
การส่งผลงาน
วิจัยในชั้นเรียนและสื่อเทคโนโลยี

ของครูผู้สอน
ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร : 18 มีนาคม 2565



1. ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ส่งเป็นรูปเล่มที่ระดับการศึกษาและส่งไฟล์ PDF เข้าในระบบ

2. ผลงานสื่อเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งได้ 3 ประเภท

1. เป็นสื่อวีดิทัศน์ (วิดีโอ) ไฟล์ MP.4 น าเสนอเนื้อหา หรือ
2. เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ไฟล์ .EXE หรือ
3. เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จากโปรแกรม PowerPoint ในลักษณะที่เป็น

Interactive PowerPoint โดยบันทึกไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์ ZIP หรือ RAR

ส่งภายในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

** ส่งเข้าในระบบเท่านั้น และบันทึกข้อมูลตามที่ก าหนดให้ครบถ้วน**

NEW!!



สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อผลิตขึ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ 
(Interactive) กับสื่อตามรูปแบบที่ครูผู้สอน (ผู้พัฒนา) ก าหนด โดยปกติจะใช้โปรแกรม Adobe Captivate ใน
การจัดท าแต่ครูสามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ในการจัดท าได้ โดยไฟล์ PowerPoint ที่เป็น Interactive 
PowerPoint ที่ส่งได้ตามเงื่อนไข จะต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้

*** หลังการจัดท าไฟล์ Interactive PowerPoint ให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการจัดท าลงใน 
Folder เดียวกันและบันทึก Folder เป็นไฟล์ ZIP หรือ RAR จากนั้นจึงอับโหลดผลงานเขา้ในระบบ

https://www.youtube.com/watch?v=7RxHeh03Rs8
https://www.youtube.com/watch?v=XoPKU8OQpqc
https://www.youtube.com/watch?v=q6j4rrLsfk0

ดูตัวอย่าง 

1.  มี Hyperlink ที่สามารถเชื่อมโยงไปแหล่งข้อมูลภายนอก (Internet) และ
2.  เป็น Multimedia โดยแทรกภาพ/เสียง/ภาพเคลื่อนไหว/วีดิทัศน์ ประกอบการน าเสนอ และ
3.  มีปุ่มค าสั่ง และ/หรือมีการเชื่อมโยงไปยงัหน้า (สไลด์) อื่น ๆ ภายในสื่อ และ
4.  มีแบบฝึกส าหรับผู้เรียน หรือมีค าถาม/ค าตอบ และมี Feedback ให้กับผู้เรียนในตัว และ/หรือ
5.  มีเกมเพื่อฝึก หรือทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค Trigger ฯลฯ และ/หรือ
6.  มีฟังก์ชั่นอื่น ๆ ประกอบที่ท าให้สื่อน่าสนใจมากยิง่ขึ้นกว่าสื่อน าเสนอเนื้อหาทั่วไป

https://www.youtube.com/watch?v=7RxHeh03Rs8
https://www.youtube.com/watch?v=XoPKU8OQpqc
https://www.youtube.com/watch?v=q6j4rrLsfk0


การส่งผลงาน

1. ส่งงานวิจัยเป็นรูปเล่มที่ระดับการศกึษา
***ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565***

2. บันทึกไฟล์รูปเล่มงานวิจัยเป็นไฟล์ PDF
3. บันทึกการส่งผลงานในระบบตามขั้นตอน
ดังนี้
3.1  Login เข้าในระบบ
3.2 กรอกข้อมูลผลงานวิจัยในชั้นเรียน
3.3 อัพโหลดไฟล์ PDF หรือแชร์ลิงค์ไฟล์

งานวิจัยจาก OneDrive
3.4 กดปุ่ม “บันทึก”

1. ส่งผลงานเข้าในระบบ
***ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565***
เป็นไฟล์ .mp4 หรือ .exe หรือ Zip/RAR เท่านั้น
2. บันทึกการส่งผลงานในระบบตามขั้นตอนดังนี้
3.1  Login เข้าในระบบ
3.2 กรอกข้อมูลผลงานสื่อเทคโนโลยี
3.2 กรอกข้อมูลผลการน าไปใช้
3.4 อัพโหลดไฟล์สื่อหรือแชร์ลิงค์ไฟล์งานสื่อ 

