
 

 

การประกวดเร่ืองเลาดิจิทัล (Digital Storytelling)   

“การเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที ตามแนว Constructionism”ประจําป 2559 

ภายใตมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย 

 

หลักการและเหตุผล 

 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับมหาวิทยาลัยราชัฏ

เครือขาย จัดกิจกรรมสงเสริม เผยแพรกระบวนการจัดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที (Project-based Learning using ICT) 

ตามแนวคอนสตรักชันนิซมึ (Constructionism) ใหกับครูในโรงเรียนท่ัวไป อาจารยและนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย

เพ่ือเตรียมความพรอมของครูยุคใหมในอนาคต  เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที สามารถพัฒนาผูเรียน

ดานความรูเน้ือหาสาระ และสมรรถนะสําคัญของผูเรียนท้ัง 5 ดานได  ไดแก  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด  การแกปญหา   

การใชเทคโนโลยี และการใชทักษะชีวิต  ซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ได    

 ในป 2559 ไดกําหนดจัดกิจกรรมการประกวด เรื่องเลาดิจิทัล “การเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิ

ซึม” ข้ึน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แหง  รวม 4 ภาค ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ภาคกลางและภาคใต)  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ภาคเหนือ)  เพ่ือสงเสริมและเปนเวทีให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เก่ียวกับการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา  และนําประสบการณดังกลาวไปใช

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษท่ี 21 ได   

วัตถุประสงค เพ่ือ 

1. สงเสริมใหคณะครูในโรงเรียน อาจารยและนักศึกษาครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย ไดมีการทํากิจกรรมท่ีสงเสริมให

เกิดการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา 

2. จัดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที ตามแนวคอนสตรักชัน

นิซึม 

3. สงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรม เกิดการเรยีนรูผานการลงมือปฏิบัติอันจะนําไปสูการปรับปรุงแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

โครงการโดยใชไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซมึ ใหเกิดการพัฒนาข้ึนไป 

4. รวบรวมผลงานเปนตัวอยางสําหรบัเผยแพรในวงกวางตอไป 

 

กลุมเปาหมายของโครงการ 

ครูในโรงเรียนท่ัวไป  อาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   รวมประมาณ 250 คน 

 

ประเภทของการสงผลงานเขาประกวด 

ประเภทท่ี 1:  ครูในโรงเรียนท่ัวไป    

 ประเภทท่ี 2:  อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย 

 ประเภทท่ี 3:  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย 
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เง่ือนไขในการเขารวมโครงการ 

1. เปนกิจกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนจริง   (วีดิโอความยาวไมเกิน 5 นาที) 

2. เปนผลงานท่ีไมเคยผานการประกวดใดๆ มากอน 

3. เปนงานท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการจัดการเรยีนรูดวยโครงการโดยใชไอซีทีตามแนวคอนสตรักชันนิซึม 

4. ผูสงผลงานเขาประกวดมสีิทธ์ิเสนอคนละ 1 เรื่อง   

5. กรณีครูในโรงเรียนท่ัวไป และอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สามารถสงผลงานเดี่ยว  หรือ สงเปนผลงานกลุมได  กลุมละ

ไมเกิน 2 คน  โดยหากเปนผลงานกลุม ควรเปนการบูรณาการระหวางวิชา  

6. กรณีนักศึกษาครู  สามารถสงผลงานเดี่ยว  หรือ สงเปนผลงานกลุมได โดยหน่ึงกลุมมผีูรวมทําไดไมเกิน 3 คน  และมีอาจารย

ท่ีปรึกษาลงนามรบัรอง 

7. ทรัพยสินทางปญญาของผลงานท่ีเกิดข้ึนเปนของเจาของผลงาน ท้ังน้ี มูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิามารถ

นําผลงานไปเผยแพรตอสาธารณชน หรือ โฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานได 

8. การละเมิดลิขสิทธ์ิใดๆ ถือเปนความรับผดิชอบของเจาของผลงาน 

ระยะเวลาท่ีเปดรับผลงาน 

            ภาคเหนือ:  1 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2559 

            ภาคกลางและภาคใต:   1 ธันวาคม 2559 – 1 กุมภาพันธ 2560 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   1 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ 2560 

