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	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	 ได้จัดท�า 

โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ	 (Edutainment	Multi-Player	 Games	 3D)

ระดับประถมศึกษาป ีที่ 	 4 -6	 ซึ่ งมี เนื้ อหาสอดคล ้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
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โดยมีการวิเคราะห์	 ออกแบบโครงสร้างเน้ือหา	 วิธีการน�าเสนอ	 และก�าหนดจุดประสงค์	 ให้เหมาะสมกับ 

การเรียนรู้ของผู้เรียน	ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ		ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างไม่จ�ากัดเวลา 

และสถานที่	 

 ทัง้นีเ้พือ่ให้โรงเรยีน	คร	ูนกัเรยีน	และผูท้ีส่นใจสามารถใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ดงักล่าว	ประกอบการเรียนรู้

ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ	ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	จึงได้จัดท�าคู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ประเภทเกมการศึกษาสามมิติข้ึน	 เนื้อหาประกอบด้วยรายชื่อสื่อพร้อมรายละเอียด	 จ�าแนกตามระดับชั้น	 

กลุ่มสาระการเรียนรู้	 วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน	 และวิธีการใช้งาน	 ซึ่งใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย	 ผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าว	ได้ที่เว็บไซต์	http://contentcenter.obec.go.th  

	 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน	 ขอขอบคุณผู ้ ท่ีมีส ่วนเก่ียวข้องที่ได้จัดท�าคู ่มือฉบับนี ้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ	 (Edutainment	Multi-Player	 Games	 3D)

จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน	 ครู	 นักเรียน	 และผู ้ที่สนใจในการค้นคว้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของชาติต่อไป

																																																																							(นายสมเกียรติ	สรรคพงษ์)

					 	 	 	 	 	 	ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 	 	 	 							ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

																						 	 	 	 	 					มกราคม	2560
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	 	 	 	 	 เกมการศึกษาสามมิติเป็นสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ระดับชั้นประถมศึกษา	 ปีที่	 4-6	 ที่มี

เนื้อหาสอดแทรกความรู้และความบันเทิง	ส�าหรับสนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะ	Single	play	และ	Multi	player	

รองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ชนิดส่วนบุคคล	 (PC)	 และชนิดพกพา	 (Mobile	 Devices)	 ที่มีคุณลักษณะ	 รูปแบบ	

และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	โดยมอีงค์ประกอบสือ่	ได้แก่	เป้าหมาย	(Goals)	กฎกตกิา	(Rules)	การแข่งขนั	(Competi-

tion)	ความท้าทาย	(Challenge)	จินตนาการ	(Fantasy)	ความคิดสร้างสรรค์	(Create)	ความสนุกสนานเพลิดเพลิน							

(Entertainment)	ความปลอดภัย	 (Safety)	และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 (Ethics	&	Merit)	 โดยออกแบบและ

พัฒนาเป็นเกมการศึกษาเชิงบูรณการที่มีการด�าเนินเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรฯ	 ออกแบบให้ผู้สอน	 ผู้เรียน

เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย	 รวมท้ังผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมกัน	 โดยยึดหลักการตาม

กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน	เพื่อให้เป็นสื่อที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล	

มีความน่าสนใจ	 กระตุ้น	 ส่งเสริม	 ตอบสนองการเรียนโดยไม่รู้ตัว	 สามารถเร้าความสนใจแก่ผู้เรียนให้เข้าใจเนื้อหา					

ได้ง่ายขึ้น	

	 ในส่วนของการด�าเนินงานโครงการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิต	ิ

(Edutainment	 Multi-Player	 Games	 3D)	 ของส�านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน	 จะมีเนื้อหา

สอดคล ้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 

วิทยาศาสตร์	 ได้มีการวิเคราะห์หลักสูตร	 มาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้วัด	 ออกแบบโครงสร้างเนื้อหา	 วิธีการน�าเสนอ	 

และก�าหนดจดุประสงค์ให้เหมาะสมกบัการเรยีนรู้ของผู้เรียน	โดยมรีายละเอยีดเนือ้หาในแต่ละระดับชัน้	ดังนี้
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กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4

(Edutainment Multi-Player Games 3D)

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	1	

ในการป้องกัน

ราชินีพฤกษา

จากการ

จ้องท�าลาย

ของเหล่าศัตรูพืช	

จะเป็นการ

ปูเรื่องราว

การเข้ามาบุกรุก

อาณาจักรพืช	

ท�าให้สิ่งมีชีวิต

ต่าง	ๆ	ได้รับ

ผลกระทบ

เหล่าผู้กล้า

จะต้องคอย

ป้องกันไม่ให้

ราชินีพฤกษา

ถูกท�าร้าย

โดยในฉาก

ผู้เล่นจะเห็น

การล�าเลียง

สารอาหาร

จากรากสู่ใบ

สาระที่	1	

สิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการ

ด�ารงชีวิต

มาตรฐาน	ว	1.1		

เข้าใจ

หน่วยพื้นฐาน

ของสิ่งมีชีวิต	

ความสัมพันธ์

ของโครงสร้าง	

และหน้าที่

ของระบบต่าง	ๆ	

ของสิ่งมีชีวิต

ที่ท�างาน

สัมพันธ์กัน	

มีกระบวนการ

สืบเสาะ

หาความรู้	

สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้และ

น�าความรู้ไปใช้

ในการด�ารงชีวิต

ของตนเองและ

ดูแลสิ่งมีชีวิต

1.ทดลอง	และ

อธิบายหน้าที่

ของท่อล�าเลียง

และปากใบ

ของพืช		

ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจความส�าคญั

ของพืช	

และความส�าคัญ

ของวัฏจักรพืช	

ต่อการด�ารงชีวิต

และสอดแทรก

ให้เห็น

การล�าเลียง

สารอาหาร

ของพืช

ภายหลัง

การเล่นเกม

สามารถบอกถึง

ความส�าคัญ

ของพืช

ต่อการด�ารงชีวิต	

และสามารถ

อธิบายถึง

การล�าเลียง

สารอาหาร

จากรากสู่ใบ

ของพืช

1.1	ราชินี
พฤกษาจะมีราก
ที่ท�าการดูดซึม
สารอาหารต่าง	ๆ	
โดยมี	effect	

ผู้เรียนสามารถ
ระบุหน้าที่
ของท่อล�าเลียง
และปากใบ
ของพืชได้

ภายหลัง
การเล่นเกม
สามารถอธิบาย
ความส�าคัญ
ของราก	ล�าต้น
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ให้เห็นทิศทาง
การไหลของ
สารอาหาร
จากรากสู่ใบ

และใบ	ที่มีผล
ต่อการล�าเลียง
สารอาหารได้

ภายใน	World	
Game	เรียนรู้
จากห้องสมุด
ในเกม

เกมที่	2		เหล่า
ผู้กล้าได้น�าพา
ทารกพฤกษา		
ที่เป็นความหวัง
เดียว	ของการ
ด�ารงชีวิตของ
อาณาจักรพืช	
ไปหาสารอาหาร
ที่จ�าเป็นต่อ
การสังเคราะห์
ด้วยแสงของ
ทารกพฤกษา

2.	อธิบาย	น�้า
ก๊าซคาร์บอน		
ไดออกไซด์	แสง	
และคลอโรฟิลล์	
เป็นปัจจัย
ที่จ�าเป็น
บางประการ
ต่อการเจริญ
เติบโตและ
การสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช

ผู้เรียนสามารถ
อธิบายได้ว่า	น�้า
แสง	ธาตุอาหาร	
เป็นปัจจัย
ที่จ�าเป็น
บางประการ
ต่อการเจริญ
เติบโตของพืช

