
 

(1) 

เกณฑประเมินคุณภาพสื่อภาพยนตร และงานสราง 
(สําหรับกรรมการผูประเมิน) 

 

 

เกณฑ 

(1) ระดับคุณภาพช้ีวัด “ตก” หมายถึง 0 คะแนน  “ผาน” หมายถึง 1 คะแนน  “ดี” หมายถึง 2 
คะแนน “ดีมาก” หมายถึง 3 คะแนน 

(2) [x2] หมายถึง เพ่ิมคานํ้าหนักคะแนนเปน 2 เทา เชน ประเมินไดระดับคุณภาพ “ดี” (2 คะแนน) 
จะไดรับคะแนนเพิ่มเปน 2 x 2 = 4 

(3) ทีมหนวยใด มีผูชวยหลายคน ใหนับรวมเปนหน่ึงหนวยรายการ 

(4) ดารา นักแสดงหลัก ใหแยกเปนรายคน นอกน้ันใหนับรวมเปนหน่ึงหนวยรายการ 
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ภาพ สัดสวนภาพ (video aspect ratio) 16:9 หรือ 21:9     

 การจัดองคประกอบภาพ (composition) / กฏสามสวน     

 การจัดมุมภาพ (view angle) เพ่ือสื่อความหมาย     

 ทิศทางเคลื่อนไหว เขา–ออก เฟรม ของวัตถุ ตัวละคร     

 ไมมีสิ่งรบกวนอยูในเฟรม เชน อุปกรณ คนภายนอก ขยะ     

 ความละเอียดภาพ 720p. หรือ 1080p. [x2]     

 การจัด สี แสง เหมือนฟลม (Look like film) [x2]     

 [1] รวมคะแนน     

เสียง ความชัดเจน – ระดับเสียง คุณภาพ ของเสียงพูด (dialogue)     

 ดนตรีประกอบ (music)      

 เสียงประกอบแอ็คชั่น (sound effect)     

 ระบบเสียง surround sound 5.1 channel [x2]     

 [2] รวมคะแนน     

ตัดตอ ลื่นไหล สมํ่าเสมอ (ไมมี jump cut) *ยกเวนเจตนาพิเศษ     

 cut–away, cut–in, react–cut, cross–cut ทําไดลื่นไหล     

 การเชื่อม ลําดับภาพ เสียง (transition) ทําไดลื่นไหล     

 การวางขอความ เลือกแบบอักษร การจัดตําแหนงอักขระ     

 เทคนิคพิเศษ (SFX) [x2]     

 [3] รวมคะแนน     
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สราง SHOOTING SCHEDULE /SHOOTING & BREAKDOWN     

 SHOOTING SCHEDULE /STORYBOARD & BLOCKING     

 BREAKDOWN SHEET /รายการวัสดุ อุปกรณ ประกอบฉาก     

 BREAKDOWN SHEET /รายการเสื้อผา–ผม–เอฟเฟค นักแสดง     

 PRODUCTION BOARD /นักแสดง แยกตามวัน–สถานท่ี     

 PRODUCTION BOARD /รายการสถานท่ีถายทํา     

 บัญชีคาใชจายงานสราง     

 สมุดลงเวลาปฏิบัติงานของทีมงาน     

 เทคนิคพิเศษ หมอกควัน เลือด บาดแผล [x2]     

 ฉากพิเศษ ไฟไหม ฝนตก [x2]     

 ฉากพิเศษ กระสุนยิง ระเบิด ใตนํ้า ปนหนาผา [x3]     

 ฉากแอ็คชั่น ตอสูมีอุปกรณ ชน กระแทก [x3]     

 stunt and facilitator, teacher [x2]     

 ตัวละคร: เด็กทารก สัตวเลี้ยง [x2]     

 [4] รวมคะแนน     

แสดง จังหวะการแสดง (beat / rhythm / tempo)     

 อารมณ: ดีใจ เสียใจ ขํา กลัว ตกใจ     

 แอ็คชั่น: อวัยวะ เคลื่อนไหว พูด ตอสู หนี พลอดรัก ตลก     

 ตําแหนง–เคลื่อนไหว (blocking–activity)     

 เสียงพูด–บทบาท: พยัญชนะ สระ วรรณยุกต แมสะกด นํ้าเสียง     

 [5] รวมคะแนน     
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ทีม ผูจัดการงานสราง: PM (Production manager)     

 ผูเขียนบท screenplay     

 ผูกํากับการแสดง: DA (Dir. of Acting)     

 ผูกํากับภาพ: DP (Dir. of Photography)     

 ผูกํากับศิลป ออกแบบงานสราง AD (Art Director)     

 ผูถายภาพ     

 ผูตกแตงเสื้อผา หนา ผม นักแสดง (makeup/hair/wardrobe)     

 ผูกํากับฉาก prop master, key grip–gaffer, set dresser     

 ผูกํากับเทคนิคพิเศษ (SFX supervisor)     

 ผูตัดตอลําดับภาพ (editor)     

 ผูจัดการกองถาย (อาหาร ท่ีพัก ตอนรับ บัญชี รปภ.)     

 [6] รวมคะแนน     

ดารา นักแสดงหลัก (main cast)     

 นักแสดงรอง (extra cast)     

 นักแสดงประกอบ มีบทพูด (main extra) /รับเชิญ     

 นักแสดงประกอบ ไมมีบทพูด (extra /silent bits)     

 นักแสดงประกอบฉาก (extra /atmosphere)     

 [7] รวมคะแนน     

 รวมคะแนน [1] + [2]+ [3]+ [4]+ [5]+ [6]+ [7]     

 


