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(ร่าง) การประกวดเร่ืองเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)   
“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2561 
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 
 
หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเดจพพระเทพรตตนราชสดดาฯ ฯสยามรรมราชุดมารีฯร่วมุตรมหาวิทยาลตยราชตฏ
เครือข่ายฯพตดุิพุรรมส่งเสริมฯเผยแพรุ่ระรวนุารพตดุารเรียนรู้ด้วยโครงุารโดยใช้ไอซีทีฯ(Project-based Learning using ICT) 
ตามแนวคอนสตรตุชตนนิซึม (Constructionism) ใหุ้ตรครูในโรงเรียนทต่วไปฯอาพารย์และนตุศึุษาครูในมหาวิทยาลตยราชภตฏเครือข่าย
เพื่อเตรียมความพร้อมของครูยดคใหม่ในอนาคตฯฯเนื่องพาุผลุารวิพตยพรว่าุารเรียนรู้ด้วยโครงุารโดยใช้ไอซีทีฯสามารถพตฒนาผู้เรียน
ด้านความรู้เนื้อหาสาระฯและสมรรถนะส าคตญของผู้เรียนทต้งฯ5 ด้านได้ฯฯได้แุ่ฯฯความสามารถในุารสื่อสารฯุารคิดฯฯุารแุ้ปัญหาฯฯฯ
ุารใช้เทคโนโลยีฯและุารใช้ทตุษะชีวิต ฯซึ่งเป็นทตุษะที่พ าเป็นในศตวรรษที่ฯ21ฯได้ฯฯฯ 
 ในปีฯ2651 ไดุ้ าหนดพตดุิพุรรมุารประุวดฯเรื่องเล่าดิพิทตลฯ“ุารเรียนรู้ด้วยโครงุารโดยใช้ไอซีทีฯตามแนวคอนสตรตุชตนนิ
ซึม”ฯในมหาวิทยาลตยราชภตฏฯ3 ภูมิภาคฯได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ภาคเหนือ)ฯฯมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เุิดุาร
แลุเปลี่ยนเรียนรู้ฯเุี่ยวุตรุารเรียนรู้ด้วยโครงุารโดยใช้ไอซีทีฯในหลาุหลายสาระวิชาฯฯและน าประสรุารณ์ดตงุล่าวไปใช้พตดุาร
เรียนุารสอนให้สอดคล้องุตรุารพตดุารเรียนรู้ในยดคศตวรรษที่ฯ21 ได้ฯฯ 

วัตถุประสงค ์เพ่ือ 
1. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียนฯอาพารย์และนตุศึุษาครูฯพาุมหาวิทยาลตยราชภตฏเครือข่ายฯได้มีุารท าุิพุรรมทีส่่งเสริมให้

เุิดุารเรียนรู้ด้วยโครงุารโดยใช้ไอซีทีฯในหลาุหลายสาระวิชา 
2. พตดให้มีเวทีุ ารแลุเปลี่ยนเรียนรู้เุี่ยว ตุรแนวทางุารพตดุิพุรรมุารเรียนรู้ด้วยโครงุารโดยใช้ไอซีทีฯตามแนวคอนสตรตุชตน

นิซึม 
3. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วมุพิุรรมฯเุิดุารเรยีนรูผ้่านุารลงมือปฏิรตติอตนพะน าไปสูุ่ารปรตรปรดงแนวทางพตดุพิุรรมุารเรียนรูด้้วย

โครงุารโดยใช้ไอซีทีฯตามแนวคอนสตรตุชตนนิซมึฯให้เุิดุารพตฒนาขึ้นไป 
4. รวรรวมผลงานเป็นตตวอย่างส าหรตรเผยแพร่ในวงุว้างต่อไป 

 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ครูในโรงเรียนทต่วไปฯฯอาพารย์และนตุศึุษาในมหาวิทยาลตยราชภตฏเครือข่ายฯ3 แห่ง รวมประมาณฯ120-200 คน 
 