ภายหลัง
การเล่นเกม
ผู้เรียนสามารถ
บอกถึงปัจจัย
เบื้องต้น
ต่อการเจริญ
เติบโตของพืชได้

เกมที่	3	เมื่อท�า
ภารกิจในการ
เก็บสารอาหาร
ที่จ�าเป็นส�าหรับ
ทารกพฤกษา	
ผู้กล้าจะน�าพา
ทารกพฤกษาไป
อาบแสงอาทิตย์
ที่ได้เก็บจาก
ดอกทานตะวัน

ผู้เรียนสามารถ
อธิบายได้ว่า	น�้า	
ก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์	แสง
และคลอโรฟิลล์	
เป็นปัจจัย
ที่จ�าเป็น
บางประการต่อ
การสังเคราะห์
ด้วยแสงของพืช

ภายหลัง
การเล่นเกม
ผู้เรียนสามารถ
บอกองค์ประกอบ
พื้นฐาน	ส�าหรับ
การสังเคราะห์
ด้วยแสง
ของพืชได้
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3.1	ผู้เล่นสังเกต
การหันของ
ดอกทานตะวัน
ตามทิศทาง
ของแสง

3.	ทดลองและ
อธิบาย
การตอบสนอง
ของพืช	
ต่อแสง	เสียง	
และการสัมผัส

ผู้เรียนสามารถ
อธิบาย	
การตอบสนอง
ของพืช	
ต่อแสง	เสียง	
และการสัมผัส				

ภายหลัง
การเล่นเกม
ผู้เรียนสามารถ
อธิบายการตอบ
สนองของดอก
ทานตะวัน	ทีม่ี
การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่าง	ๆ	
ได้อย่างถูกต้อง

เกมที่	4		ณ	รัง
Bug King 
จะพบว่าตรง
ช่องทางออก	
มีไมยราบยักษ์
ปิดช่องทางเข้า
ออกอยู่	เมื่อ	
Bug	King	ใช้
ก้ามกระแทกพื้น	
จะท�าให้ไมยราบ
หุบใบลง	
ซึ่งใบไมยราบ
จะตอบสนอง
ต่อการสัมผัส

ภายหลัง
การเล่นเกม
ผู้เรียนสามารถ
อธิบายการตอบ
สนองของพชื
ประเภทไมยราบ	
ทีม่กีารตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่าง	ๆ	
ได้อย่างถูกต้อง

เกมที่	5	เรียนรู้
เรื่องการตอบ
สนองของสัตว์
ขณะหาทางออก
จากป่าหินวงกต	
ผู้เล่นจะต้อง
เรียนรู้พฤติกรรม
การตอบสนอง
ของสัตว์	เพื่อ
ท�าให้สัตว์ที่ถูก
ครอบง�า	โดย

4.	อธิบาย
พฤติกรรม
ของสัตว์
ที่ตอบสนอง
ต่อแสง	อุณหภูมิ	
การสัมผัส	
และน�าความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ผู้เรียนสามารถ
อธบิายพฤติกรรม
ของสัตว์
ที่ตอบสนอง
ต่อแสง	อุณหภูมิ	
การสัมผัส	
และน�าความรู้
ไปใช้ประโยชน์

ภายหลัง
การเล่นเกม
ผู้เรียนสามารถ
อธิบาย
การตอบสนอง
ของสัตว์ต่าง	ๆ	
เช่น	แมว	กิ้งก่า
สุนัข	ที่สามารถ
ตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่าง	ๆ	
ได้อย่างถูกต้อง
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เทพีบาสต์ได้ลด
ความดุร้ายและ
กลับสู่ภาวะปกติ	
โดยที่จะสังเกต
จากพฤติกรรม
ที่สัตว์แสดงออก	
เช่น	หิว	หนาว	
ร้อน	หรือการ
ปรับสีผิวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อม

เกมที่	6	ลูกอ๊อด	

สไลเดอร์

เส้นทางแห่งการ

มุ่งหน้าไปหา

เทพีบาสต์	

(Bastet)	เมื่อ

ผู้เล่นเดินทาง	

มาถึงอาณาจักร

สรรพสัตว์	

จะต้องเดินทาง

ไปยังสถานที่เทพี

บาสต์	(Bastet)	

อาศัยอยู่	

ซึ่งการเดินทาง

นั้นมีเพียง

เส้นทางเดียว

ที่จะผ่านไปได้

นั่นคือ	ธาร

น�้าที่อันตราย

มาก	มีเพียงสัตว์

ประเภทเดียวที่

จะพาผู้กล้าฝ่า

ล�าธาร	และ

4.	อธิบาย

พฤติกรรม

ของสัตว์

ที่ตอบสนอง

ต่อแสง	อุณหภูมิ	

การสัมผัส	

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย	

การด�ารงชีวิต

ของสัตว์	

การตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้า	เช่น	

ศัตรูที่จะท�าร้าย	

หรืออาหาร	

และอธิบาย

วัฏจักรของสัตว์

เบื้องต้นได้

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย

การด�ารงชีวิต

ของกบ	

การตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้า	เช่น

ศตัรทูีจ่ะท�าร้าย

หรืออาหาร

และอธิบาย

พฒันาการของกบ

ในแต่ละช่วงชีวิต

ได้อย่างถูกต้อง

รวมถึงอาหาร

ที่เหมาะสม

ในแต่ละช่วงชีวิต

ของกบได้



6
คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ                                     (Edutainment Multi-Player Games 3D)                       ..    

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน
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ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

หุบเหวลึกไปได้	
คือ	ลูกอ๊อดยักษ์
ทีจ่ะมีพฒันาการ
ในระยะสั้นได้	
โดยในล�าธาร
ผู้เล่นจะต้องไป
พบแม่กบยักษ์	
เป็นหนทาง
เดียวที่จะผ่าน
อันตรายจาก
เส้นทางนี้ไปได้	
แม่กบจะมอบ
ลูกอ๊อดยักษ์ให้	
เพื่อให้พาเหล่า
ผู้กล้าเดินทาง
ไปยังอีกฝั่งของ
หุบเหว	ในการ
เดินทางนี้	
มีเพียงลูกอ๊อด
ยักษ์เท่านั้น	
ที่จะผ่านไปได้	
เพราะจะต้อง
ฟันฝ่าล�าธาร
และหุบเหวล้อม
รอบ	ผู้เล่นต้อง
คอยเก็บอาหาร	
แต่ละประเภท	
และหลบหลีก
เหล่าศัตรูที่จะ
ท�าร้าย	เพื่อให้
ลูกอ๊อดยักษ์
เติบโตเป็นกบ
และกระโดด
ข้ามไปยังที่อยู่
ของเทพีบาสต์
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จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	7	ก�าจัด

