
หน้าท่ี 1 
 

เกณฑ์การประเมินเรื่องเล่าดิจิทัล 
การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism 

 
I. เกณฑ์ประเมิน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%) 

รายการประเมิน 
คะแนน 

10 5 1 

1. เนื้อหาสาระ - เนื้อหาสาระสอดคล้องกับ

หลักสตูร หรือเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง

กับชีวิตจริง 

- เนื้อหาสาระส่งเสริมใหเ้รียนรู้

สาระในหลักสตูรในเชิงลึกและ

กว้าง   

- เนื้อหาสาระสอดคล้องกับ

หลักสตูร หรือเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง

กับชีวิตจริง   

- เนื้อหาสาระส่งเสริมการเรียนรู้

ในเชิงลึก มีน้อย  

- เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสตูร 

หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง   

 

2. บทบาทครู 

 

มีครบในประเด็นต่อไปนี ้

- ครูให้ข้อมูลเบื้องต้น  ข้อมูล
เสรมิ/เพิม่เตมิ/แกไ้ขสิ่งท่ีเข้าใจ
คลาดเคลื่อน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง มากกว่าการ
สอนแบบบรรยาย 

- ครูอ านวยความสะดวก ให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ  แนะน า
ผู้เรยีนเป็นรายกรณี หรือราย
กลุ่ม  

- ครูจัดพื้นท่ีให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กัน เปดิโอกาสให้
ผู้เรยีนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลา
เรียนสร้างช้ินงาน   

- ครูประเมินช้ินงานและ
กระบวนการเรียนรู้จากการ
สร้างช้ินงานด้วยเกณฑ์การ
ประเมิน 

ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน
ต่อไปนี ้

- ครูให้ข้อมูลเบื้องต้น  ข้อมูล
เสรมิ/เพิม่เตมิ/แกไ้ขสิ่งท่ีเข้าใจ
คลาดเคลื่อน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง มากกว่าการ
สอนแบบบรรยาย 

- ครูอ านวยความสะดวก ให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือ  แนะน า
ผู้เรยีนเป็นรายกรณี หรือราย
กลุ่ม  

- ครูจัดพื้นท่ีให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กัน เปดิโอกาสให้
ผู้เรยีนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลา
เรียนสร้างช้ินงาน   

- ครูประเมินช้ินงานและ
กระบวนการเรียนรู้จากการ
สร้างช้ินงานด้วยเกณฑ์การ
ประเมิน 

ขาดมากกว่า 1 ประเด็น 

- ครูให้ข้อมูลเบื้องต้น  ข้อมูลเสริม/
เพิ่มเตมิ/แกไ้ขสิ่งท่ีเข้าใจคลาดเคลือ่น 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
มากกว่าการสอนแบบบรรยาย 

- ครูอ านวยความสะดวก ให้ค าปรกึษา 
ช่วยเหลือ  แนะน าผูเ้รียนเป็นราย
กรณี หรือรายกลุ่ม  

- ครูจัดพื้นท่ีให้นักเรียนมีปฏสิัมพนัธ์
กัน เปิดโอกาสใหผู้้เรียนใช้เวลาส่วน
ใหญ่ในเวลาเรียนสร้างช้ินงาน   

- ครูประเมินช้ินงานแลกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการสร้างช้ินงานด้วยเกณฑ์
การประเมิน 
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รายการประเมิน 
คะแนน 

10 5 1 

3. บทบาทผู้เรียน  มีครบในทุกประเด็นต่อไปนี้  

- ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้าง

ช้ินงาน  ในคาบเรียน * 

     - ได้ออกแบบ วางแผน  

    - ได้สร้างช้ินงาน แก้ปัญหา* 

    - ได้รายงานความก้าวหน้า 

    - ได้น าเสนอและเผยแพร่ชิ้นงาน  

  