ประเภทของการส่งผลงานเข้าประกวด 

ประเภทที่ฯ1:  ครูในโรงเรียนทต่วไปฯ   
 ประเภทที่ฯ2:  อาพารยพ์าุมหาวทิยาลตยราชภตฏเครือข่าย 
 ประเภทที่ฯ3:  นตุศึุษาพาุมหาวิทยาลตยราชภตฏเครือข่าย 
 
 
 

เอุสารแนรฯ1 
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เง่ือนไขในการเข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นุิพุรรมที่ใช้ในุารพตดุารเรียนุารสอนพริงฯ  (วีดิโอความยาวไม่เุินฯ5 นาที) 
2. เป็นผลงานท่ีไม่เคยผ่านุารประุวดใดๆฯมาุ่อน 
3. เป็นงานท่ีแสดงให้เหจนถึงุระรวนุารพตดุารเรยีนรู้ด้วยโครงุารโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรตุชตนนซิึม 
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประุวดมสีิทธ์ิเสนอคนละฯ1 เรื่องฯฯ 
5. ุรณีครูในโรงเรียนทต่วไปฯและอาพารย์ในมหาวิทยาลตยราชภตฏฯฯสามารถส่งผลงานเดี่ยวฯฯหรือฯส่งเป็นผลงานุลด่มได้ฯฯุลด่มละ

ไม่เุินฯ2 คนฯฯโดยหาุเป็นผลงานุลด่มฯควรเป็นุารรรูณาุารระหวา่งวิชาฯ 
6. ุรณีนตุศึุษาครูฯฯสามารถส่งผลงานเดี่ยวฯฯหรือฯส่งเป็นผลงานุลด่มได้ฯโดยหนึ่งุลด่มมผีู้ร่วมท าไดไ้ม่เุนิฯ3 คนฯ และมีอาพารย์

ที่ปรึุษาลงนามรตรรอง 
7. ทรตพย์สินทางปัญญาของผลงานท่ีเุิดขึ้นเป็นของเพ้าของผลงานฯทต้งนี้ฯมูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิามารถ

น าผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนฯหรือฯโฆษณาประชาสตมพตนธ์เพื่อุารศึุษาฯวิพตยฯติชมฯวิพารณ์ฯหรือแนะน าผลงานได ้
8. ุารละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆฯถือเป็นความรตรผดิชอรของเพ้าของผลงาน 

           

แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ภาคเหนือ 

ณ ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม 

ภาคใต้ 
ณ ม.ราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธาน ี

1. ฝ่ายเลขา ฯลงพื้นทีพ่ตดุิพุรรมประชาสตมพตนธ์
ุารประุวดฯและให้ความรูเ้รื้องตน้เุี่ยวุตรุาร
พตดุารเรียนรู้ด้วยโครงุารโดยใช้ไอซีทีฯตามแนว
คอนสตรตุชตนนิซมึ 

ธตนวาคมฯ2560 – 
มุราคมฯ2561 

14 ุดมภาพตนธ ์ 6 มีนาคมฯ2561 

2. รตรสมตครผลงาน 22 ธตนวาคมฯ2560 –  
15 มีนาคมฯ2561 

15 ุดมภาพตนธ ์–  
15 มีนาคมฯ 2561 

6 มีนาคมฯ2561 –  
20 มิถดนายนฯ2561 

3. หมดเขตรตรสมตครผลงาน 15 มีนาคมฯ2561 15 มีนาคม   2561 20 มิถดนายนฯ2561 
4. ุรรมุารพิพารณาคตดเลือุผลงานรอรที่ฯ1 16 มีนาคมฯ2561 17 มีนาคมฯ 2561 30ฯมิถดนายนฯ2561 
4.  ประุาศรายชื่อผลงานท่ีผ่านุารคตดเลือุรอรที่ฯ1
และส่งผลุารพิพารณาเพื่อปรตรปรดงุ่อนท่ีพะมา
น าเสนอ 