จาก OneDrive
3.5 กดปุ่ม “บันทึก”

งานวิจัยในชั้นเรียน สื่อเทคโนโลยี

*** การแชร์ผลงานจาก One drive หรือ Google drive โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อื่น (กรรมการผู้ประเมิน) สามารถดาวน์โหลดได้ 
*** ผลงานที่ไม่สามารถดาวน์โหลดจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล

ขอความร่วมมือ
ตรวจสอบ



ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน
1. เข้าเว็บไซต์โรงเรียน 
2. เลือกเมนู “TEACHERS”
3. เลือก “งานบริการครูและบุคลากร”  
4. Login เข้าระบบ Login เข้าระบบ

5. เลือก “บันทึกผลงานวิจัยชั้นเรียน”

จะเข้ามาที่หน้านี้
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ขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยในชั้นเรียน
6. คลิกที่ “บันทึกผลงานวิจัยในชั้นเรียน”
7. กรอกข้อมูลและด าเนินการตามค าชี้แจง
8. เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

คลิก “บันทึก”
9. ตรวจสอบหน้าเว็บว่าได้ลงข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว

คลิกปุ่ม “View” จะเห็นข้อมูลที่บันทึก
คลิกปุ่ม “Download” จะเห็นไฟล์งานวิจัยที่อัปโหลด

การจัดส่งที่ส าเร็จจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนด

กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนและ
แชร์ลิงก์หรือ
อัปโหลดไฟล์

แล้วกด
“บันทึก”
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ขั้นตอนการส่งผลงานสื่อเทคโนโลยี
1. เข้าเว็บไซต์โรงเรียน 
2. เลือกเมนู “TEACHERS”
3. เลือก “งานบริการครูและบุคลากร”  
4. Login เข้าระบบ Login เข้าระบบ

5. เลือก “บันทึกผลงานพฒันาสื่อเทคโนโลยี”

จะเข้ามาที่หน้านี้
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ขั้นตอนการส่งผลสื่อเทคโนโลยี
6. คลิกที่ “บันทึกผลงาน”

7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ
8. เสร็จแล้ว คลิก “บันทึก”

กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนแล้ว
กด “บันทึก”

มีต่อ...
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ขั้นตอนการส่งผลงานสื่อเทคโนโลยี
9. ที่หน้าหลัก คลิกที่ “view” ด้านขวา
10. กรอกข้อมูลผลการน าไปใช้ให้ครบถ้วน

ทุกรายการ
11. แชร์ลิงก์ไฟล์สื่อจาก OneDrive หรือ

อัปโหลดไฟล์สื่อเข้าในระบบ
12. เสร็จแล้ว คลิก “บันทึก”
13. ตรวจสอบหน้าเว็บว่าได้ลงขอ้มูลครบถ้วน

คลิกปุ่ม “View(ซ้าย)” จะเห็นข้อมูลที่บันทึก
คลิกปุ่ม “View(ขวา)” จะเห็นผลการน าไปใช้
คลิกปุ่ม “Download” หรือ “Share” จะเปิดไฟล์สื่อ

การจัดส่งที่ส าเร็จจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนด

กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนแล้ว
แชร์ลิงก์หรือ
อัปโหลดไฟล์
สื่อแล้วกด 
“บันทึก”

1. แชร์ลิงก์จาก OneDrive หรือ
2. อัปโหลดไฟล์

เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
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มีข้อสงสัยหรือ
ต้องการค าแนะน าเพิ่มเติม

ติดต่อ : แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร

แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร : 18 มีนาคม 2565

ดร.กิตติพันธ์  อุดมเศรษฐ์ โทร. 555
นายกฤษกร  งานค าอ้าย โทร. 556
นางสาวกฤติยา  วัฒนกีบุตร โทร. 250



ส่งผลงาน
วิจัยในชั้นเรียนและสื่อเทคโนโลยี
ของครูผู้สอน ปกีารศึกษา 2564

แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร : 18 มีนาคม 2565

CLICK

https://app.prc.ac.th/PRCPersonalService/?msg=
https://app.prc.ac.th/PRCPersonalService/?msg=

