
 

 

 

 

 

คูม่อืการสง่ผลงาน 
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1) แบบฟอรม์สง่ผลงาน 

ดาวนโ์หลดแบบฟอร์มที่ https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/metaverse-

gts_rmutt_ac_th/EvqRgq2aI6xOgNMc8GeU-ywB3RBtGj5oZSyynMU-X3rtDw?e=xINSpH 

หรือ คลิก  

  

https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/metaverse-gts_rmutt_ac_th/EvqRgq2aI6xOgNMc8GeU-ywB3RBtGj5oZSyynMU-X3rtDw?e=xINSpH
https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/metaverse-gts_rmutt_ac_th/EvqRgq2aI6xOgNMc8GeU-ywB3RBtGj5oZSyynMU-X3rtDw?e=xINSpH
https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/metaverse-gts_rmutt_ac_th/EvqRgq2aI6xOgNMc8GeU-ywB3RBtGj5oZSyynMU-X3rtDw?e=xINSpH
https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/metaverse-gts_rmutt_ac_th/EvqRgq2aI6xOgNMc8GeU-ywB3RBtGj5oZSyynMU-X3rtDw?e=xINSpH
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ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอรม์สง่ผลงาน  

หลกัสตูร Minecraft Education Edition 

1. ผูจ้ดัท า 

• ช่ือ นามสกลุ – นายไพสฐิ วิสตัยรกัษ ์

• โรงเรียน – โรงเรียนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. รายละเอยีดสือ่การสอน 

• ซ่ือผลงานสื่อการสอน -  สร้างภาพจากกลอนวรรณคดีไทยดว้ย 

Minecraft 

• ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ -  ภาษาไทย 

(กรณีถ้าส่ือการสอนน้ัน มีองค์ความรู้มากกว่า 1 สาระวิชา ให้ผู้ส่งเลือกมา 1 กลุ่มสาระ

หลักมาก่อน) 

• อธิบายผลงานพอสังเขป ผลงานนีค้ืออะไร สอนหรือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ

อะไร 

ผลงานนี้ เป็นผลงานที่ให้นักเรยีนไดล้องอ่านกลอน หรือบทกวีในบท

วรรณคดีไทยเรื่องที่ตนสนใจ เมื่ออ่านแล้วให้ลองจินตนาการภาพตามเนื้อ

เรื่องของบท และตีความออกมาให้เป็นรูปภาพ โดยใช้เกม Minecraft เป็น

เครื่องมือในการสร้างจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปภาพเล่าเรื่อง  
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• รูปภาพผลงาน  

(แคปหน้าจอสื่อการสอน/ภาพรวมของผลงานสื่อการสอนนี้)  

 
 

• ไฟล์ผลงาน นามสกลุ .mcworld  **จ าเป็นต้องระบุ 

(วธิีการ Export ไฟล ์.mcworld สามารถทบทวนไดท้ี่ไฟล์คูม่ือ / ppt 

ประกอบการอบรม) 

https://drive.google.com/drive/folders/1jsn9K4413Vr0w5yAjEl

eCm1p-ndeXhR3?usp=share_link 

3. รายละเอยีดประกอบการพิจารณาเพ่ิมเตมิจากกรรมการ (ถา้ม)ี 

• ไฟล์อ่ืน ๆ ที่ท่านอยากจะน าเสนอ (หากม)ี 

----ไมม่ี----- 
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2) วธิกีารสง่ผลงาน 

1. ให้ท่านสร้างโฟลเดอร์ใหม่ส าหรับการส่งผลงานของโครงการนี้ โดยใช้ 

Google Drive ในการส่งผลงาน โดยกดปุ่ม + ใหม่ (New) ดังภาพ 

 

 
 

2. กดปุ่ม โฟลเดอร ์(Folder) เพ่ือเริ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม ่
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3. ตั้งช่ือโฟลเดอร์ โดยรปูแบบการตั้งช่ือ คือ  

ช่ือหลักสูตร...... ช่ือโรงเรียน........ ช่ือของท่าน.......  

ดังตัวอย่าง จากนั้นกดปุ่ม สรา้ง 

 

 
 

4. เมื่อตั้งช่ือโฟลเดอร์และกดสร้างเสร็จสิน้ ทา่นจะเห็นช่ือโฟลเดอรป์รากฏ 

อยู่บนหน้าจอ Google Drive 

 

 

  

Minecraft_มทร.ธัญบุรี_สม... 