30 มีนาคมฯ2561 30 มีนาคม   2561 10 ุรุฎาคมฯ2561 

5. ผู้ผ่านุารคตดเลือุรอรที่ฯ1 ฯน าเสนอผลงานท่ี
มหาวิทยาลตยประพ าภูมภิาคฯตตดสนิและมอรเุยีรติ
รตตรส าหรตรผู้ที่ได้รตรรางวตล 

4 พฤษภาคมฯ2561 24 เมษายนฯ2561 31 ุรุฎาคมฯ2561 

เกณฑ์การพิจารณา 
I. เกณฑ์ประเมิน กระบวนการจดัการเรียนรู้ในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%) 

1. เนื้อหาสาระ 

2. ุารปฏิรตติในุารพตดุารเรียนรู้ฯ(รทราทครูและรทราทผู้เรียน): 
2.1 ุารให้ความรู้ของคร ู
2.2 ุารอ านวยความสะดวุของคร ู
2.3 ุารพตดรริรทุารเรียนรู้ของคร ู
2.4 ุารประเมินของคร ู
2.5 รทราทของผู้เรียนฯตามแนวคอนสตรตุชตนนิซมึ 
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3. ุารประยดุต์ใช้เครื่องมือดพิิทตล 

4. พริยธรรมในุารใช้ไอซีทีฯและทรตพยาุรุารเรียนรู้อ่ืนๆ 
II. เกณฑ์ประเมินเทคนิคการน าเสนอ (40%) 

1. รูปแรรุารน าเสนอ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์
3. ภาพนิ่งฯ/ ภาพเคลื่อนไหวฯ/ ภาพวีดิโอ 
4. เสียงพูด/เสียงดนตร ี
(ดูรายละเอียดเุณฑ์ุารประเมินผลงานเพิ่มเติมฯพาุเอุสารหน้าฯ6 – 8) 
 

การส่งผลงานเข้าประกวด 

1. สมตครส่งงานเข้าประุวดได้ที่ฯhttp://www.princess-it-foundation.org/pbl  (ไม่รตรผลงานท่ีเป็นุระดาษ) 
2. ุ าหนดส่งผลงาน   

 ภาคเหนือภายในวตนท่ีฯ15 มีนาคมฯ2561  

 ภาคใต้ภายในวตนท่ีฯ15 มีนาคม 2561 

 ภาคตะวตนออกเฉยีงเหนือ ภายในวันท่ี  20 มิถุนายน 2561 
3. ติดต่อสอรถามข้อมูลเพิ่มเติมที ่

3.1ฯฯมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด ารสิมเดจพพระเทพรตตนราชสดดาฯ ฯสยามรรมราชุดมารี    

• คดณเสาวดีฯคล้ายโสมฯฯโทรศตพท์ฯ02-5647000 ต่อฯ81814  หรือฯ092-3633556    
e-mail: saowadee@nstda.or.th 

• นายธนทรตพย์ฯตนะทิพย ์โทรศตพท์ฯ091-8761995  e-mail: tanasup.tanatip@nstda.or.th  

3.2 ภาคเหนือ: มหาวิทยาลตยราชภตฏพิรูลสงคราม 

• อาพารย์ฯดร.ณตฐวดฒิฯขาวสะอาดฯ โทรศตพท์081-7178093   e-mail: nattawutkhao@gmail.com 

• นางสาวพงรตุษ์ฯเนียมสวรรค ์ ฯโทรศตพทฯ์089-4618119 e-mail: jongrak.nsw@gmail.com  

3.3 ภาคใต:้ มหาวิทยาลตยราชภตฏนครศรีธรรมราช 

• อาพารย์นพรตตน์ฯฯหมีพลตด โทรศตพท ์  โทรศตพทฯ์081-951 1629  e-mail:  nopparat_mee@nstru.ac.th 

