏิภาณไหวพริบ มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับ
ดีมาก

ระดับคะแนน
๓
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับดี
ปฏิบัติจังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน
ระดับดี
มีลีลาสวยงามแบบ
นาฏศิลปไทย
สมบูรณ์ในระดับดี

ระดับคะแนน
๒
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับปานกลาง
ปฏิบัติจังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน
ระดับปานกลาง
มีลีลาสวยงามแบบ
นาฏศิลปไทย
สมบูรณ์ในระดับ
ปานกลาง
มีปฏิภาณไหวพริบ มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับ แก้ปัญหาในระดับ
ดี
ปานกลาง

ระดับคะแนน
๑
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับน้อย
ปฏิบัติจังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน
ระดับน้อย
มีลีลาสวยงามแบบ
นาฏศิลปไทย
สมบูรณ์ในระดับ
น้อย
มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับ
น้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย(ท่ารากลุ่ม)
หัวข้อประเมิน
ภาคปฏิบัติ
-ความต้องของ
ท่ารา
-ความถูกต้อง
จังหวะ
-ความพร้อม
เพรียง
-ความคิด
สร้างสรรค์
-ความสามัคคี

ระดับคะแนน
๔
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับดีมาก
ปฏิบัติจังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน
ระดับดีมาก
มีความพร้อม
เพรียงสมบูรณ์ใน
ระดับดีมาก
มีความคิด
สร้างสรรค์ในระดับ
ดีมาก
มีความร่วมมือและ
ความสามัคคีใน

ระดับคะแนน
๓
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับดี
ปฏิบัติจังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน
ระดับดี
มีความพร้อม
เพรียงสมบูรณ์ใน
ระดับดี
มีความคิด
สร้างสรรค์ในระดับ
ดี
มีความร่วมมือและ
ความสามัคคีใน

ระดับคะแนน
๒
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับปานกลาง
ปฏิบัติจังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน
ระดับปานกลาง
มีความพร้อม
เพรียงสมบูรณ์ใน
ระดับปานกลาง
มีความคิด
สร้างสรรค์ในระดับ
ปานกลาง
มีความร่วมมือและ
ความสามัคคีใน

ระดับคะแนน
๑
ปฏิบัติท่าราถูกต้อง
อย่างสมบูรณ์ใน
ระดับน้อย
ปฏิบัติจังหวะ
ถูกต้องสมบูรณ์ใน
ระดับน้อย
มีความพร้อม
เพรียงสมบูรณ์ใน
ระดับน้อย
มีความคิด
สร้างสรรค์ในระดับ
น้อย
ขาดความร่วมมือ
และความสามัคคี

ระดับดีมาก

ระดับดี

ระดับปานกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย (ปี่พาทย์)
หัวข้อประเมิน
ภาคปฏิบัติ

ระดับคะแนน
๔

ระดับคะแนน
๓

ระดับคะแนน
๒

-บุคลิกท่าทาง การนัง่ -บุคลิกท่าทาง การนัง่ -บุคลิกท่าทาง การนัง่ -บุคลิกท่าทาง การนัง่
การจับเครื่องดนตรี การจับเครื่องดนตรี การจับเครื่องดนตรี การจับเครื่องดนตรี
ถูกต้องระดับดีมาก
ถูกต้องระดับดี
ถูกต้องระดับปาน
กลาง
-ความถูกต้องของ
ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
จังหวะ
สมบูรณ์ในระดับดี
สมบูรณ์ในระดับดี
สมบูรณ์ในระดับปาน
มาก
กลาง
-คุณภาพเสียงที่
-บรรเลงดนตรีมี
-บรรเลงดนตรีมี
-บรรเลงดนตรีมี
บรรเลง
คุณภาพเสียงในระดับ คุณภาพเสียงในระดับ คุณภาพเสียงในระดับ

ระดับคะแนน
๑
-บุคลิกท่าทาง การนัง่
การจับเครื่องดนตรี
ถูกต้องระรับน้อย
ปฏิบัติจังหวะถูกต้อง
สมบูรณ์ในระดับน้อย
-บรรเลงดนตรีมี
คุณภาพเสียงในระดับ

