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เอกสารแนบทายหลักเกณฑคะแนนในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอดานเทคนิค 

โครงการพัฒนาส่ือวิดีโอการสอนรูปแบบ Reality Video 

 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอดานเทคนิค โครงการพัฒนาสื่อวิดีโอการสอนรูปแบบ Reality Video ที่ผาน 

การพิจารณา ตองมีรายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดไวหรือดีกวา และตองไดรับคะแนนรวมไมนอยกวา

รอยละ 80 โดยมีรายละเอียดเกณฑพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. รายละเอียดสวนเสนอราคาค่าจ้าง    30 คะแนน (รอยละ 30) 

2. รายละเอียดข้อเสนอดานเทคนิค    70 คะแนน (รอยละ 70) 

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

สแกน QR Code  (ดังภาพ)  

โดยมีรายละเอียดเกณฑคะแนนดานเทคนิคตามตารางที่ 1 ดังนี ้
  

ตารางที่ 1: เกณฑในการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอดานเทคนิค 70 คะแนน (รอยละ 70) 

1. เทคนิคการถายทำ 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนที่ได รอยละ 

1.1 การจัดวางองค์ประกอบและการโฟกัสใหผูชมเห็นสิ่งที่วิดีโอ

กลาวถึง ไดแก่ คน สัตว สิ่งของ สถานการณ ปรากฏการณ 

ชัดเจน รวมถึงการถายทำในสภาวะแสงที่เหมาะสม 

20 20 

  

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) มกีารจัดวางองค์ประกอบและการโฟกัสใหผูชมเห็นสิ่งที่วิดีโอกลาวถึง ไดแก่ คน สัตว สิ่งของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ชัดเจน รวมถึงการถายทำในสภาวะแสงที่เหมาะสมไดต่ำวารอยละ 80 ของเวลาที่สิ่งนั้นปรากฏ 

15 คะแนน (รอยละ 15) มกีารจัดวางองค์ประกอบและการโฟกัสใหผูชมเห็นสิ่งที่วิดีโอกลาวถึง ไดแก่ คน สัตว สิ่งของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ชัดเจน รวมถึงการถายทำในสภาวะแสงที่เหมาะสมได รอยละ 80 – 94 ของเวลาที่สิ่งนั้นปรากฏ 

20 คะแนน (รอยละ 20) มกีารจัดวางองค์ประกอบและการโฟกัสใหผูชมเห็นสิ่งที่วิดีโอกลาวถึง ไดแก่ คน สตัว สิ่งของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ชัดเจน รวมถึงการถายทำในสภาวะแสงที่เหมาะสมได รอยละ  95 – 100 ของเวลาที่สิ่งนั้นปรากฏ 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนที่ได รอยละ 

1.2 การตัดสลับภาพเพื่อสรางความหลากหลายและความ

นาสนใจใหแก่วิดีโอ 
10 10 

  

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

4 คะแนน (รอยละ 4) ไมมกีารใช้เทคนิคการตัดสลับภาพ  

10 คะแนน (รอยละ 10) มกีารใช้เทคนิคการตัดสลับภาพ เพื่อสรางความหลากหลายและความนาสนใจใหแก่วิดีโอไดมากกวา 1 มุมมอง 
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2. เทคนิคการตัดตอ 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนที่ได รอยละ 

2.1 การใช้งาน Transition ในการเปลี่ยนฉาก 3 3   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) ไมมกีารใช้งาน Transition ในการเปลี่ยนฉาก 

3 คะแนน (รอยละ 3) มกีารใช้งาน Transition ในการเปลี่ยนฉาก 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนที่ได รอยละ 

2.2 การใหข้อมูลประกอบการอธิบายในวิดีโอ 12 12   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) ไมมกีารใหข้อมูลประกอบการอธิบายในวิดีโอ 

8 คะแนน (รอยละ 8) มกีารใหข้อมูลประกอบการอธิบายในวิดีโอ ไดแก่ ชื่อคน ชื่อสิ่งของหรือสถานที่ คำอธิบายถึงสิ่งของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือกราฟกประกอบเพื่อเนนจุดสำคัญ หรือสรางความเข้าใจ มีความคมชัดและมี

ขนาดชัดเจน ประเภทเดียว 

12 คะแนน (รอยละ 12) มกีารใหข้อมูลประกอบการอธิบายในวิดีโอ ไดแก่ ชื่อคน ชื่อสิ่งของหรือสถานที่ คำอธิบายถึงสิ่งของ สถานการณ 

ปรากฏการณ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือกราฟกประกอบเพื่อเนนจุดสำคัญ หรือสรางความเข้าใจ มีความคมชัดและมี

ขนาดชัดเจน ไมต่ำกวา 2 ประเภท (เช่น ชื่อผูดำเนินรายการ ประกอบกับคำอธิบายกระบวนการ) 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนที่ได รอยละ 

2.3 คุณภาพเสียงประกอบวิดีโอ 15 15   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) นอยกวารอยละ 75 ของเวลาทั้งคลิปวิดีโอ มคีุณภาพเสียงที่ดี ระดับเสียงของผูบรรยายมีความชัดเจนและไมถูก

รบกวนจากเสียงไมพึงประสงค ์มคีวามเที่ยงตรงในการใหเสียงประกอบวิดีโอ 

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

รบกวนจากเสียงไมพึงประสงค ์มคีวามเที่ยงตรงในการใหเสียงประกอบวิดีโอ 

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

รบกวนจากเสียงไมพึงประสงค ์มคีวามเที่ยงตรงในการใหเสียงประกอบวิดีโอ 

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

รบกวนจากเสียงไมพึงประสงค ์มคีวามเที่ยงตรงในการใหเสียงประกอบวิดีโอ 
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3. เทคนิคการเลาเรื่อง 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนที่ได รอยละ 

3.1 เทคนิคการดึงดูดความสนใจ 5 5   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) ไมมกีารใช้เทคนิคดึงดูดความสนใจ 

5 คะแนน (รอยละ 5) การเริ่มตนคลิปวิดีโอมีการใช้เทคนิคดึงดูดความสนใจของผูชม เช่น การใชค้วามจริงอันนาทึ่ง (Amazing fact) 

ความตลกขบขัน (Joke) เรื่องราวความเปนมา (Story) 

รายละเอียด คะแนนเต็ม รอยละ คะแนนที่ได รอยละ 

3.2 การลำดับเนื้อหา 5 5   

คะแนน เกณฑการพิจารณา 

0 คะแนน (รอยละ 0) ไมมกีารเลาเรื่องเปนลำดับและมีการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เช่น การเลาเรื่องจากง่ายไปยาก  

จากกวางไปลึก 

5 คะแนน (รอยละ 5) มกีารเลาเรื่องเปนลำดับและมีการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เช่น การเลาเรื่องจากง่ายไปยาก  

จากกวางไปลึก 
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