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เอกสารแนบทายหลักเกณฑคะแนนในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิค 

โครงการพัฒนาสื่อวิดีโอการสอนรปูแบบ Motion Graphic 

  
เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดานเทคนิค โครงการพัฒนาสื่อวิดีโอการสอนรูปแบบ Motion Graphic ท่ีผาน

การพิจารณา ตองมีรายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะท่ีกําหนดไวหรือดีกวา และตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวา

รอยละ 80  โดยมีรายละเอียดเกณฑพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. รายละเอียดสวนเสนอราคาคาจาง    30 คะแนน (รอยละ 30) 

2. รายละเอียดขอเสนอดานเทคนิค    70 คะแนน (รอยละ 70) 

ใหผูย่ืนขอเสนอสงผลงานเพ่ือเขารับการประเมินท่ี https://forms.gle/6PSGUs88FnkjRyQ87 หรือ

สแกน QR Code  (ดังภาพ)  

โดยมีรายละเอียดเกณฑคะแนนดานเทคนิคตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1: เกณฑในการพิจารณารายละเอียดขอเสนอดานเทคนิค 70 คะแนน (รอยละ 70) 

1. เทคนิคการทําภาพเคลื่อนไหว 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนท่ีได รอยละ 

1.1 การจัดวางองคประกอบและการแสดงใหผูชมเห็นสิ่งที่วิดีโอ

กลาวถึง ไดแก คน สัตว สิ่งของ สถานการณ ปรากฏการณ 

อยางชัดเจน 

10 10   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) มกีารจัดวางองคประกอบและการโฟกัสใหผูชมเห็นส่ิงที่วิดีโอกลาวถึง ไดแก คน สัตว ส่ิงของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ไดอยางชัดเจน ตํ่าวารอยละ 80 ของเวลาที่ส่ิงนั้นปรากฏ 

8 คะแนน (รอยละ 8) มีการจัดวางองคประกอบและการโฟกัสใหผูชมเห็นส่ิงที่วิดีโอกลาวถึง ไดแก คน สัตว ส่ิงของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ไดอยางชัดเจน รอยละ 80 – 94 ของเวลาที่ส่ิงนั้นปรากฏ 

10 คะแนน (รอยละ 10) มกีารจัดวางองคประกอบและการโฟกัสใหผูชมเห็นส่ิงที่วิดีโอกลาวถึง ไดแก คน สัตว ส่ิงของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ไดอยางชัดเจน รอยละ  95 – 100 ของเวลาที่ส่ิงนั้นปรากฏ 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนท่ีได รอยละ 

1.2 เทคนิคการทําภาพเคลื่อนไหวที่มีความสอดคลองกับเนื้อหา 

 

20 20   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) มีการใชงานตัวละครแอนิเมชั่น (Animation Character) หรือ อินโฟกราฟก (Infographic) ที่มีการเคล่ือนไหว

สอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏไดตํ่ากวา รอยละ 70 ของเวลาทั้งหมด 

8 คะแนน (รอยละ 8) รอยละ 70 – 79 ของเวลาทั้งคลิปวิดีโอ มีการใชงานตัวละครแอนิเมชั่น (Animation Character) หรือ อินโฟ

กราฟก (Infographic) ที่มีการเคล่ือนไหวสอดคลองกับเน้ือหาที่ปรากฏ 

12 คะแนน (รอยละ 12) รอยละ 70 – 79 ของเวลาทั้งคลิปวิดีโอ มีการใชงานทั้งตัวละครแอนิเมชั่น (Animation Character) และ อินโฟ

กราฟก (Infographic) ที่มีการเคล่ือนไหวสอดคลองกับเน้ือหาที่ปรากฏ 

15 คะแนน (รอยละ 15) รอยละ 80 – 100 ของเวลาทั้งคลิปวิดีโอ มีการใชงานตัวละครแอนิเมชั่น (Animation Character) หรือ อินโฟ

กราฟก (Infographic) ที่มีการเคล่ือนไหวสอดคลองกับเน้ือหาที่ปรากฏ 

20 คะแนน (รอยละ 20) รอยละ 80 – 100 ของเวลาทั้งคลิปวิดีโอ มีการใชงานทั้งตัวละครแอนิเมชั่น (Animation Character) และ 

อินโฟกราฟก (Infographic) ที่มีการเคล่ือนไหวสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏ 
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2. เทคนิคการตัดตอ 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนท่ีได รอยละ 