เทพีบาสต์

เหล่าผู้กล้า

จะต้องขัดขวาง

เทพีบาสต์	และ

พยายามท�าให้

เทพีบาสต์เข้าใจ

ต้นเหตุที่แท้จริง

คือ	เหล่าโกเล็ม

ที่เข้ามาบุกรุก

อาณาจักรสัตว์	

โดยในด่านนี้	

เทพีบาสต์

จะท�าให้เกิด

สุริยุปราคาท�าให้

บรรยากาศ

โดยรอบมืดลง

มเีพยีงแว่นตาแมว

ที่ติดตัวร่างแยก

ของเทพีบาสต์

เท่านั้น	ที่จะ

ท�าให้เหล่าผู้กล้า

สามารถมองเห็น

ในที่มืดได้

สาระที่	5	

พลังงาน

มาตรฐาน	ว	5.1		

เข้าใจ

ความสัมพันธ์

ระหว่างพลังงาน

กับการด�ารงชีวิต	

การเปลี่ยนรูป

พลังงาน

ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสาร	

และพลังงาน	

ผลของการใช้

พลังงานต่อชีวิต

และสิ่งแวดล้อม	

มีกระบวนการ

สบืเสาะ

หาความรู้ส่ือสาร

สิ่งที่เรียนรู้	และ

น�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

3.	ทดลองและ

จ�าแนกวัตถุ

ตามลักษณะ

การมองเห็น

จากแหล่ง

ก�าเนิดแสง

ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจ

การจ�าแนกวัตถุ

ตามลักษณะ

การมองเห็น

แหล่งก�าเนดิแสง

ของแมว

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายลักษณะ

การมองเห็น

ของสัตว์หากิน

กลางคืนได้อย่าง

ถูกต้อง

เกมที่	8	เรียนรู้

เรื่องดินและหิน

ในท้องถิ่น	

เกมขุดทางน�้า

เหล่าผู้กล้า

ทนการกระท�า

ของโกเล็มไม่ไหว

จึงออกเดินทาง

มาถึงอาณาจักร

สาระที่	6	

กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง

ของโลก

มาตรฐาน	ว	6.1		

เข้าใจ

กระบวนการ	

ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น

บนผวิโลก	

และภายในโลก	

ความสัมพันธ์

ของกระบวนการ	

ต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อ

1.	ส�ารวจและ

อธิบาย

การเกิดดิน

2.	ระบุชนิดและ

สมบัติของดิน

ที่ใช้ปลูกพืช					

ในท้องถิ่น

ผู้เรียนสามารถ

ระบุชนิด	

และสมบตัขิองดนิ

ที่ใช้ปลูกพืช

ในท้องถิ่นได้

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายลักษณะ

ภายนอกของดิน

ที่เหมาะสมกับ

การเพาะปลูก
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ดิน	แล้วจะพบ

กบั	จอห์น	(NPC)

ชาวไร่	ที่ไม่รู้

จะหาวิธีไหน

ก�าจัดโกเล็ม

เหล่านี้	ผู้กล้า
จึงได้ขุดทางน�้า	
เพื่อให้ดิน
มีความชุ่มชื้น
และสามารถ
เพาะปลูกได้

การเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ	

ภูมิประเทศและ

สัณฐานของโลก	

มีกระบวนการ

สืบเสาะ
หาความรู้และ	
จิตวิทยาศาสตร์
สือ่สารสิง่ทีเ่รียนรู้
และน�าความรู้
ไปใช้ประโยชน์

เกมท่ี	9	
แกล้งดิน
โครงการ
พระราชด�าริ	
จอห์น	(NPC)		
ในที่สุด	เราก็มีน�้า
และความชุ่มชื้น
เริ่มเข้าสู่ดิน	
แต่ดินยังเป็นกรด
อยู่เลย	ผู้กล้าจึง
เข้าสู่ห้องสมุด
แห่งชีวิตและ
ค้นพบโครงการ
ในพระราชด�าริ
ของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	
เรือ่งการแกล้งดนิ
จึงได้น�าความรู้	
ในการใช้ปูนขาว
ในการลดกรด
ในดิน	ซึ่งกรด
ในดินเกิดจาก
เจ้าสมุนโกเล็ม

2.	ระบุชนิดและ
สมบัติของดิน
ที่ใช้ปลูกพืช					
ในท้องถิ่น

ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจปัญหา
ของดินเปรี้ยว
ที่มีผลต่อการ
เพาะปลูก

ภายหลัง
การเล่นเกม
ผู้เรียนสามารถ
อธิบายลักษณะ
ของดินเปรี้ยว
และแนวทาง
การฟื้นฟู
ดินเปรี้ยว
ตามแนวโครงการ
พระราชด�าริ
ได้อย่างถูกต้อง
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จุดประสงค์

นำ�ท�ง

ทีม่คีวามเป็นกรด
เกาะอยู่ตามตัว
จนท�าให้มีนิสัย
ดุร้าย	จอห์นเลย
มอบปูนขาว
ให้เหล่าผู้กล้า

เกมที่	10	ก�าจัด	

Golem Boss 

เมื่อผู้กล้าท�าการ

ฟื้นสภาพของ

โกเล็มดิน

เรียบร้อยแล้ว	

เรื่องราวได้ไป

ถึงหู	Golem	

Boss	ท�าให้	

Golem Boss 

โกรธมากจน

มันทนไม่ไหว	

จึงได้โผล่ขึน้มา

จากพืน้หนิท�าให้

เกิดรอยเลื่อน

ของแผ่นดิน	

ซึ่งเป็นต้นเหตุ

ท�าให้เกิด

แผ่นดินไหวขึ้น	

เหล่าผู้กล้า

จึงต้องต่อสู้กับ

Golem Boss

1.	ส�ารวจ

และอธิบาย

การเกิดดิน	

ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจถึงต้นเหตุ

ของการเกิด

แผ่นดินไหว

เบื้องต้น

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายการเกิด

แผ่นดินไหว

ได้อย่างถูกต้อง
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมก�รศึกษ�ส�มมิติ
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5

(Edutainment Multi-Player Games 3D)