ขาดประใดประเด็นหนึ่ง ที่ไม่ใช่ข้อ 

* ต่อไปนี้ 

- ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้าง

ช้ินงาน  ในคาบเรียน * 

     - ได้ออกแบบ วางแผน  

    - ได้สร้างช้ินงาน แก้ปัญหา* 

    - ได้รายงานความก้าวหน้า 

     - ได้น าเสนอและเผยแพร่ชิ้นงาน   

ขาดประเด็นในข้อ * ต่อไปนี้ 

- ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างช้ินงาน   

ในคาบเรียน * 

     - ได้ออกแบบ วางแผน  

     - ได้สร้างช้ินงาน แก้ปัญหา* 

     - ได้รายงานความก้าวหน้า 

     - ได้น าเสนอและเผยแพร่ชิ้นงาน   

4. การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ

ดิจิทัล 

เป็นการประยุกต์ ใหผู้้เรยีนได้ใช้
เครื่องมือดิจิทลั สร้างช้ินงาน   
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา
สาระ และส่งเสริมสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน ในระดับลึก
และกว้างกว่าหลักสูตร 

 

เป็นการประยุกต์ ใหผู้้เรยีนได้
ใช้เครื่องมือดิจิทัล สร้างช้ินงาน 
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา
สาระ และส่งเสริมสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ้รียน ตามหลักสตูร 

 

เป็นการประยุกต์ ใหผู้้เรยีนได้ใช้
เครื่องมือดิจิทลั สร้างช้ินงาน           
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ 
และส่งเสรมิสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรยีน น้อยกว่าหลักสูตร 

 

5. จริยธรรมในการใช้ไอซีที 

และทรัพยากรการเรียนรู้

อื่นๆ  

มีครบในประเด็นต่อไปนี ้

- อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

ทุกครั้ง   

- ไม่ลอกข้อมูลผู้อื่นมาแอบอ้าง

เป็นของตนเอง 

- ไม่กระท าการใดๆ ท่ีขัดต่อ

ศีลธรรมอันดีและกฎหมาย 

 

ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน

ต่อไปนี ้

- อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

ทุกครั้ง   

- ไม่ลอกข้อมูลผู้อื่นมาแอบอ้าง

เป็นของตนเอง 

- ไม่กระท าการใดๆ ท่ีขัดต่อ

ศีลธรรมอันดีและกฎหมาย 

ขาดมากกว่า 1 ประเด็น 

- อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง   

- ไม่ลอกข้อมูลผู้อื่นมาแอบอ้างเปน็

ของตนเอง 

- ไม่กระท าการใดๆ ท่ีขัดต่อศีลธรรม

อันดีและกฎหมาย 
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II. เกณฑ์ประเมิน เทคนิคการน าเสนอ (40%) 

รายการประเมิน 
ระดับการให้คะแนน 

10 5 1 

1. รูปแบบการน าเสนอ มีรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ
และกระชับ  ล าดับเรื่องราวได้
ครบถ้วน อยู่ในเวลาที่ก าหนด  

มีรูปแบบการน าเสนอที่ค่อนข้าง
น่าสนใจ ล าดบัเรื่องราวได้ครบถ้วน 
แต่ใช้เวลามากกว่าท่ีก าหนด  

มีรูปแบบการน าเสนอทีไ่ม่ค่อย
น่าสนใจ   

2. ความคิดสร้างสรรค์ 

 

ผลงานแปลกใหม่ แสดงให้เห็น
ความสร้างสรรค์ ครบ 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ คิดริเริ่ม คิด
หลากหลาย คิดยืดหยุ่น และคดิ
ละเอียด 

ผลงานแสดงให้ถึงความสร้างสรรค์
เพียง 3 ใน 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย คดิยืดหยุน่ 
และคิดละเอียด 

ผลงานแสดงให้ถึงความสร้างสรรค์
เพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่ง ดังนี้  คิดริเริ่ม คดิหลากหลาย 
คิดยืดหยุ่น และคดิละเอียด 

3. ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว / 

ภาพวีดิโอ 

 

ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพ
วีดิโอ ท่ีน าเสนอมีความชัดเจน ช่วย
ในการสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวได้
ชัดเจน  

ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพวีดโิอ 
ที่น าเสนอมีความชัดเจน  ช่วยในการ
สื่อสารให้เข้าใจได ้

ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพ
วีดิโอ ท่ีน าเสนอมไีม่ค่อยชัดเจน บาง
ภาพไม่ช่วยสื่อให้เกิดความเข้าใจ 

4. เสียงพูด/เสียงดนตรี คุณภาพเสียงบรรยายและเสยีง
ประกอบ มีความชัดเจน น่าสนใจ 
ตอ่เนื่องตลอดการน าเสนอ 

คุณภาพเสียงบรรยายและเสยีง
ประกอบ มีความชัดเจน น่าสนใจ
เป็นส่วนใหญ่ (70-90%)  ต่อเนือ่ง
ตลอดการน าเสนอ 

คุณภาพเสียงบรรยายและเสยีง
ประกอบ ไมม่ีความชัดเจน และไม่
ค่อยน่าสนใจ  
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เอกสารแนบ 

องค์ประกอบส าคัญ 8 ประการของ PBL 
 

1. เนื้อหาส าคัญ (Significant Content)  PBL เน้นการเรียนรู้ที่ท าให้ได้เนื้อหาและทักษะตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรตามมาตรฐานตัวชี้วัด และสาระส าคัญ 

2. สมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21 (21st Century Competencies) นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม การร่วมมือ
กัน การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 

3. การขับเคลื่อนด้วยค าถาม (Driving Question) การท าโครงการมีจุดเน้นตรงค าถามปลายเปิดที่นักเรียน
เข้าใจและมีความน่าสนใจที่ท าให้มองเห็นการท าชิ้นงานและกรอบของการศึกษาค้นคว้า 

4. ความจ าเป็นที่ต้องรู้ (Need to know) นักเรียนมองเห็นว่าการท าโครงการนี้เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นที่
จะต้องเรียนรู้ หรือเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระนี้ว่าสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตจริง 

5. การสืบเสาะเชิงลึก (In-depth inquiry) นักเรียนมีส่วนในการขยาย การถามปัญหา การเข้าถึงทรัพยากร
การเรียนรู้ และการหาค าตอบ 

6. การมีอิสระในการคิดและการเลือกท าชิ้นงาน (Voice and Choice) นักเรียนตัดสินใจเองว่าจะสร้าง
ชิ้นงานและน าเสนอในรูปแบบใด 

7. การไตร่ตรองและการปรับปรุงแก้ไข (Reflection and Revision) นักเรียนควรใช้เวลาในการไตร่ตรอง
ตนเองและไตร่ตรองเป็นกลุ่ม ควรทบทวนจุดแข็งที่ก าหนดไว้ส าหรับเป้าหมายการเรียนรู้แต่ละครั้งและ
พิจารณาว่าบรรลุหรือเกินเกณฑ์ (หรือแม้ว่านักเรียนไม่บรรลุหรือเข้าใจเกณฑ์) นักเรียนควรไตร่ตรองค าถาม
ส าคัญทีน่ักเรียนพยายามตอบตลอดหน่วยการเรียนรู้ด้วย 

8. การน าเสนอผลงานให้กับผู้ชม (Public Audience) นอกเหนือจากการน าเสนอให้เพ่ือนและครูแล้ว 
นักเรียนควรน าเสนอผลงานต่อผู้ชมที่แท้จริง วิธีง่ายๆบางอย่างที่สามารถท าได้คือการเขียนบล็อกเก่ียวกับ
เรื่องนี้น าเสนอให้กับนักเรียนที่อายุน้อยกว่าในระดับอ่ืน ๆ หรือน าเสนอต่อสมาชิกชุมชน อีกหนึ่งขั้นตอนที่
ยอดเยี่ยมคือการให้นักเรียนเผยแพร่งานของตนที่ไหนสักแห่ง นอกจากนีใ้นยุคดิจิทัลนี้แฟ้มสะสมผลงาน
ดิจิทัลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมส าหรับนักเรียนในการติดตามผลการเรียนรู้และการงอกงามตลอดทั้งปี  

 

 

 