• อาพารย์ฯดร.ุรวรรณฯสืรสม     โทรศตพท์ฯ 062-539-9749 e-mail:  korawan_seu@nstru.ac.th 

• อาพารย์ธณตฐชาฯรตตนพตนธ์ 

• อาพารย์รตฐพรฯฯุลิ่นมาล ี

• อาพารย์ปดญณ์ชนตตว์ฯแุ้วฟด้งรตงส ี

• อาพารย์รตชนีฯสิทธิศตุดิ ์

• อาพารย์อาทิตย์ฯอรดณศิวุดล 

3.4 ภาคตะวตนออุเฉยีงเหนือ: มหาวิทยาลตยราชภตฏอดรลราชธาน ี

• อาพารยส์ดุตญญาฯนดตโรฯฯ  โทรศตพท์ฯ 0859676845  e-mail: sukanya.vi@ubru.ac.th 

• อ.พตนทิมาฯเคลือรส าราญฯ โทรศตพท์ฯ 0896089082  e-mail: jantima.k@ubru.ac.th 
 

http://www.princess-it-foundation.org/pbl
mailto:saowadee@nstda.or.th
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แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด 
ส่งงานโดยุรอุข้อมลูในเวจรฯhttp://www.princess-it-foundation.org/pbl 
 
โปรดระรดประเภทผลงานท่ีส่งเข้าประุวด 

ฯฯครูในโรงเรียนทต่วไปฯ   
 ฯฯอาพารย์พาุมหาวิทยาลตยราชภตฏเครือข่าย 
 ฯฯนตุศึุษาพาุมหาวิทยาลตยราชภตฏเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

วีดิโอมตลติมีเดียุิพุรรมุารเรียนรูด้้วยโครงุารโดยใช้ไอซีที 
เรื่อง………………………………………………วิชา……………………. ระดตรชตน้………………………….. 

 
1. พดดประสงค์ุารพตดุารเรียนรู ้(Objective) 

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

2. ุิพุรรม (Activities) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. เครื่องมือไอซีที/วตสดด/อดปุรณ ์(Tools and Materials) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ุารวตดและประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

โพสตฯ์VDO มตลติมีเดีย 

ความยาวไม่เุินฯ5 นาที 
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5. รตนทึุอนดทินหลตงุารพตดุารเรยีนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ข้อมูลเพิ่มเติมฯฯ(สามารถใสภ่าพประุอรฯวีดิโอเรื้องหลตงฯแผนุารสอนฯฯหรืออ่ืนๆฯประุอรุารเล่าเรือ่งเพื่อให้
คณะุรรมุารได้รตรทรารเุี่ยวุตรุิพุรรมทีด่ าเนินุารไดเ้ข้าใพท่ีชตดเพนขึ้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. รายชื่อเพ้าของผลงานฯ(2-3 คนฯต่อุลด่ม) 

 ถ้าเป็นประเภทท่ีฯ1  ครูในโรงเรยีนทต่วไป 
ช่ือ-นามสุดล……………………………………………. นตุศึุษาวิชาเอุ…………………….คณะ………………………… 
หมายเลขโทรศตพท์…………………………………………… e-mail……………………………………………………………. 

 ถ้าเป็นประเภทท่ีฯ2:  อาพารย์พาุมหาวิทยาลตยราชภตฏเครือข่าย 
ช่ือ-นามสุดล…………………………………………. สอนสาขา/โปรแุรม…………………….คณะ………………………… 
หมายเลขโทรศตพท์…………………………………………… e-mail…………………………………………………………… 