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	9		เมื่อ

ผู้กล้าเดินทาง

มาถึงใจกลาง

ของภูเขาไฟก็พบ

กับผลึกพลังงาน

ระยิบระยับ	ซึ่ง

ที่นี่คือ	แหล่งเก็บ

ผลึกพลังงานชีวิต

นั่นเอง	แต่ผู้กล้า

มาช้าไปผลึกพลัง

ชีวิต	ถูกจอมโจร

เคปเลอร์	ที่	22	

น�าออกไปแล้ว

ท�าให้พืชที่พึ่งพา

อาศัยพลังงานที่

อยู่บริเวณรอบ	ๆ

ซึ่งเป็นเสมือน

สายใยคอยส่งต่อ

พลังงาน	ก�าลัง

เหี่ยวเฉาและ	

ล้มตายเพราะ

การขาดพลังงาน

มาหล่อเลี้ยง	

และไม่สามารถ

ขยายสายพันธุ์

ได้ด้วยตัวเอง

เพราะหากเรา

ปล่อยไว้แบบนี้

ถึงจะน�าผลึก

สาระที่	1		

สิ่งมีชีวิต

กับกระบวนการ

ด�ารงชีวิต

มาตรฐาน	ว	1.1		

เข้าใจ

หน่วยพื้นฐาน

ของสิ่งมีชีวิต	

ความสัมพันธ์

ของโครงสร้าง	

และหน้าที่

ของระบบต่าง	ๆ	

ของสิ่งมีชีวิต

ที่ท�างาน

สัมพันธ์กัน

มีกระบวนการ

สืบเสาะ

หาความรู้ส่ือสาร

สิ่งที่เรียนรู้	

และน�าความรู้ไป

ใช้ในการด�ารง

ชีวิตของตนเอง	

และดแูลสิง่มชีวีติ

1.	สังเกต	

และระบุ

ส่วนประกอบ

ของดอก	

และโครงสร้าง

ที่เกี่ยวข้อง

กับการสืบพันธุ์

ของพืชดอก																												

2.	อธิบาย

การสืบพันธุ์

ของพืชดอก	

การขยายพนัธุพื์ช	

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

3.		อธิบาย		

วัฏจักรชีวิต

ของพืชดอก

บางชนิด							

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย

การสืบพันธุ์

ของดอกแบบ

ไม่อาศัยเพศ	

การขยายพนัธุพื์ช	

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย

การสืบพันธุ์	

เพื่อเพิ่มปริมาณ

ของพืช	ท�าได้

หลายวิธี	เช่น	

การผสมเกสร

โดยมนุษย์	

และแมลง
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

พลังงานชีวิต

กลับคืนมาได้	

สมดุลของต้น

ก�าเนิดธรรมชาติ

กไ็ม่กลบัคนืมาอกี

แต่ยังพอมีวิธี

ที่ช่วยได้	นั่นก็คือ	

ผู้กล้าต้องถ่าย

เรณูพืชพวกนี้

ให้เกิดการขยาย

พันธุ์	เพื่อด�ารง

ชีวิตอยู่ต่อได้	

จนกว่าจะน�า

ผลึกกลับมา

เกมที่	1	ดินแดน

ศักดิ์สิทธิ์แห่ง

การให้ก�าเนิด	

ก�าลังถูกท�าลาย	

มีสิ่งมีชีวิต

ที่เหลือรอดเพียง

สายพันธุ์เดียว

ที่ได้ถูกห่อหุ้ม

ด้วยใบไม้วิเศษ	

นั่นก็	คือ	ไข่

ของผีเสื้อทิพย์

ต้องออกไป

รวบรวมไข่

ของผีเสื้อทิพย์	

ตามใบพืชอาหาร

ชนิดต่าง	ๆ	

ที่ก�าลังจะฟักตัว

เพือ่ด�ารงเผ่าพนัธุ์

ของผีเสื้อทิพย์

4.	อธิบาย

การสืบพันธุ์และ

การขยายพันธุ์

ของสัตว์	

5.	อภิปราย				

วัฏจักรชีวิต

ของสตัว์บางชนิด	

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจวัฏจักรชีวิต

ของผีเสื้อ	

และการวางไข่	

ตามต้นไม้

แต่ละประเภท

ของผีเสื้อ

ภายหลัง

การเล่นเกม

สามารถอธบิาย

ความส�าคัญ

ของใบไม้

แต่ละชนิด

ที่มีความส�าคัญ

ต่อการวางไข่

ของผีเสื้อ
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เพือ่น�าพาเหล่า

ผู้กล้าป้องกัน

หายนะของโลก

1.1	เมื่อผู้เล่น

ไปพบกรวยใบ

ของใบพืชอาหาร

ที่ผิดปกติที่ไม่ใช่

ไข่ของผีเสื้อนั้น

จะพบกับแมลง

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายระบุชนิด

ศัตรูของไข่ผีเสื้อ

มีอะไรบ้าง

ภายหลัง

การเล่นเกม

สามารถอธิบาย

ชนิดของศัตรู

ของไข่ผีเสื้อได้

เกมที่	3	

หนอนผีเสื้อ

จ�าเป็นต้องหา

ที่หลบซ่อนตัว

เพื่อเข้าสู่วัย

ดักแด้	ผู้เล่นต้อง

รีบพาหนอน

ผีเสื้อไปหากิ่งไม้

หรือต้นไม้

ที่เหมาะสม	

เพื่อให้หนอน

สร้างใย	ที่อยู่

ในปากของหนอน	

ยึดตัวของดักแด้

ให้ติดกับต้นพืช

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายการฟักตัว

ของหนอนผีเสื้อ

เป็นดักแด้

และการปรับ

สภาพแวดล้อม

เพื่อการพรางตัว

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายลักษณะ

การพรางตัว

ของหนอนผีเสื้อ	

เพื่อท�าการเป็น

ดักแด้	ระยะการ

ฟักตัวเป็นดักแด้	

และการลอก

คราบครั้งสุดท้าย

ของดักแด้

เพื่อเป็นผีเสื้อ

เต็มตัว

3.1	เรียนรู้เรื่อง
การตอบสนอง
ของผีเสื้อ	ขณะ
ปรับตัว	เพื่อให้
สภาพร่างกาย
สามารถด�ารง
ชีวิตอยู่ได้
-	พฤติกรรม
ที่ผีเสื้อพึ่งออก

ผู้เรียนสามารถ
อธบิายพฤติกรรม
การด�ารงชีวิต
ในแต่ละระยะได้

ภายหลัง
การเล่นเกม
ผู้เรียนสามารถ
อธบิายการตอบ
สนองของผเีสือ้
วัยแรกเกิดต่อ
การปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อม

และพฤติกรรม
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

จากดักแด้	และ
ยังไม่สามารถ	
บินได้	ต้องรอ
ให้ปีกแห้งก่อน
ในระยะแรก
-	การปรับ
พฤติกรรม
การกินอาหาร
จากการกิน
ใบพืชอาหาร
เปลี่ยนเป็นกิน
พืชน�้าหวาน

การกินอาหาร	

เพื่อการปรับ	

สภาพร่างกาย

ให้สามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่ได้

3.2	หนอนผีเสื้อ
ผู้กล้าจะได้รับ
ไข่ของผีเสื้อ
จากการสุ่ม
และน�าไปฟักตัว	
เพื่อพัฒนาการ	
สู่ตัวเต็มวัย
จึงจ�าเป็นต้องหา
ที่หลบซ่อนตัว
เพื่อเข้าสู่
วัยดักแด้	ผู้เล่น
ต้องรีบพา
หนอนผีเสื้อ
ไปหากิ่งไม้