 

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ภาคเหนือ 

ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

ภาคกลาง และภาคใต 

ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

1. ฝายเลขาฯ ลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

ประชาสมัพันธการประกวด และใหความรู

เบ้ืองตนเก่ียวกับการจดัการเรียนรูดวย
โครงการโดยใชไอซีที ตามแนวคอนสตรัก

ชันนิซึม 

16 พฤศจิกายน 2559 4 ธันวาคม 2559 18 ตุลาคม 2559 

2. ประกาศและรับสมคัรผลงาน 1 ตุลาคม 2559  ถึง 

25 ธันวาคม 2559 

1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 

 1 กุมภาพันธ 2560 

1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 

 10 กุมภาพันธ 2560 

3. กรรมการพิจารณาคดัเลือกผลงานรอบท่ี 1 5 มกราคม 2560 7 กุมภาพันธ 2560 16 กุมภาพันธ 2560 

4.  ประกาศรายช่ือผลงานท่ีผานการคัดเลือก
รอบท่ี 1 

6 มกราคม 2560 8 กุมภาพันธ 2560 20 กุมภาพันธ 2560 

5. ผูผานการคัดเลือกรอบท่ี 1  นําเสนอผลงานท่ี

มหาวิทยาลยัประจําภูมภิาค ตดัสนิและมอบ

เกียรติบัตรสําหรับผูท่ีไดรับรางวัล 

18 มกราคม 2560 18 กุมภาพันธ 2560 1 มีนาคม 2560 

 

เกณฑการพิจารณา 

I. เกณฑประเมิน กระบวนการจดัการเรียนรูในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%) 

1. เน้ือหาสาระ 

2. การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู (บทบาทครูและบทบาทผูเรียน): 

2.1 การใหความรูของคร ู
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2.2 การอํานวยความสะดวกของคร ู

2.3 การจัดบริบทการเรียนรูของคร ู

2.4 การประเมินของคร ู

2.5  บทบาทของผูเรียน ตามแนวคอนสตรักชันนิซมึ 

3. การประยุกตใชเครื่องมือดจิิทัล 

4. จริยธรรมในการใชไอซีที และทรัพยากรการเรียนรูอ่ืนๆ 

II. เกณฑประเมินเทคนิคการนําเสนอ (40%) 

1. รูปแบบการนําเสนอ 

2. ความคิดสรางสรรค 

3. ภาพน่ิง / ภาพเคลื่อนไหว / ภาพวีดิโอ 

4. เสียงพูด/เสียงดนตร ี

(ดูรายละเอียดเกณฑการประเมินผลงานเพ่ิมเติม จากเอกสารหนา 6 – 8) 

 

การสงผลงานเขาประกวด 

1. สมัครสงงานเขาประกวดไดท่ี http://www.princess-it-foundation.org/pbl  (ไมรบัผลงานท่ีเปนกระดาษ) 

2. กําหนดสงผลงาน 

ภาคเหนือ:  ภายในวันท่ี 25 ธันวาคม 2559 

ภาคกลางและภาคใต:   ภายในวันท่ี  1 กุมภาพันธ 2560 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2560 

3. ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี 

3.1  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี   

• คุณเสาวดี คลายโสม  โทรศัพท 02-5647000 ตอ 81814  หรือ 092-3633556    

e-mail: saowadee@nstda.or.th 

• คุณวีระยุทธ เวียงชัย  โทรศัพท 02-5647000 ตอ  71593  หรือ 087-4433372                             

e-mail:  weerayut.weangchai@nstda.or.th 

3.2 ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

• อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  โทรศัพท081-7178093   e-mail: nattawutkhao@gmail.com 

• นางสาวจงรักษ เนียมสวรรค  โทรศัพท089-4618119 e-mail: jongrak.nsw@gmail.com  

3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

• อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี    โทรศัพท 085-0575001  e-mail: apichat.la@rmu.ac.th 