 ถ้าเป็นประเภทท่ีฯ3:  นตุศึุษาพาุมหาวิทยาลตยราชภตฏเครือข่าย 
ช่ือ-นามสุดล……………………………………………. นตุศึุษาวิชาเอุ…………………….คณะ………………………… 
หมายเลขโทรศตพท์…………………………………………… e-mail…………………………………………………………… 
อาพารย์ที่ปรึุษาฯช่ือ-นามสุดล……………………………………..หมายเลขโทรศตพท…์…………………………………  
e-mail……………………………………………………………… 
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(ร่าง) เกณฑ์การประเมินเรื่องเล่าดิจิทัล 
การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism 

 
I. เกณฑ์ประเมิน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%) 

รายการประเมิน 
ระดับการให้คะแนน 

3 2 1 

1. เนื้อหาสาระ   เนื้อหาสาระสอดคล้องุตร

หลตุสตูร หรือเนื้อหาที่เุี่ยวข้อง

ุตรชีวิตพริง 

 เนื้อหาสาระส่งเสรมิให้เรยีนรู้

สาระในหลตุสตูรในเชิงลึุและ

ุว้างฯฯ 

 เนื้อหาสาระสอดคล้องุตร

หลตุสตูร หรือเนื้อหาที่เุี่ยวข้อง

ุตรชีวิตพริง ฯ 

 เนื้อหาสาระส่งเสรมิุารเรียนรู้ใน

เชิงลึุฯมีน้อยฯ 

 เนื้อหาสาระสอดคล้องุตร

หลตุสตูร หรือเนื้อหาที่เุี่ยวข้อง

ุตรชีวิตพริง ฯ 

 

2. บทบาทครู 

 