หรือต้นไม้	

ที่เหมาะสม	

เพื่อให้หนอน

สร้างใยที่อยู่

ในปากหนอน

เพือ่ยึดตัวของ

ดักแด้ให้ติด

กับต้นพืช

มาตรฐาน	ว	1.2	

เข้าใจ

กระบวนการ

และความส�าคญั

ของการถ่ายทอด

ลักษณะ

ทางพันธุกรรม	

วิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต	

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	

การใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพ

2.	อธิบาย

การถ่ายทอด

ลักษณะ

ทางพันธุกรรม					

ของสิ่งมีชีวิต

ในแต่ละรุ่น	

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายการฟักตัว

ของหนอนผีเสื้อ

เป็นดักแด้

ในแต่ละสายพนัธุ์

ของผีเสื้อ

จะมีลักษณะ

แตกต่างกัน

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

ระบุ

ความแตกต่าง

ของหนอนผเีสือ้

ในแต่ละระยะ

ของแต่ละ

สายพันธุ์ได้
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที	่6	หมูเ่กาะ

กาลาปากอส	

เตม็ไปด้วย	

ความเขยีวชอุม่

และชุม่ชืน้ของ

มวลพชืนานาพนัธุ์	

ณ	ดนิแดนของ

หมูเ่กาะแห่งนี้	

แวดล้อมไปด้วย

สิง่มชีวีติรปูร่าง

ประหลาด	

ทีไ่ม่สามารถพบ

ได้ในทีใ่ดของโลก	

ผูก้ล้าได้มาพบ

ผูเ้ฒ่าเต่า

กาลาปากอส

(NPC)	ซึง่ผูเ้ฒ่า

เต่าได้รบัรูเ้รือ่ง

ราวจาก	จอร์จ	

ผูเ้ดยีวดาย	

ลกูชายของเขา

ทีห่ลดุมติไิปยงั	

โลกปัจจบุนั	

ผูเ้ฒ่าเต่า

จงึออกมาขอร้อง

ให้ผู้กล้าช่วย

ตามหาพรรณพืช

ประเภทพชืมดีอก

และพืชไม่มีดอก

ที่หลงเหลืออยู่

มาให้หน่อย	

เนื่องจากตอนที่

จอมโจรเคปเลอร์

3.	จ�าแนกพืช

ออกเป็นพืชดอก	

และพืชไม่มีดอก						

ผู้เรียนสามารถ

แยกพืชประเภท

ไม่มีดอก

และพืชมีดอก	

ได้ด้วยลักษณะ

ภายนอก

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย

การแยกพืช

ประเภทไม่มีดอก

และพืชมีดอก

ได้ด้วยลักษณะ

ภายนอก
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

ได้ผ่านทางนี้มา

ได้ท�าให้พรรณไม้

หลาย	ๆ	ชนิด	

ได้ล้มตายลง	

พรรณไม้ใน

หมู่เกาะแห่งนี้	

อยู่ได้เพราะพลัง

ของคริสตัล

พลังแห่งชีวิต

และตอนนี้	

พลังนั้นได้

เริ่มลดน้อยลง	

พรรณไม้ต่าง	ๆ	

จึงไม่สามารถ

ฟื้นตัวขึ้นเองได้	

และมันอาจ

จะสูญพันธุ์	

ซึ่งจะส่งผล

กระทบกับ

ระบบนิเวศ

ในโลกปัจจุบัน

เกมที่	2		

หนอนผีเสื้อต้อง

การพืชอาหาร

ท่ีเพียงพอส�าหรับ

การเจริญเติบโต	

โดยหนอนผีเสื้อ

แต่ละชนิด

จะต้องการ

พืชอาหาร

ที่แตกต่างกัน 

เทพีแห่งชีวิต	

จึงขอให้ผู้กล้า

4.	ระบุลักษณะ

ของพืชดอกท่ีเป็น

พืชใบเล้ียงเด่ียว

และพืชใบเลี้ยงคู่	

โดยใช้ลักษณะ

ภายนอกเป็น

เกณฑ์

ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจการด�ารง

ชีวิตของหนอน

ผีเสื้อสายพันธุ์

ต่าง	ๆ	ว่าแต่ละ

ชนิดต้องการ

ใบพืชอาหาร

ชนิดไหน

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียน

ต้องสามารถ

บอกอาหาร

ของผีเสื้อแต่ละ

สายพันธุ์ได้
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

พาหนอนผีเสื้อ	

ไปยังพืชอาหาร

ที่เหมาะสม

กับหนอนผีเสื้อ

แต่ละชนิด

2.1	การน�า

หนอนผีเสื้อ

ไปหาพืชอาหาร

ต้องคอยระวัง

เจ้านกยักษ์	

ศัตรูตัวร้ายของ

พวกหนอนผีเสื้อ

ที่จ้องจะเข้ามา

กินหนอนผีเสื้อ

5.	จ�าแนกสัตว์

ออกเป็นกลุ่ม

โดยใช้ลักษณะ

ภายใน

บางลักษณะ

และลักษณะ

ภายนอก

เป็นเกณฑ์

ผู้เรียนสามารถ

ระบุชนิดศัตรู

ของหนอนผีเสื้อ

ได้

ภายหลัง

การเล่นเกม

สามารถอธิบาย

ศัตรูของหนอน

ผีเสื้อได้

เกมที่	4		เทพี
แห่งพลังชีวิต
ได้บอกทาง
ไปสู่ประตูมิติ	
ซึ่งเป็นเพียง
เส้นทางเดียว
ที่จะสามารถ
ย้อนเวลากลบัไป
สู่แหล่งเก็บ
พลังงานแห่งการ
ให้ก�าเนิดได้	
เมื่อผู้กล้า
เดินทางมาถึง
หน้าปากถ�้า
อุโมงค์มิติที่
เปิดอยู่	จึงพบว่า
มีสัตว์ที่มีอายุ
หลายร้อยปี	
ตัวหนึ่งได้หลุด
ออกมาจาก

สาระที่	4	

แรงและ

การเคลื่อนที่

มาตรฐาน	ว	4.1		

เข้าใจธรรมชาติ

แรงแม่เหลก็ไฟฟ้า

แรงโน้มถ่วงและ

แรงนิวเคลียร์	

มีกระบวนการ

สืบเสาะ

หาความรู้

สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

อย่างถูกต้อง

และมีคุณธรรม

1.	ทดลอง

และอธิบาย

การหาแรงลัพธ์

ของแรงสองแรง

ซึ่งอยู่ใน

แนวเดียวกัน

ที่กระท�าต่อวัตถุ							

ผู้เรียนสามารถ

อภิปรายแรง

ที่กระท�าต่อวัตถุ

ที่ท�าให้วัตถุ

เคลื่อนที่

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายเรื่อง

การเคลื่อนที่

ของวัตถุ

เมื่อกระท�า

กับแรงผลัก	

เพื่อให้เคลื่อนที่

ไปข้างหน้า	
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

ช่องอุโมงค์มิติ
นั่นก็คือเต่ายักษ์
กาลาปากอส
(Galapagos)   
ที่เคยอาศัย
อยู่บนหมู่เกาะ
กาลาปากอส	
ในอดีตเต่ายักษ์
ได้อยู่ในภาวะ
ขาดอาหาร
ท�าให้หมดแรง
ไม่สามารถ
ที่จะเคลื่อนไหว
ไปไหนได้	
ผู้เล่นต้องเขน็
เต่ายักษ์ไปยงั	
ดงกระบองเพชร
ที่ขวางปากถ�้า
อุโมงค์มิติอยู่
เพื่อให้เต่ายักษ์
กาลาปากอสช่วย
กินกระบองเพชร	
เพื่อเปิดทาง

เกมที่	10		

เมื่อเจ้าจอมโจร

เคปเลอร์	ที่	22	

ก�าลังจะขับยาน

อวกาศ	เพื่อกลับ

ไปทีด่าวเคปเลอร์

-22บี	ผู้เล่นจะ

ต้องระเบิดยาน

ไม่ให้ยานขึ้นได้

ในระหว่างที่ยาน	

ก�าลงัเตมิพลงังาน

ผู้เรียนสามารถ

อภิปรายเรื่องแรง

ที่เกิดจาก

พลังงานศักย์

ที่สะสมในวัตถุ

เครื่องยิง

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายการเกดิ

แรงศกัย์	ที่สะสม

ในวัตถุของ

เครื่องยิงลูกหิน	

และแรงของการ

ปาวัตถุที่กระทบ	

ต่อวัตถุอีกชิ้น
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เพื่อขับเคลื่อนขึ้น	