ดีมาก
-ความถูกต้องของ
มีการบรรเลงดนตรี
เสียงและทานองเพลง ด้วยเสียงและทานอง
ถูกต้องในระดับดีมาก
-ความไพเราะ

-ปฏิภาณไหวพริบ

ดี
มีการบรรเลงดนตรี
ด้วยเสียงและทานอง
ถูกต้องในระดับดี

มีการบรรเลงดนตรี
มีการบรรเลงดนตรี
ด้วยความไพเราะ
ด้วยความไพเราะ
ถูกต้องในระดับดีมาก ถูกต้องในระดับดี

มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับดี
มาก
-เทคนิคและกลเม็ดใน มีเทคนิคและกลเม็ด
การบรรเลง
ในการบรรเลงใน
ระดับดีมาก

มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับดี
มีเทคนิคและกลเม็ด
ในการบรรเลงใน
ระดับดี

ปานกลาง
มีการบรรเลงดนตรี
ด้วยเสียงและทานอง
ถูกต้องในระดับปาน
กลาง
มีการบรรเลงดนตรี
ด้วยความไพเราะ
ถูกต้องในระดับปาน
กลาง
มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับ
ปานกลาง
มีเทคนิคและกลเม็ด
ในการบรรเลงใน
ระดับปานกลาง

น้อย
มีการบรรเลงดนตรี
ด้วยเสียงและทานอง
ถูกต้องในระดับน้อย
มีการบรรเลงดนตรี
ด้วยความไพเราะ
ถูกต้องในระดับน้อย
มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับ
น้อย
มีเทคนิคและกลเม็ด
ในการบรรเลงใน
ระดับน้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย (คีตศิลป์)
หัวข้อประเมิน
ภาคปฏิบัติ
-ความถูกต้องท่า
นั่ง

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
๔
๓
๒
-มีท่านั่งถูกต้อง
-มีท่านั่งถูกต้อง
-มีท่านั่งถูกต้อง
สมบูรณ์ในระดับดี สมบูรณ์ในระดับดี สมบูรณ์ในระดับ
มาก
ปานกลาง

ระดับคะแนน
๑
-มีท่านั่งถูกต้อง
สมบูรณ์ในระดับ
น้อย

-ความถูกต้องของ ร้องเพลงด้วยเนื้อ
เนื้อร้อง
ร้องถูกต้องสมบูรณ์
ในระดับดีมาก
-ความถูกต้องใน -ใช้ฉิ่งกากับจังหวะ
การใช้ฉิ่งกากับ
ได้ถูกต้องในระดับ
จังหวะ
ดีมาก
-คุณภาพเสียง
มีคุณภาพเสียง
สมบูรณ์ในระดับดี
มาก
-ความมั่นใจในการ มีความมั่นใจใน
ร้องเพลง
การร้องเพลงใน
ระดับดีมาก

ร้องเพลงด้วยเนื้อ
ร้องถูกต้องสมบูรณ์
ในระดับดี
-ใช้ฉิ่งกากับจังหวะ
ได้ถูกต้องในระดับ
ดี
มีคุณภาพเสียง
สมบูรณ์ในระดับดี
มีความมั่นใจใน
การร้องเพลงใน
ระดับดี

ร้องเพลงด้วยเนื้อ
ร้องถูกต้องสมบูรณ์
ในระดับปานกลาง
-ใช้ฉิ่งกากับจังหวะ
ได้ถูกต้องในระดับ
ปานกลาง
มีคุณภาพเสียง
สมบูรณ์ในระดับ
ปานกลาง
มีความมั่นใจใน
การร้องเพลงใน
ระดับปานกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย (เครื่องสาย)

ร้องเพลงด้วยเนื้อ
ร้องถูกต้องสมบูรณ์
ในระดับน้อย
-ใช้ฉิ่งกากับจังหวะ
ได้ถูกต้องในระดับ
น้อย
มีคุณภาพเสียง
สมบูรณ์ในระดับ
น้อย
มีความมั่นใจใน
การร้องเพลงใน
ระดับน้อย