2.1 การใชงาน Transition ในการเปลี่ยนฉาก 3 3   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) ไมมีการใชงาน Transition ในการเปล่ียนฉาก 

3 คะแนน (รอยละ 3) มกีารใชงาน Transition ในการเปล่ียนฉาก 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนท่ีได รอยละ 

2.2 การใหขอมูลประกอบการอธิบายในวิดีโอ 12 12   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) ไมมีการใหขอมูลประกอบการอธิบายในวิดีโอ 

8 คะแนน (รอยละ 8) มีการใหขอมูลประกอบการอธิบายในวิดีโอ ไดแก ชื่อคน ชื่อส่ิงของหรือสถานที่ คําอธิบายถึงส่ิงของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ขอมูลเพ่ิมเติม กราฟกประกอบเพ่ือเนนจุดสําคัญ หรือสรางความเขาใจ มีความคมชัดและมีขนาด

ชัดเจน ประเภทเดียว 

12 คะแนน (รอยละ 12) มกีารใหขอมูลประกอบการอธิบายในวิดีโอ ไดแก ชื่อคน ชื่อส่ิงของหรือสถานที่ คําอธิบายถึงส่ิงของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ขอมูลเพ่ิมเติม กราฟกประกอบเพ่ือเนนจุดสําคัญ หรือสรางความเขาใจ มีความคมชัดและมีขนาด

ชัดเจน ไมตํ่ากวา 2 ประเภท (เชน ชื่อผูดําเนินรายการ ประกอบกับคําอธิบายกระบวนการ) 

 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนท่ีได รอยละ 

2.3 คุณภาพเสียงประกอบวิดีโอ 15 15   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) นอยกวารอยละ 75 ของเวลาทั้งคลิปวดีิโอ มีคุณภาพเสียงที่ดี ระดับเสียงของผูบรรยายมีความชัดเจนและไมถูก

รบกวนจากเสียงไมพึงประสงค มีความเที่ยงตรงในการใหเสียงประกอบวิดีโอ 

5 คะแนน (รอยละ 5) รอยละ 75 – 79 ของเวลาทั้งคลิปวิดีโอ มีคุณภาพเสียงที่ดี ระดับเสียงของผูบรรยายมีความชัดเจนและไมถูก

รบกวนจากเสียงไมพึงประสงค มีความเที่ยงตรงในการใหเสียงประกอบวิดีโอ 

12 คะแนน (รอยละ 12) รอยละ 80 – 94 ของเวลาทั้งคลิปวิดีโอ มีคุณภาพเสียงที่ดี ระดับเสียงของผูบรรยายมีความชัดเจนและไมถูก

รบกวนจากเสียงไมพึงประสงค มีความเที่ยงตรงในการใหเสียงประกอบวิดีโอ 

15 คะแนน (รอยละ 15) รอยละ 95 – 100 ของเวลาทั้งคลิปวิดีโอ มีคุณภาพเสียงที่ดี ระดับเสียงของผูบรรยายมีความชัดเจนและไมถูก

รบกวนจากเสียงไมพึงประสงค มีความเที่ยงตรงในการใหเสียงประกอบวิดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 of 3 

3. เทคนิคการเลาเรื่อง

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนท่ีได รอยละ 

3.1 เทคนิคการดึงดูดความสนใจ 5 5 

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) ไมมีการใชเทคนิคดึงดูดความสนใจ 

5 คะแนน (รอยละ 5) การเร่ิมตนคลิปวิดีโอมีการใชเทคนิคดึงดูดความสนใจของผูชม เชน การใชความจริงอันนาทึ่ง (Amazing fact) 

ความตลกขบขัน (Joke) เร่ืองราวความเปนมา (Story)  

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนท่ีได รอยละ 

3.2 การลําดับเนื้อหา 5 5 

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) ไมมีการเลาเร่ืองเปนลําดับและมีการนําเสนอเนื้อหาที่เขาใจงาย เชน การเลาเร่ืองจากงายไปยาก 

จากกวางไปลึก 

5 คะแนน (รอยละ 5) มีการเลาเร่ืองเปนลําดับและมีการนําเสนอเนื้อหาที่เขาใจงาย เชน การเลาเร่ืองจากงายไปยาก 

จากกวางไปลึก 

(พนจากการเปนเจาหนาที่ของโรงเรียน) 

นางสาวสิรีธร อมรโภคิน
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