เพื่อที่จะยับยั้ง

การเอาพลังแห่ง

การก�าเนดิชวิีตไป

ต้องท�าลายยาน

ลงเสยี	โดยการใช้

เครือ่งยงิหนิ

เกมที่	8		เมื่อ

เดินทางมาถึง	

ก็พบว่าจอมโจร

เคปเลอร์	ที่	22	

ได้หนีเข้าไป

ทางด้านในของ

ภูเขาไฟเสียแล้ว	

แต่ถ้าใช้เส้นทาง

ปกตินั้น	ผู้กล้า

จะไม่สามารถ

ตามจอมโจรทัน

แน่นอน	เราจึง

ต้องใช้เส้นทางลดั	

โดยผ่านช่องแคบ

ในภูเขาไฟ	

แต่เส้นทางนั้น	

เต็มไปด้วยลาวา

และไฟ	ที่ขวาง

ทางเข้าออก

ของตีนเขาอยู่	

หากเราจะไป

ให้ถึงจุดหมาย	

ก่อนจอมโจรเคป

เลอร์ที่	22		จึง

จ�าเป็น	ต้องผ่าน

เส้นทางนี้เท่านั้น

2.	ทดลองและ

อธิบายความดัน

อากาศ				

3.	ทดลองและ

อธิบายความดัน

ของของเหลว	

ผู้เรียนสามารถ

อภิปราย

เรื่องแรงดัน

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายแรงดัน

ของไอน�้าและ

ลาวา	ที่กระท�า

ต่อพื้นผิวโลก	

จึงท�าให้พื้นดิน

ถูกดันตัวลอย

ขึ้นจากพื้น
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

แต่ว่า	ยังโชคดีที่

ในระหว่างตีนเขา

นั้น	ได้พบกับ

เขื่อนกั้นน�้า

เป็นระยะ	ๆ	

นี่แหละ	เราต้อง

ใช้น�้าในเขื่อนนี้

เกมที่	7	
เมื่อผู้กล้าท�าการ
สร้างแพส�าเร็จ	
ผู้เฒ่าเต่า
จึงน�าทางผู้กล้า
ไปยังอีกฟาก
ของเกาะ	
เพื่อออกทะเล
ไปยังเกาะ
ปลายทาง	
ซึ่งในช่องแคบ
แห่งท้องทะเลนี้
ที่เต็มไปด้วย
อันตราย
ในตอนนี้ผู้กล้า
จะต้องล่องแพ	
ไปยังภูเขาไฟ
ที่เป็นที่เก็บแหล่ง
ก�าเนิดพลังชีวิต	
แต่ในระหว่าง
การล่องแพนั้น	
จะมีสัตว์ร้าย	
อกีมากมายที	่
พยายามโจมตี
ใส่เหล่าผู้กล้า

4.	ทดลองและ

อธิบายแรงพยุง

ของของเหลว			

การลอยตัวและ

การจมของวัตถุ

ผู้เรียนสามารถ

อภปิรายแรงพยงุ

การลอยตัว	

การจมและ

การเคลื่อนที่

ของวัตถุ	

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย

การลอยตัว

ของแพและ

เคลื่อนที่ด้วย

การผลัก

ของแรงลม	

การถ่วงของ

สิงโตทะเล

ที่ท�าให้แพ

เคลื่อนที่ช้า	

และอาจจมได้
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	5	เมื่อ
ผู้กล้าท�าการ
ดันเต่าให้กลับ
เข้าไปในอุโมงค์
มิติได้แล้ว	ผู้กล้า
จะต้องเข้าไป
ในอุโมงค์มิติ	
เพื่อจะย้อนเวลา
กลับไป	เพื่อตาม
หาเจ้าจอมโจร
เคปเลอร์	ที่	22		
โดยย้อนเวลา
ไปสู่ยุคอดีต	แต่
เส้นทางที่ผู้เล่น
จะต้องผ่านไปนั้น	
คือห้วงมิติเวลา
ที่ไม่มีเส้นทาง
ที่แน่นอน	ท�าให้
หาทิศทางของ
ทางออกได้ยาก
ล�าบาก	เทพีพลัง
ชีวิต	จึงได้มอบ
เข็มทิศมหัศจรรย์	
ให้กับผู้กล้า	เพื่อ
ที่จะน�าทางผู้กล้า
ไปหาทางออกได้
และสิ่งเดียวที่จะ
พาผู้กล้าไปได้นั้น	
ก็คือ	ผีเสื้อทิพย์	
ที่ผู้กล้าได้ช่วย
และเลี้ยงดูเอาไว้
จะเป็นผู้น�าพา
เหล่าผู้กล้า
ไปสู่ดินแดน
ในยุคอดีตกาล

สาระที่	7	

ดาราศาสตร์	

และอวกาศ

มาตรฐาน	ว	7.1	

เข้าใจวิวฒันาการ

ของระบบสุริยะ	

กาแล็กซี่	

และเอกภพ	

การปฏิสัมพันธ์

ภายในระบบ

สรุยิะ	และผลต่อ

สิ่งมีชีวิตบนโลก

มีกระบวนการ

สืบเสาะ

หาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์	

สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้	

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	สังเกตและ

อธิบายการเกิด

ทิศ	

ผู้เรียนสามารถ

สังเกต	การอ่าน

เข็มทิศ	

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย	การอ่าน

เขม็ทศิไปตาม

เป้าหมาย

ที่ก�าหนดได้
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมก�รศึกษ�ส�มมิติ
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6

(Edutainment Multi-Player Games 3D)

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	2		
เมื่อผู้กล้าหาแร่	
ที่จะสามารถ
น�าไปสร้างเป็น
ยานอวกาศได้
แล้วนั้น	ผู้กล้า
จะต้องเดินทาง
ไปสู่เมืองแหล่ง
การหล่อหลอม	
เพื่อที่จะน�าแร่
ชนิดต่าง	ๆ	ท่ีได้
มาไปแปรสภาพ
เป็นแร่ชนิดเหลว	
แร่ชนิดเหลวนั้น
จะสามารถน�าไป
หล่อ	ให้เป็นส่วน
ต่าง	ๆ	ของยาน
อวกาศได้	แต่
ในระหว่างทาง
ที่ผู้กล้าก�าลัง
เดินทางไปนั้น	
ผู้กล้าได้ไปพบ	
ลูกนกไนติงเกล/	
กา/	นกขมิ้น	
ที่ยังไม่สามารถ
บินได้ตกอยู่	
ใต้ต้นไม้ใหญ่	
ด้วยความที่มี	
จิตใจเมตตากับ

สาระที่	2	ชีวิต

กับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน	ว	2.1	

เข้าใจสิง่แวดล้อม

ในท้องถิ่น	

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

สิ่งแวดล้อม

กับสิ่งมีชีวิต

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ	

ในระบบนิเวศ	

มีกระบวนการ

สืบเสาะ

หาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์

สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์	

1.	ส�ารวจ	

และอภิปราย

ความสัมพันธ์	

ของกลุ่มส่ิงมีชีวิต

ในแหล่งที่อยู่

ต่าง	ๆ		

และอภิปราย

ความสัมพันธ์

ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

ในแหล่งที่อยู่

ต่าง	ๆ	

ภายหลังการ

เล่นเกมสามารถ

อธิบาย

ความสัมพันธ์

ของสิ่งมีชีวิต	

ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต	

กับแหล่งที่อยู่

ที่พึ่งพาอาศัยกัน

และเบียดเบียนกัน	

บนต้นไม้ใหญ่
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

สัตว์โลกอยู่แล้ว

ผู้กล้าจึงยอม	

ที่จะเสียเวลา

ออกนอกเส้นทาง	

เพื่อน�าลูกนก

ตัวนี้กลับขึ้นไป

ส่งยังรังของมัน

แต่ทว่า	รังของ

เจ้าลูกนกนั้น

สูงเสียดฟ้าและ

อยู่บนต้นไม้ใหญ่

ที่ปกคลุมไปด้วย

เถาวัลย์

พืชพรรณ

นานาชนิด

ผู้กล้าเลยต้องใช้

ก�าลังในการเดิน

ไปตามเถาวัลย์

ที่เลื้อยพันต้นไม้

เพื่อไปให้ถึงรัง

ของนกตัวนี้

เกมที่	3		เมื่อ
ผู้กล้าพาลูกนก
มาส่งถึงรังแล้ว
จึงพบว่า	
สาเหตุที่ลูกนก
ตกลงสู่พื้น	
เพราะว่าแม่ของ
มันก�าลังออกไป
หาหนอน	เพื่อมา
ให้ลกู	ๆ 	ของมนักนิ	
แต่ตอนที่มันไม่
อยู่ลูกนกเหล่านี้
โดนโจมตีโดย