มีครรในประเดจนต่อไปนี ้

 ครูให้ข้อมูลเรื้องต้นฯฯข้อมูลเสริม/

เพิ่มเตมิ/แุ้ไขสิ่งที่เข้าใพ

คลาดเคลื่อน เพื่อให้เุิดความ

เข้าใพท่ีถูุต้อง มาุุว่าุารสอน

แรรรรรยาย 

 ครูอ านวยความสะดวุฯให้

ค าปรึุษาฯช่วยเหลือฯฯแนะน า

ผู้เรยีนเป็นรายุรณีฯหรือรายุลดม่ฯ 

 ครูพตดพื้นท่ีให้นตุเรยีนมี

ปฏิสตมพตนธ์ุตนฯเปดิโอุาสให้

ผู้เรยีนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลา

เรียนสร้างช้ินงานฯฯ 

 ครูประเมินช้ินงานและ

ุระรวนุารเรียนรู้พาุุารสรา้ง

ช้ินงานด้วยเุณฑ์ุารประเมิน 

ขาดประเดจนใดประเดจนหนึ่งในต่อไปนี ้

 ครูให้ข้อมูลเรื้องต้นฯฯข้อมูลเสริม/

เพิ่มเตมิ/แุ้ไขสิ่งที่เข้าใพ

คลาดเคลื่อน เพื่อให้เุิดความ

เข้าใพท่ีถูุต้อง มาุุว่าุารสอน

แรรรรรยาย 

 ครูอ านวยความสะดวุฯให้

ค าปรึุษาฯช่วยเหลือฯฯแนะน า

ผู้เรยีนเป็นรายุรณีฯหรือรายุลดม่ฯ 

 ครูพตดพื้นท่ีให้นตุเรยีนมี

ปฏิสตมพตนธ์ุตนฯเปดิโอุาสให้

ผู้เรยีนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลา

เรียนสร้างช้ินงานฯฯ 

 ครูประเมินช้ินงานและ

ุระรวนุารเรียนรู้พาุุารสรา้ง

ช้ินงานด้วยเุณฑ์ุารประเมิน 

ขาดมาุุว่าฯ1 ประเดจน 

 ครูให้ข้อมูลเรื้องต้นฯฯข้อมูลเสริม/

เพิ่มเตมิ/แุ้ไขสิ่งที่เข้าใพ

คลาดเคลื่อน เพื่อให้เุิดความ

เข้าใพท่ีถูุต้อง มาุุว่าุารสอน

แรรรรรยาย 

 ครูอ านวยความสะดวุฯให้

ค าปรึุษาฯช่วยเหลือฯฯแนะน า

ผู้เรยีนเป็นรายุรณีฯหรือรายุลดม่ฯ 

 ครูพตดพื้นท่ีให้นตุเรยีนมี

ปฏิสตมพตนธ์ุตนฯเปดิโอุาสให้

ผู้เรยีนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลา

เรียนสร้างช้ินงานฯฯ 

 ครูประเมินช้ินงานแลุระรวนุาร

เรียนรูพ้าุุารสร้างช้ินงานด้วย

เุณฑ์ุารประเมิน 
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รายการประเมิน 
ระดับการให้คะแนน 

3 2 1 

3. บทบาทผู้เรียน  มีครบในทุกประเด็นต่อไปนี้  

 

 ผู้เรยีนเรยีนรู้พาุุารสร้างช้ินงานฯฯ

ในคารเรียนฯ* 

 ได้ออุแรรฯวางแผนฯ 

 ได้สร้างช้ินงานฯแุ้ปัญหา* 

 ได้รายงานความุ้าวหน้า 

 ได้น าเสนอและเผยแพร่ช้ินงานฯฯ 

ขาดประใดประเด็นหนึ่ง ที่ไม่ใช่ข้อ * 

ต่อไปนี้ 

 ผู้เรยีนเรยีนรู้พาุุารสร้างช้ินงานฯฯ

ในคารเรียนฯ* 

 ได้ออุแรรฯวางแผนฯ 

 ได้สร้างช้ินงานฯแุ้ปัญหา* 

 ได้รายงานความุ้าวหน้า 

 ได้น าเสนอและเผยแพร่ช้ินงานฯฯ 

ขาดประเด็นในข้อ * ต่อไปนี้ 

 

 ผู้เรยีนเรยีนรู้พาุุารสร้างช้ินงานฯฯฯ

ในคารเรียนฯ* 

 ได้ออุแรรฯวางแผนฯ 

 ได้สร้างช้ินงานฯแุ้ปัญหา* 

 ได้รายงานความุ้าวหน้า 

 ได้น าเสนอและเผยแพร่ช้ินงานฯฯ 

4. การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ

ดิจิทัล 

เป็นุารประยดุต์ฯใหผู้้เรยีนได้ใช้
เครื่องมือดิพิทตลฯสร้างช้ินงาน ที่
ุ่อให้เุิดุารเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ 
และส่งเสรมิสมรรถนะส าคตญของ
ผู้เรยีนฯในระดตรลึุและุว้างุว่า
หลตุสตูร 

เป็นุารประยดุต์ฯใหผู้้เรยีนได้ใช้
เครื่องมือดิพิทตลฯสร้างช้ินงาน ที่
ุ่อให้เุิดุารเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ 
และส่งเสรมิสมรรถนะส าคตญของ
ผู้เรยีนฯตามหลตุสตูร 
 

เป็นุารประยดุต์ฯใหผู้้เรยีนได้ใช้
เครื่องมือดิพิทตลฯสร้างช้ินงาน ที่
ุ่อให้เุิดุารเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ 
และส่งเสรมิสมรรถนะส าคตญของ
ผู้เรยีนฯน้อยุว่าหลตุสูตร 
 

5. จริยธรรมในการใช้ไอซีที 

และทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ  

มีครรในประเดจนต่อไปนี ้

 อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทดุ

ครต้งฯฯ 

 ไม่ลอุข้อมลูผู้อื่นมาแอรอ้างเป็น

ของตนเอง 

 ไมุ่ระท าุารใดๆฯที่ขตดต่อ

ศีลธรรมอตนดีและุฎหมาย 

 