• นางสาวกาญจนา ดงสงคราม   โทรศัพท 082-8522565   e-mail: nukanna@hotmail.com 

• นายพลวัฒน  อัฐนาค     โทรศัพท 083-1467222   e-mail: ponlawat.atk@rmu.ac.th 

3.4 ภาคกลางและภาคใต:  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี  

• อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี  โทรศัพท  086-623-3357  e-mail:  thadthong@gmail.com 

• คุณอาพร  สนุทรวัฒน   โทรศัพท 081-1963303  e-mail: aporn.son@mail.pbru.ac.th 

• คุณสุนทร ชูเสนผม   โทรศัพท 086-173-1002  e-mail: soontorn.cho@mail.pbru.ac.th 
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แบบฟอรมสงผลงานเขาประกวด 
สงงานโดยกรอกขอมลูในเว็บ http://www.princess-it-foundation.org/pbl 

 

โปรดระบุประเภทผลงานท่ีสงเขาประกวด 

  ครูในโรงเรียนท่ัวไป    

   อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย 

   นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภัฏเครือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

วีดิโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที 

เรื่อง………………………………………………วิชา……………………. ระดับช้ัน………………………….. 

 

1. จุดประสงคการจัดการเรียนรู (Objective) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. กิจกรรม (Activities) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ (Tools and Materials) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การวัดและประเมินผล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

โพส VDO มัลตมิีเดีย 

ความยาวไมเกิน 5 นาที 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรยีนรู 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ขอมูลเพ่ิมเติม  (สามารถใสภาพประกอบ วีดิโอเบ้ืองหลัง แผนการสอน  หรืออ่ืนๆ ประกอบการเลาเรือ่งเพ่ือให

คณะกรรมการไดรับทราบเก่ียวกับกิจกรรมท่ีดําเนินการไดเขาใจท่ีชัดเจนข้ึน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. รายช่ือเจาของผลงาน (2-3 คน ตอกลุม) 

• ถาเปนประเภทท่ี 1  ครูในโรงเรยีนท่ัวไป 

ช่ือ-นามสกุล……………………………………………. นักศึกษาวิชาเอก…………………….คณะ………………………… 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………… e-mail……………………………………………………………. 

• ถาเปนประเภทท่ี 2:  อาจารยจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเครือขาย 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………. สอนสาขา/โปรแกรม…………………….คณะ………………………… 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………… e-mail…………………………………………………………… 

• ถาเปนประเภทท่ี 3:  นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเครือขาย 

ช่ือ-นามสกุล……………………………………………. นักศึกษาวิชาเอก…………………….คณะ………………………… 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………… e-mail…………………………………………………………… 
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เกณฑการประเมินเร่ืองเลาดิจิทัล 

การเรียนรูดวยโครงการโดยใชไอซีที ตามแนว Constructionism 

 

I. เกณฑประเมิน กระบวนการจัดการเรียนรูในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%) 

รายการประเมิน 
ระดับการใหคะแนน 

3 2 1 

1. เนื้อหาสาระ  • เน้ือหาสาระสอดคลองกับ

หลักสตูร หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตจริง 

• เน้ือหาสาระสงเสรมิใหเรยีนรู

สาระในหลักสตูรในเชิงลึกและ

กวาง   

• เน้ือหาสาระสอดคลองกับ

หลักสตูร หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตจริง   

• เน้ือหาสาระสงเสรมิการเรียนรูใน

เชิงลึก มีนอย  

• เน้ือหาสาระสอดคลองกับ

หลักสตูร หรือเน้ือหาท่ีเก่ียวของ

กับชีวิตจริง   

 

2. บทบาทครู 

 

มีครบในประเด็นตอไปน้ี 

• ครูใหขอมูลเบ้ืองตน  ขอมูลเสริม/

เพ่ิมเตมิ/แกไขสิ่งท่ีเขาใจ

คลาดเคลื่อน เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจท่ีถูกตอง มากกวาการสอน