หัวข้อประเมิน
ภาคปฏิบัติ

ระดับคะแนน
๔

ระดับคะแนน
๓

ระดับคะแนน
๒

-บุคลิกท่าทาง การนัง่ -บุคลิกท่าทาง การนัง่ -บุคลิกท่าทาง การนัง่ -บุคลิกท่าทาง การนัง่
การจับเครื่องดนตรี การจับเครื่องดนตรี การจับเครื่องดนตรี การจับเครื่องดนตรี
ถูกต้องระดับดีมาก
ถูกต้องระดับดี
ถูกต้องระดับปาน
กลาง
-ความถูกต้องของ
ปฏิบัติจังหวะและ
ปฏิบัติจังหวะและ
ปฏิบัติจังหวะและ
จังหวะและทานอง
ทานองถูกต้อง
ทานองถูกต้อง
ทานองถูกต้อง
สมบูรณ์ในระดับดี
สมบูรณ์ในระดับดี
สมบูรณ์ในระดับปาน
มาก
กลาง
-คุณภาพเสียงที่
-บรรเลงดนตรีมี
-บรรเลงดนตรีมี
-บรรเลงดนตรีมี
บรรเลง
คุณภาพเสียงในระดับ คุณภาพเสียงในระดับ คุณภาพเสียงในระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
-การใช้คันชัก
ใช้คันชักถูกต้อง
ใช้คันชักถูกต้อง
ใช้คันชักถูกต้อง
สมบูรณ์ในระดับดี
สมบูรณ์ในระดับดี
สมบูรณ์ในระดับปาน
มาก
กลาง
-ความไพเราะ
มีการบรรเลงดนตรี
มีการบรรเลงดนตรี
มีการบรรเลงดนตรี
ด้วยความไพเราะ
ด้วยความไพเราะ
ด้วยความไพเราะ
ถูกต้องในระดับดีมาก ถูกต้องในระดับดี
ถูกต้องในระดับปาน
กลาง
-ปฏิภาณไหวพริบ
มีปฏิภาณไหวพริบ
มีปฏิภาณไหวพริบ
มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับดี แก้ปัญหาในระดับดี แก้ปัญหาในระดับ
มาก
ปานกลาง
-เทคนิคและกลเม็ดใน มีเทคนิคและกลเม็ด มีเทคนิคและกลเม็ด มีเทคนิคและกลเม็ด
การบรรเลง
ในการบรรเลงใน
ในการบรรเลงใน
ในการบรรเลงใน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง

ระดับคะแนน
๑
-บุคลิกท่าทาง การนัง่
การจับเครื่องดนตรี
ถูกต้องระรับน้อย
ปฏิบัติจังหวะและ
ทานองถูกต้อง
สมบูรณ์ในระดับน้อย
-บรรเลงดนตรีมี
คุณภาพเสียงในระดับ
น้อย
ใช้คันชักถูกต้อง
สมบูรณ์ในระดับน้อย
มีการบรรเลงดนตรี
ด้วยความไพเราะ
ถูกต้องในระดับน้อย
มีปฏิภาณไหวพริบ
แก้ปัญหาในระดับ
น้อย
มีเทคนิคและกลเม็ด
ในการบรรเลงใน
ระดับน้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
หัวข้อประเมิน
ภาคปฏิบัติ
-การออกเสียงคา
หนัก เบา

ระดับคะแนน
๔
มีการออกเสียงคา
หนัก เบา อย่าง
สมบูรณ์ในระดับดี
มาก
-การออกเสียง
ออกเสียงประโยค
ประโยคโดยใช้
โดยใช้ระดับเสียง
ระดับเสียง สูง ต่า สูง ต่าได้ถูกต้องใน
ระดับดีมาก
-การออกเสียง
มีการออกเสียง
เชื่อมโยง
เชื่อมโยงได้ถูกต้อง
ระดับดีมาก
-ท่วงทานอง
มีท่วงทานอง
จังหวะในการอ่าน จังหวะในการอ่าน
ถูกต้องในระดับดี
มาก
-ความคล่องแคล่ว มีความคล่องแคล่ว
ในการอ่าน
ในการอ่านถูกต้อง
ในระดับดีมาก
-การใช้น้าเสียงใน มีน้าเสียงในการ
การอ่าน
อ่านชัดเจน
ถูกต้องในระดับดี
มาก