Minecraft_มทร.ธัญบุรี_สมชาย สง่างาม 
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5. จากนั้น ให้ท่านเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ได้สร้างเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม + เหมือนข้อ 

1 อีกครั้ง แล้วเลือก อัปโหลดไฟล ์(Upload File) 

 

 
 

6. จากนั้นให้ท่านเลือกไฟล์ผลงานทีต่้องการส่ง พร้อมแนบ แบบฟอร์มการ

ส่งผลงาน แลว้กดปุ่ม Open เพ่ือ Upload File 

 

  

  

https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/metaverse-gts_rmutt_ac_th/EvqRgq2aI6xOgNMc8GeU-ywB3RBtGj5oZSyynMU-X3rtDw?e=xINSpH
https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/metaverse-gts_rmutt_ac_th/EvqRgq2aI6xOgNMc8GeU-ywB3RBtGj5oZSyynMU-X3rtDw?e=xINSpH
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7. ถ้าอัปโหลดเสร็จสิน้ จะข้ึนตวัอย่างดังภาพกรอบสีแดงเลข 1 และ เลข 2 

 

 
 

8. การแชร์ไฟลผ์ลงาน เมื่อท่านส่งผลงาน ใหก้ด ปุ่มสามเหลีย่มเลก็ ด้านหลัง

ช่ือโฟลเดอร์ของท่าน เมื่อกดจะแสดงแถบค าสั่งย่อย ให้ท่านกดปุ่ม แชร ์

 

 

  

1 

2 
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9. เมื่อท่านกดปุ่มแชร์แลว้ ให้เลือกกดที่ค าว่า เปลีย่นเป็นทกุคนมลีงิก์ ดังภาพ 

 

 
 

10. จากนั้น ให้ท่านกดปุ่ม คดัลอกลงิก ์เพ่ือเตรยีมส่งลิงก์งาน 
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11. ให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์โครงการ https://www.metaverse-gts.com/ 

 กดปุ่ม ATTACH FILE ดังรูป 

 

 
 

12. เมื่อกดเข้ามาที่หน้า ATTACH FILE ให้ท่านกรอกอีเมลของท่านทีไ่ด้

ลงทะเบียนไวก้ับโครงการ เพ่ือเข้าสู่ระบบส าหรับการส่งงาน  

จากนั้นกดปุ่ม SUBMIT 
 

 

  

1 

2 

https://www.metaverse-gts.com/
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13. เมื่อเข้ามาสู่หน้าส่งผลงานแล้ว ให้ท่านน าลิงก์ที่คดัลอกมา  

น ามาวางไว้ในช่อง URL จากนัน้กดปุ่ม SUBMIT เพ่ือส่งผลงาน 

 

 
 

หมายเหตุ  

ท่านอาจจะน าส่งผลงานโดยใช้ OneDrive แทน Google Drive ได้ เพียงแต่

ขอให้ทางวิทยากรสามารถเข้าถึงไฟล์ และตรวจสอบผลงานของท่านได้ หากทาง

วิทยากรไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ (อาจเนื่องจากถูกปิดกั้นสิทธิ์การเข้าถึง หรือส่ง

ลิงก์ผิด) ทางเราจะขออนุญาตพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกของท่านทันที  

ดังนั้น รบกวนขอความร่วมมือท่านโปรดศึกษารายละเอียดข้ันตอน และวิธีการส่ง

งานให้ครบถ้วน 

 

1 

2 
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3) เกณฑก์ารคัดเลือกผลงาน  

ที ่ เกณฑพิ์จารณา รายละเอยีด คะแนน 

1.  ด้านเน้ือหา 

(Content) 

40 คะแนน 

1.1 โครงสร้างเน้ือหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเน่ือง 10 

1.2 เน้ือหาเหมาะสมกับระดับผูเ้รียน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  10 

1.3 เน้ือหาน าเสนอครอบคลุมตามจุดประสงค์ท่ีตั้งเป้าไว้  10 

1.4 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม  10 

2.  การออกแบบระบบ 

การเรียนการสอน 

(Instructional design) 

30 คะแนน 

2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และระดับผู้เรียนชัดเจน 5 

2.2 การออกแบบเป็นระบบ เป็นล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 5 

2.3 กลยุทธ์การน าเสนอดึงดูดความสนใจ  5 

2.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 5 

2.5 มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ หรือ แบบฝึกหดัท่ีท าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ 

กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
10 

3.  การออกแบบ 

เกมส่ือการสอน  

(Game Base  

Learning Design)  

30 คะแนน 

3.1 การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน สวยงาม งา่ยต่อการใช้  10 

3.2 ข้อความตัวอักษร ชัดเจน เรียบเรียง อ่านง่าย มีความกลมกลืน และเหมาะสมกับผู้เรียน 5 

3.3 การใช้วัตถุ (Object) รูปแบบต่าง ๆ จะต้องส่ือให้สอดคล้องกับแนวของเน้ือหา (Theme) 5 

3.4 วัตถุ ปุ่ม ข้อความ แถบข้อความ รูปภาพ หรือองค์ประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม และส่ือสารกับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
10 

รวม 
100 

คะแนน 
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4) ฝ่ายประสานงาน 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อที่ 

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ 

1. คุณหัสยา แซ่ฉ่ัว     โทร. 085-553-5679 

2. คุณณัฐคณิน สายพรไพศาล  โทร. 084-230-4255 

3. คุณนันทพร บัวชัยโย    โทร. 061-959-6951 


