
หน้าท่ี 1 
 

 

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)   
“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างช้ินงาน ตามแนว Constructionism”  

โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานตามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ.จันทบุรี 
 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ.จันทบุรี ได้ร่วมมือกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใน
การด าเนินงานโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชด าริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อแนวพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่กิจกรรมที่ส าเร็จด้วยดีในการประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียน โดยจะขยายผลให้นักศึกษาครูและครูจากโรงเรียนในท้องถิ่น 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี รับผิดชอบในการสานต่อและขยายผล กิจกรรม 
“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism”  ให้กับครูในโรงเรียนทั่วไป อาจารย์และนักศึกษา
ครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในอนาคต  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้
ไอซีที สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้เนื้อหาสาระ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้านได้  ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด  การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต  ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้    
 ในปี 2652  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างช้ินงาน ตามแนว
คอนสตรักชันนิซึม”  เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลาย
สาระวิชา  และน าประสบการณ์ดงักล่าวไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21  ตลอดจนเป็น
การขยายผลการด าเนินงานและเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสานต่องานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค ์เพ่ือ 
1. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียน อาจารย์และนักศึกษาครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ได้มีการท ากิจกรรมทีส่่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสรา้งช้ินงาน ในหลากหลายสาระวิชา 
2. จัดให้มีเวทกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างช้ินงาน ตามแนว

คอนสตรักชันนิซมึ 
3. ส่งเสริมให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม เกิดการเรยีนรูผ้่านการลงมือปฏิบตัิอันจะน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางจัดกจิกรรมการเรียนรูด้้วย

โครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างช้ินงาน ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ให้เกดิการพัฒนาขึ้นไป 
4. รวบรวมผลงานเป็นตัวอย่างส าหรบัเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป 
5. สานต่องานและเผยแพร่กิจรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี 
 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ครูในโรงเรียนทั่วไป  อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย รวมประมาณ 15 คน 
 
 

เอกสารแนบ 1 



หน้าท่ี 2 
 

ประเภทของการส่งผลงานเข้าประกวด 
ประเภทที่ 1:  ครูในโรงเรียนทั่วไปและอาจารย์จากมหาวิทยาลยัราชภัฏเครือข่าย 

 ประเภทที่ 2:  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 
 

เง่ือนไขในการเข้าร่วมโครงการ 
1. เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง   (วีดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที) 
2. เป็นผลงานท่ีไม่เคยผ่านการประกวดใดๆ มาก่อน 
3. เป็นงานท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรยีนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชันนซิึม 
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมสีิทธ์ิเสนอคนละ 1 เรื่อง   
5. กรณีครูในโรงเรียนท่ัวไป และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สามารถส่งผลงานเดี่ยว  หรือ ส่งเป็นผลงานกลุ่มได้  กลุ่มละ

ไม่เกิน 2 คน  โดยหากเป็นผลงานกลุ่ม ควรเป็นการบรูณาการระหวา่งวิชา  
6. กรณีนักศึกษาครู  สามารถส่งผลงานเดี่ยว  หรือ ส่งเป็นผลงานกลุ่มได้ โดยหนึ่งกลุ่มมผีู้ร่วมท าไดไ้ม่เกนิ 3 คน  และมีอาจารย์

ที่ปรึกษาลงนามรบัรอง 
7. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานท่ีเกิดขึ้นเป็นของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ มูลนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิามารถ

น าผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานได ้
8. การละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ถือเป็นความรับผดิชอบของเจ้าของผลงาน 

           

แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม เดือน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว
คอนสตรักชันนิซมึ 

16 – 17 ก.พ. 2562 

2. รับสมัครผลงาน 1 มีนาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 
3. หมดเขตรับสมัครผลงาน 30 มิถุนายน 2562 
4. กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบท่ี 1 10 ก.ค. 2562 
5. ประกาศรายชื่อผลงานท่ีผา่นการคัดเลือกรอบที่ 1และส่งผลการพจิารณาเพื่อ
ปรับปรุงก่อนท่ีจะมาน าเสนอ 