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
๓
๒
มีการออกเสียงคา มีการออกเสียงคา
หนัก เบา อย่าง
หนัก เบา อย่าง
สมบูรณ์ในระดับดี สมบูรณ์ในระดับ
ปานกลาง
ออกเสียงประโยค ออกเสียงประโยค
โดยใช้ระดับเสียง โดยใช้ระดับเสียง
สูง ต่าได้ถูกต้องใน สูง ต่าได้ถูกต้องใน
ระดับดี
ระดับปานกลาง
มีการออกเสียง
มีการออกเสียง
เชื่อมโยงได้ถูกต้อง เชื่อมโยงได้ถูกต้อง
ระดับดี
ระดับปานกลาง
มีท่วงทานอง
มีท่วงทานอง
จังหวะในการอ่าน จังหวะในการอ่าน
ถูกต้องในระดับดี ถูกต้องในระดับ
ปานกลาง
มีความคล่องแคล่ว มีความคล่องแคล่ว
ในการอ่านถูกต้อง ในการอ่านถูกต้อง
ในระดับดี
ในระดับปานกลาง
มีน้าเสียงในการ
มีน้าเสียงในการ
อ่านชัดเจน
อ่านชัดเจน
ถูกต้องในระดับดี ถูกต้องในระดับ
ปานกลาง

ระดับคะแนน
๑
มีการออกเสียงคา
หนัก เบา ไม่
ถูกต้อง
ออกเสียงประโยค
โดยใช้ระดับเสียง
สูง ต่าไม่ถูกต้อง
มีการออกเสียง
เชื่อมโยงไม่ถูกต้อง
มีท่วงทานอง
จังหวะในการอ่าน
ไม่ถูกต้อง
มีความคล่องแคล่ว
ในการอ่านถูกต้อง
ในระดับน้อย
มีน้าเสียงในการ
อ่านชัดเจน
ถูกต้องในระดับ
น้อย

การทางานกลุ่ม
หัวข้อประเมิน
ภาคปฏิบัติ
-ความร่วมมือ

-ขั้นตอนการทางาน

-การแสดงความ
คิดเห็น
-ความรับผิดชอบ

ระดับคะแนน
๔

ระดับคะแนน
๓

ระดับคะแนน
๒

ระดับคะแนน
๑

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันทางาน
ประสานงาน มีส่วน
ร่วมตลอดเวลาการ
ปฏิบัติงาน
มีการกาหนดขัน้ ตอน
การทางานที่ชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มทางานจน
แล้วเสร็จ
สมาชิกทุกคนร่วม
แสดงความคิดเห็น

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันทางาน
ประสานงาน มีส่วน
ร่วมบางช่วงเวลาการ
ปฏิบัติงาน
มีการกาหนดขัน้ ตอน
การทางานที่ค่อนข้าง
ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่ม
ทางานจนแล้วเสร็จ
สมาชิกส่วนใหญ่ร่วม
แสดงความคิดเห็น

สมาชิกในกลุ่มทุกคน
ร่วมมือกันทางาน
ประสานงาน มีส่วน
ร่วมน้อยมากเวลา
การปฏิบัติงาน
มีการกาหนดขัน้ ตอน
การทางานไม่ค่อย
ตั้งแต่เริ่มทางานจน
แล้วเสร็จ
สมาชิกมากกว่าครึ่ง
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น
สมาชิกบางคนไม่มี
ความรับผิดชอบจน
งานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลา

สมาชิกในกลุ่มบางคน
ขาดร่วมมือกันทางาน
ขาดการประสานงาน
มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน
มีการกาหนดขัน้ ตอน
การทางานไม่ชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มทางานจน
แล้วเสร็จ
สมาชิกไม่ให้ร่วมมือ
ในการแสดงความ
คิดเห็น
สมาชิกไม่มีความ
รับผิดชอบและงานไม่
แล้วเสร็จตามกาหนด

สมาชิกทุกคนมีความ สมาชิกส่วนใหญ่มี
รับผิดชอบจนงาน
ความรับผิดชอบจน
เสร็จสมบูรณ์ทันเวลา งานเสร็จสมบูรณ์
ทันเวลา