แบบบรรยาย 

• ครูอํานวยความสะดวก ให

คําปรึกษา ชวยเหลือ  แนะนํา

ผูเรยีนเปนรายกรณี หรือรายกลุม  

• ครูจัดพ้ืนท่ีใหนักเรยีนมี

ปฏิสัมพันธกัน เปดโอกาสให

ผูเรยีนใชเวลาสวนใหญในเวลา

เรียนสรางช้ินงาน   

• ครูประเมินช้ินงานและ

กระบวนการเรียนรูจากการสราง

ช้ินงานดวยเกณฑการประเมิน 

ขาดประเด็นใดประเด็นหน่ึงในตอไปน้ี 

• ครูใหขอมูลเบ้ืองตน  ขอมูลเสริม/

เพ่ิมเตมิ/แกไขสิ่งท่ีเขาใจ

คลาดเคลื่อน เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจท่ีถูกตอง มากกวาการสอน

แบบบรรยาย 

• ครูอํานวยความสะดวก ให

คําปรึกษา ชวยเหลือ  แนะนํา

ผูเรยีนเปนรายกรณี หรือรายกลุม  

• ครูจัดพ้ืนท่ีใหนักเรยีนมี

ปฏิสัมพันธกัน เปดโอกาสให

ผูเรยีนใชเวลาสวนใหญในเวลา

เรียนสรางช้ินงาน   

• ครูประเมินช้ินงานและ

กระบวนการเรียนรูจากการสราง

ช้ินงานดวยเกณฑการประเมิน 

ขาดมากกวา 1 ประเด็น 

• ครูใหขอมูลเบ้ืองตน  ขอมูลเสริม/

เพ่ิมเตมิ/แกไขสิ่งท่ีเขาใจ

คลาดเคลื่อน เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจท่ีถูกตอง มากกวาการสอน

แบบบรรยาย 

• ครูอํานวยความสะดวก ให

คําปรึกษา ชวยเหลือ  แนะนํา

ผูเรยีนเปนรายกรณี หรือรายกลุม  

• ครูจัดพ้ืนท่ีใหนักเรยีนมี

ปฏิสัมพันธกัน เปดโอกาสให

ผูเรยีนใชเวลาสวนใหญในเวลา

เรียนสรางช้ินงาน   

• ครูประเมินช้ินงานแลกระบวนการ

เรียนรูจากการสรางช้ินงานดวย

เกณฑการประเมิน 
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รายการประเมิน 
ระดับการใหคะแนน 

3 2 1 

3. บทบาทผูเรียน  มีครบในทุกประเด็นตอไปนี้  

 

• ผูเรยีนเรยีนรูจากการสรางช้ินงาน  

ในคาบเรียน * 

• ไดออกแบบ วางแผน  

• ไดสรางช้ินงาน แกปญหา* 

• ไดรายงานความกาวหนา 

• ไดนําเสนอและเผยแพรช้ินงาน   

ขาดประใดประเด็นหนึ่ง ท่ีไมใชขอ * 

ตอไปนี้ 

• ผูเรยีนเรยีนรูจากการสรางช้ินงาน  

ในคาบเรียน * 

• ไดออกแบบ วางแผน  

• ไดสรางช้ินงาน แกปญหา* 

• ไดรายงานความกาวหนา 

• ไดนําเสนอและเผยแพรช้ินงาน   

ขาดประเด็นในขอ * ตอไปนี้ 

 

• ผูเรยีนเรยีนรูจากการสรางช้ินงาน   

ในคาบเรียน * 

• ไดออกแบบ วางแผน  

• ไดสรางช้ินงาน แกปญหา* 

• ไดรายงานความกาวหนา 

• ไดนําเสนอและเผยแพรช้ินงาน   

4. การประยุกตใชเคร่ืองมือ

ดิจิทัล 

เปนการประยุกต ใหผูเรยีนไดใช

เครื่องมือดิจิทัล สรางช้ินงาน ท่ี

กอใหเกิดการเรียนรูในเน้ือหาสาระ 

และสงเสรมิสมรรถนะสําคัญของ

ผูเรยีน ในระดับลึกและกวางกวา

หลักสตูร 

เปนการประยุกต ใหผูเรยีนไดใช

เครื่องมือดิจิทัล สรางช้ินงาน ท่ี

กอใหเกิดการเรียนรูในเน้ือหาสาระ 

และสงเสรมิสมรรถนะสําคัญของ

ผูเรยีน ตามหลักสตูร 

 