15 ก.ค. 2562 

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 น าเสนอผลงานท่ีมหาวิทยาลยัประจ าภูมิภาค 
ตัดสินและมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้ที่ไดร้ับรางวลั 

30 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าท่ี 3 
 

ข้อก าหนดของรูปแบบการจัดท าวีดิโอ 

1. การใส่โลโก้ในวีดิโอ:  ขอสงวนสิทธิ์ มิให้น าโลโก้ของมลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ใสใ่นวีดิโอ เนื่องจากเป็น
ผลงานท่ียังมไิด้เป็นการตดัสินใหร้างวัล  และผ่านการรับรองความถกูต้อง  

2. การตั้งช่ือเรื่อง Title ในหน้าแรก ให้ใช้ข้อความดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. การน าเสนอเนื้อหาในวีดิโอ:  ไม่ตอ้งอธิบายหลักการหรือทฤษฎี เกี่ยวกับ PBL หรือบอกว่า PBL คืออะไร แต่ควรเน้นให้เห็น

กระบวนการที่ท ากิจกรรมที่ชัดเจน แสดงภาพหรือวีดิโอประกอบ หรือบอกวิธีที่ด าเนินกิจกรรม ท าใหค้นท่ัวไปที่เข้ามาดูวีดิโอ
แล้วสามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมต่อได ้

4. ความยาวของวีดิโอไม่เกิน 5 นาที 
5. เสียงเพลง และเสียงบรรยาย ควรให้มีเสียงดังในระดับเดียวกัน   
6. ควรตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดที่ใช้ในวีดิโอให้ถูกต้องก่อนท่ีจะส่งเข้าประกวด 

เกณฑ์การพิจารณา 
I. เกณฑ์ประเมิน กระบวนการจดัการเรียนรู้ในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%) 

1. เนื้อหาสาระ 

2. บทบาทครูและบทบาทผู้เรียน 

3. องค์ประกอบส าคญัของการเรยีนรูด้้วยโครงการ 

4. การประยุกต์ใช้เครื่องมือดจิิทัล 

5. จริยธรรมในการใช้ไอซีที และทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ 
II. เกณฑ์ประเมินเทคนิคการน าเสนอ (40%) 

1. รูปแบบการน าเสนอ 
2. ความคิดสร้างสรรค ์
3. ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว / ภาพวีดิโอ 
4. เสียงพูด/เสยีงดนตร ี
(ดูรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลงานเพิ่มเติม จากเอกสารเกณฑก์ารประเมิน ได้ที่ : http://www.arit.rbru.ac.th/pbl.php) 

 
 
 

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism 
เร่ือง…………………………………..…………………. 

วิชา…………………..……… ระดับชัน้………………………. 
 
 

ภายใต้กิจกรรมการประกวดเร่ืองเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)   
“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ตามแนว Constructionism ประจ าปี 2562”  

 



หน้าท่ี 4 
 

รางวัล 
1. เหรียญรางวัล และเกียรติบตัร 
2. แสตมป์เจา้ฟ้าไอที ส าหรับผู้เขา้ประกวดทีไ่ด้รับรางวัลเหรียญทอง 
จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. เงินรางวัล 

ประเภทที่ 1 : ครูในโรงเรียนทั่วไปและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 
  รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล   3,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล 2,000 บาท 
  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล 1,000 บาท 
  รางวัลชมเชย จ านวน 1 รางวัล  500 บาท 
ประเภทที่ 2 : นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย  
  รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล   3,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รางวัล 2,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล 1,000 บาท 
  รางวัลชมเชย จ านวน 1 รางวัล    500 บาท 
 

การส่งผลงานเข้าประกวด 

1. สมัครส่งงานเข้าประกวดได้ที่ http://www.arit.rbru.ac.th/pbl.php (ไมร่ับผลงานที่เป็นกระดาษ) 
2. ก าหนดส่งผลงาน 30 มิถุนายน 2562 
3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที ่

• อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสทิธ์ิ  โทรศัพท ์081-8757475  e-mail: jenjob.s@rbru.ac.th 

• นายนพเดช อยู่พร้อม  โทรศัพท ์084-3523024  e-mail: noppadech.y@rbru.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