2.	อธิบาย
ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต
ในรูปของ
โซ่อาหารและ
สายใยอาหาร	
3.	สืบค้นข้อมูล
และอธิบาย
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
การด�ารงชีวิต	
ของสิ่งมีชีวิตกับ
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เพชฌฆาตจาก
นภา	นั่นก็คือ
เหยี่ยวมนต์ด�า	
ว่องไวและดุร้าย
ที่คอยจ้องจะกิน
ลูกนก	เราปล่อย
เอาไว้อย่างนี้
ไม่ได้แล้ว
ผู้กล้าจึงอยู่เพื่อ
ปกป้องลูกนก
(โซ่อาหาร)	
หนอนถูกลูกนก
กิน	(ผู้บริโภค
อันดับ	1)	ลูกนก
ถูกเหยี่ยวกิน	
(ผู้บริโภค
อันดับ	2)

สภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น

เกมที่	9		ดาว

เคปเลอร์-22บี	

เป็นดาวที่มีความ

คล้ายคลึงกบัโลก

มนษุย์มาก	แต่มี
ขนาดที่ใหญ่กว่า
โลกประมาณ	
2.4	เท่า	
ซึ่งในดาวดวงนี้
มีทั้ง	น�้า	และ
ทรัพยากรบาง
อย่างที่เหมือน
กับโลกเลย	แต่
ความต้องการ
ของทรัพยากร
นั้น	ก็ไม่เพียงพอ
จึงไม่แปลกว่า

สาระที่	3	สาร

และสมบัติ			

ของสาร

มาตรฐาน	ว	3.1	

เข้าใจ

สมบัติของสาร	

ความสัมพันธ์

ระหว่างสมบัติ	

ของสารกับ

โครงสร้างและ

แรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างอนุภาค		

มีกระบวนการ

สืบเสาะ	

หาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์		

สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้	

น�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	ทดลองและ

อธิบายสมบัติ

ของของแข็ง	

ของเหลว

และก๊าซ		

2.	จ�าแนกสาร

เป็นกลุ่ม	

โดยใช้สถานะ

หรือเกณฑ์อื่น

ที่ก�าหนดเอง

ผู้เรียนสามารถ

อภิปราย	สมบัติ

ของของแข็ง	

ของเหลว	

และก๊าซ

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย

การแยกแยะสาร	

ทั้ง	3	สถานะได้

คือ	ของแข็ง	

ของเหลว	

และก๊าซ
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

ท�าไม	จอมโจร
เคปเลอร์ที่	22	
ถึงได้พยายาม
ไปขโมยเอา
ทรัพยากรต่าง	ๆ	
จากโลก	ก็เพื่อ	
มาขยายเผ่าพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิต
ของดาวตัวเอง	
เมื่อมาถึงดาว
ดวงนี้	ผู้กล้าต้อง
รีบออกตามหา
หลอดพลังงาน
สารต่าง	ๆ	แล้ว
น�ากลับไปสู่โลก
ให้ไวที่สุด
เพราะถ้ายิ่งช้า	
โลกมนุษย์
อาจจะดับสลาย
ลงแน่นอน	
แต่ในการขนส่ง
หลอดพลงังานสาร	
ของสมุน	(มด)	
จอมโจรเคปเลอร์
ที	่22	นัน้	ประสบ
กบัอุบัติเหตุ
ระหว่างทาง	
ท�าให้ยานของ
สมุนของจอมโจร
เคปเลอร์	ที	่22	
ตก	จึงท�าให้

หลอดพลังงาน

แตกกระจาย

ในบ่อน�้า
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	10	
ผู้กล้าไม่รู้ว่าทาง
ที่ผู้กล้าตามเก็บ
รวบรวมสารนั้น	
มันมุ่งหน้าไปสู่
ทีอ่ยูข่องจอมโจร
เคปเลอร์ที่	22	
เมือ่ผูก้ล้าตามเกบ็
สารหยดสุดท้าย
ทีต่กหลงเหลอือยู่	
ในบริเวณรอบ	ๆ
ดาวแล้ว	ก็ไม่ทัน
รู้ตัวว่า	ตัวเองได้
เดินเข้ามายัง
ห้อง	lab	ที่อยู่
ของเจ้าจอมโจร

เคปเลอร์ที่	22	

แล้ว	ในห้องนั้น

ผู้กล้าก็ได้พบ

หลอดพลงังานสาร	

ที่ตั้งอยู่บริเวณ

ใจกลางห้อง	

มันก�าลังถูกเก็บ

รวบรวม	เพื่อที่

จะน�าสารต่าง	ๆ	

เหล่านี้ไปเลี้ยงดู

อาณาจักร

ของมัน	ผู้กล้า

จะต้องยับยั้ง	

และน�าพลังงาน

สารกลับคืนมา

ให้ทันมากที่สุด

ก่อนที่สารต่าง	ๆ	

จะถูกขโมยไป

มาตรฐาน	ว	3.2

เข้าใจหลักการ

และธรรมชาติ

ของการ

เปลี่ยนแปลง

สถานะของสาร

การเกิด

สารละลาย		

การเกิดปฏิกิริยา	

มีกระบวนการ

สืบเสาะ

หาความรู้และ

จิตวิทยาศาสตร์	

สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้	

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

2.	วิเคราะห์

และอธิบาย

การเปลีย่นแปลง		

ที่ท�าให้เกิด

สารใหม่	

และมีสมบัติ

เปลี่ยนแปลงไป

ผู้เรียนสามารถ

อภิปราย

การท�าปฏิกิริยา

ของสาร

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย	เหล็ก	

มีปฏิกิริยากับ	น�้า	

และออกซิเจน

ท�าให้เกิดการ

เป็นสนิม	
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	4		Gimli	

พาผู้กล้าไปพบ

หัวหน้าคนงาน	

เพื่อให้ผู้กล้า

เรียนรู้การหลอม	

หล่อ	และตีแร่

ที่ได้จาก	เหล็ก	

เงิน	ทอง	เจ้าจง

ไปเรียนรู้จาก

หัวหน้าคนงาน

ในแต่ละโรง

แล้วท�าชิ้นส่วน

ยานออกมา

ให้ส�าเร็จ

1.	ทดลอง

และอธิบาย

สมบัติของสาร

เมื่อสารเกิด

การละลายและ

เปลี่ยนสถานะ	

ทดลอง

และอธิบาย

สมบัติของสาร	

เมื่อสารเกิด	

การละลายและ

เปลี่ยนสถานะ

ภายหลัง
การเล่นเกม
ผู้เรียนสามารถ
อธิบายการ
เปลี่ยนสถานะ
ของแร่ธาตุต่าง	ๆ	
และเรียนรู้
เรื่องวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการท�า
ยานอวกาศ	เช่น	
ไทเทเนียม	(TI)	
/อะลูมิเนียม	
(Aluminum)/
เบริลเลียม	(Be)
ซึ่งเป็นแร่ธาตุ
ที่เป็น
ส่วนประกอบ
ในการท�ายาน	
จรวด	และอืน่	ๆ

เกมที่	5		Gimli	

บอกว่า	ถ้ายาน

จะสามารถ

ขับเคลื่อนได้นั้น

ต้องท�าการกระตุน้

เตาพลังงานก่อน	

ผู้กล้าต้องไป

ต่อวงจรไฟฟ้า	

เพือ่ท�าการกระตุ้น

เตาพลังงาน

สาระที่	5	

พลังงาน

มาตรฐาน	ว	5.1

เข้าใจ

ความสัมพันธ์

ระหว่างพลังงาน	

กับการด�ารงชีวิต

การเปลี่ยนรูป

พลังงาน

ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสาร

และพลังงาน		

ผลของการใช้

พลังงานต่อชีวิต

และสิ่งแวดล้อม

1.	ทดลอง
และอธิบาย
การต่อวงจร
ไฟฟ้าอย่างง่าย
2.	ทดลอง
และอธิบาย
ตัวน�าไฟฟ้า
และฉนวนไฟฟ้า
3.	ทดลอง
และอธิบาย
การต่อเซลล์
ไฟฟ้าแบบ
อนุกรมและ
น�าความรู้
ไปใช้ประโยชน์