เปนการประยุกต ใหผูเรยีนไดใช

เครื่องมือดิจิทัล สรางช้ินงาน ท่ี

กอใหเกิดการเรียนรูในเน้ือหาสาระ 

และสงเสรมิสมรรถนะสําคัญของ

ผูเรยีน นอยกวาหลักสูตร 

 

5. จริยธรรมในการใชไอซีที 

และทรัพยากรการเรียนรูอ่ืนๆ  

มคีรบในประเด็นตอไปน้ี 

• อางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอมูลทุก

ครั้ง   

• ไมลอกขอมลูผูอ่ืนมาแอบอางเปน

ของตนเอง 

• ไมกระทําการใดๆ ท่ีขัดตอ

ศีลธรรมอันดีและกฎหมาย 

 

ขาดประเด็นใดประเด็นหน่ึงในตอไปน้ี 

• อางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอมูลทุก

ครั้ง   

• ไมลอกขอมลูผูอ่ืนมาแอบอางเปน

ของตนเอง 

• ไมกระทําการใดๆ ท่ีขัดตอ

ศีลธรรมอันดีและกฎหมาย 

 

ขาดมากกวา 1 ประเด็น 

• อางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอมูลทุก

ครั้ง   

• ไมลอกขอมลูผูอ่ืนมาแอบอางเปน

ของตนเอง 

• ไมกระทําการใดๆ ท่ีขัดตอ

ศีลธรรมอันดีและกฎหมาย 
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II. เกณฑประเมิน เทคนิคการนําเสนอ (40%) 

รายการประเมิน 
ระดับการใหคะแนน 

3 2 1 

1. รูปแบบการนําเสนอ มีรูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจและ

กระชับ  ลําดับเรื่องราวไดครบถวน อยู

ในเวลาท่ีกําหนด  

มีรูปแบบการนําเสนอท่ีคอนขาง

นาสนใจ ลําดบัเรื่องราวได

ครบถวน แตใชเวลามากกวาท่ี

กําหนด  

มีรูปแบบการนําเสนอท่ีไมคอย

นาสนใจ   

2. ความคิดสรางสรรค 

 

ผลงานแปลกใหม แสดงใหเห็นความ

สรางสรรค ครบ 4 องคประกอบ ไดแก 

คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย คดิยืดหยุน และ

คิดละเอียด 

ผลงานแสดงใหถึงความสรางสรรค

เพียง 3 ใน 4 องคประกอบ  ไดแก 

คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย คดิ

ยืดหยุน และคิดละเอียด 

ผลงานแสดงใหถึงความ

สรางสรรคเพียงองคประกอบใด

องคประกอบหน่ึง ดังน้ี  คิดริเริม่ 

คิดหลากหลาย คดิยืดหยุน และ

คิดละเอียด 

3. ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว 

/ ภาพวีดิโอ 

 

ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพวีดิโอ ท่ี

นําเสนอมีความชัดเจน ชวยในการ

สื่อสารใหเขาใจเรื่องราวไดชัดเจน  

ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพ

วีดิโอ ท่ีนําเสนอมีความชัดเจน  

ชวยในการสื่อสารใหเขาใจได 

ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพ

วีดิโอ ท่ีนําเสนอมไีมคอยชัดเจน 

บางภาพไมชวยสื่อใหเกิดความ

เขาใจ 

4. เสียงพูด/เสียงดนตรี คุณภาพเสียงบรรยายและเสยีงประกอบ 

มีความชัดเจน นาสนใจ ตอเน่ืองตลอด

การนําเสนอ 

คุณภาพเสียงบรรยายและเสยีง

ประกอบ มีความชัดเจน นาสนใจ

เปนสวนใหญ (70-90%)  ตอเน่ือง

ตลอดการนําเสนอ 

คุณภาพเสียงบรรยายและเสยีง

ประกอบ ไมมีความชัดเจน และ

ไมคอยนาสนใจ  
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