ขาดประเดจนใดประเดจนหนึ่งในต่อไปนี ้

 อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทดุ

ครต้งฯฯ 

 ไม่ลอุข้อมลูผู้อื่นมาแอรอ้างเป็น

ของตนเอง 

 ไมุ่ระท าุารใดๆฯที่ขตดต่อ

ศีลธรรมอตนดีและุฎหมาย 

 

ขาดมาุุว่าฯ1 ประเดจน 

 อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทดุ

ครต้งฯฯ 

 ไม่ลอุข้อมลูผู้อื่นมาแอรอ้างเป็น

ของตนเอง 

 ไมุ่ระท าุารใดๆฯที่ขตดต่อ

ศีลธรรมอตนดีและุฎหมาย 
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II. เกณฑ์ประเมิน เทคนิคการน าเสนอ (40%) 

รายการประเมิน 
ระดับการให้คะแนน 

3 2 1 

1. รูปแบบการน าเสนอ มีรูปแรรุารน าเสนอที่น่าสนใพและ

ุระชตรฯฯล าดตรเรื่องราวได้ครรถ้วนฯอยู่

ในเวลาที่  ุาหนดฯ 

มีรูปแรรุารน าเสนอที่ค่อนข้าง

น่าสนใพฯล าดตรเรื่องราวได้

ครรถ้วนฯแต่ใช้เวลามาุุว่าท่ี

ุ าหนดฯ 

มีรูปแรรุารน าเสนอทีไ่ม่ค่อย

น่าสนใพฯฯ 

2. ความคิดสร้างสรรค ์

 

ผลงานแปลุใหม่ฯแสดงให้เหจนความ

สร้างสรรค์ฯครรฯ4 องค์ประุอรฯได้แุ่ฯ

คิดริเริ่มฯคิดหลาุหลายฯคดิยืดหยดน่ฯและ

คิดละเอียด 

ผลงานแสดงให้ถึงความสร้างสรรค์

เพยีง 3 ใน 4 องค์ประุอรฯฯได้แุ่ฯ

คิดริเริ่มฯคิดหลาุหลายฯคดิ

ยืดหยด่นฯและคิดละเอยีด 

ผลงานแสดงให้ถึงความ

สร้างสรรคเ์พียงองค์ประุอรใด

องค์ประุอรหนึ่งฯดตงนี้ฯฯคิดริเริม่ฯ

คิดหลาุหลายฯคดิยืดหยด่นฯและ

คิดละเอียด 

3. ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว 

/ ภาพวีดิโอ 

 

ภาพนิงฯ/ ภาพเคลื่อนไหว/ภาพวีดิโอฯท่ี

น าเสนอมีความชตดเพนฯช่วยในุาร

สื่อสารให้เข้าใพเรื่องราวได้ชตดเพนฯ 

ภาพนิงฯ/ ภาพเคลื่อนไหว/ภาพ

วีดิโอฯท่ีน าเสนอมีความชตดเพนฯฯ

ช่วยในุารสื่อสารให้เข้าใพได ้

ภาพนิงฯ/ ภาพเคลื่อนไหว/ภาพ

วีดิโอฯท่ีน าเสนอมไีม่ค่อยชตดเพนฯ

รางภาพไม่ช่วยสื่อให้เุิดความ

เข้าใพ 

4. เสียงพูด/เสียงดนตรี คดณภาพเสียงรรรยายและเสยีงประุอรฯ

มีความชตดเพนฯน่าสนใพฯต่อเนื่องตลอด

ุารน าเสนอ 

คดณภาพเสียงรรรยายและเสยีง

ประุอรฯมีความชตดเพนฯน่าสนใพ

เป็นส่วนใหญ่ฯ(70-90%)ฯฯต่อเนื่อง

ตลอดุารน าเสนอ 

คดณภาพเสียงรรรยายและเสยีง

ประุอรฯไมม่ีความชตดเพนฯและ

ไม่ค่อยน่าสนใพฯ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