4.	ทดลองและ

-	ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย

การต่อวงจร

ไฟฟ้าอย่างง่าย

-	ผู้เรียนสามารถ	

อธิบายประเภท

แบตเตอรี่	

ที่ใช้เซลล์ทุติยภูมิ	

ที่สามารถ

ประจุไฟฟ้า

เข้าไปใหม่ได้

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย

การต่อวงจร

ไฟฟ้าแบบ

อนุกรม
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

อธิบายการต่อ

หลอดไฟฟ้า

ทั้งแบบอนุกรม		

แบบขนาน		

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

เกมที่	6	เมื่อ

ต่อกระแสไฟฟ้า

ครบวงจรแล้ว

ท�าให้เตา

พลังงานติดแล้ว

ยานก็สามารถ	

ท�างานได้	

พอจอมโจร

เคปเลอร์	รู้ข่าว	

จึงสั่งให้สมุน

หุ่นยนต์ตัวจิ๋ว	

ออกมาท�าลาย

เตาพลังงาน

ของยานให้ไว

ที่สุด	เพื่อที่จะ

ขัดขวางผู้กล้า

ไม่ให้สามารถ	

ขับเคลื่อนยาน

ออกไปนอกโลกได้	

โดยเจ้าหุ่นยนต์

จิ๋วเหล่านี้	

จะน�าปืนไฟฟ้า	

มายิงโจมตีเตา

พลังงานของยาน		

คอมพิวเตอร์	

ของยาน	(NPC)	

เลยบอกว่า

5.	ทดลองและ

อธิบายการเกิด

สนามแม่เหล็ก

รอบสายไฟที่มี

กระแสไฟฟ้าผ่าน	

และน�าความรู้	

ไปใช้ประโยชน์

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายผลจาก

สนามแม่เหล็ก

รอบสายไฟที่มี

กระแสไฟฟ้า

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายการเกิด

สนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้า
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เราต้องสร้างพลัง	

สนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้า	เพื่อที่

จะดูดเจ้าพวก

มนุษย์หุ่นยนต์

เหล่านี้มาขังไว้	

มันจะได้ไม่เข้า	

ไปท�าลายเตา

พลังงานของเรา

เกมที่	1	

เจ้าเมอืงแห่งสาร

ขอร้องให้ผู้กล้า

ช่วยออกเดนิทาง

ไปตามหาหลอด

พลังงานสารกลับ

คืนมา	โดยเจ้า

เมอืงมอบหมายให้

Gimli	(ชนเผ่า

คนแคระที่ท�างาน

ในเหมือง)

น�าทางผู้กล้า

ไปสู่	ดินแดน	

Mining	Town	

เพื่อไปตามหา

แร่ชนิดต่าง	ๆ

ที่หลงเหลืออยู่

เพื่อน�าไปสร้าง

ยานอวกาศ	เพื่อ	

ติดตามเอาหลอด

พลังงานสารกลับ

คืนมาสู่โลกมอบ

อุปกรณ์ในการ

ขุดและยา

สาระที่	6				

กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง

ของโลก

มาตรฐาน	ว	6.1

เข้าใจ

กระบวนการ

ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น

บนผิวโลก	

และภายในโลก

ความสัมพันธ์

ของกระบวนการ

ต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อ

การเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศ	

ภูมิประเทศ	และ

สัณฐานของโลก	

มีกระบวนการ

สืบเสาะ

หาความรู้	และ

จิตวิทยาศาสตร์	

สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้	

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

1.	อธิบาย	

จ�าแนกประเภท

ของหิน	โดยใช้

ลักษณะของหิน	

สมบัติของหิน

เป็นเกณฑ์

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย	จ�าแนก

ประเภทของหิน

โดยใช้ลักษณะ

ของหิน	

สมบัติของหิน

เป็นเกณฑ์

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์	

ส�ารวจและ

อธิบาย	

การเปลี่ยนแปลง

ของหิน

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายแร่หิน

ชนิดต่าง	ๆ	

ที่ขุดพบ

ในแต่ละชั้นดิน
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	7	เมื่อ

ผู้กล้ากระตุ้น

พลังงานส�าเร็จ

และเตรียมตัว

ที่จะออกยาน	

คอมพิวเตอร์

(NPC)	ของยาน

ได้จับพิกัด

ต�าแหน่งที่อยู่

ของหลอด

พลังงานสารได้

นั้นก็คือ	ดาว	

เคราะห์ที่ชื่อ

เคปเลอร์-22บี	

(ดาวเคราะห์ทีช่ือ่

เคปเลอร์-22บี

ที่ปัจจุบันนาซ่า

ตรวจพบ	ตดิตาม

คาดว่าเป็นดาว

เคราะห์ทีม่ี

ลกัษณะเหมอืน

โลกและอาจมี

มนษุย์ต่างดาว)	

ดาวนีอ้ยูห่่างไกล

จากระบบสรุยิะ	

ผูก้ล้าจงึจ�าได้ว่า	

ดาวดวงนีม้จีอม

โจรเคปเลอร์ที	่22	

คอยอยูเ่บือ้งหลงั

เรือ่งราวทัง้หมด

ทีผ่่านมา	ผูก้ล้า	

จงึต้องรบีออก

เดนิทางสูอ่วกาศ

สาระที่	7			

ดาราศาสตร์

และอวกาศ

1.	สืบค้น

อภิปราย

ความก้าวหน้า

และประโยชน์			

ของเทคโนโลยี

อวกาศ	

มาตรฐาน	ว	7.2

เข้าใจ

ความส�าคัญ

ของเทคโนโลยี

อวกาศที่น�ามา

ใช้ในการส�ารวจ

อวกาศ	

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายเรื่อง

เทคโนโลยี

อวกาศ	ยาน

ส�ารวจอวกาศ

แบบมคีนบงัคบั	

การปล่อยยาน

ขึ้นสู่อวกาศ	

อธิบายความ

หมายและการ

เคลื่อนที่ของ

จรวดได้	(จรวด	

คือ	พาหนะที่		

น�ายานอวกาศ

ออกไปนอกโลก

จรวดเป็น

เครื่องยนต์ที่

สามารถท�างาน

ในอวกาศได้	

เพราะจรวดมี

ออกซิเจน

ส�าหรับเผาไหม้

เชื้อเพลิงจรวด

สามารถ

ขับเคลื่อนได้โดย

อาศัยแรงผลักดัน

ของไอร้อนหรือ

แก๊สร้อน	ซึ่งเกิด

จากการเผาไหม้

ของเชื้อเพลิง

ภายในจรวด

มาตรฐาน	ว	7.2	

เข้าใจ

ความส�าคัญ

ของเทคโนโลยี

อวกาศที่น�ามา

ใช้ในการส�ารวจ

อวกาศ			

และทรัพยากร

ธรรมชาติ

ด้านการเกษตร

และการสื่อสาร

มีกระบวนการ

สืบเสาะ

หาความรู้	และ

จิตวิทยาศาสตร์			

สื่อสาร

สิ่งที่เรียนรู้	

และน�าความรู้

ไปใช้ประโยชน์

อย่างมีคุณธรรม

ต่อชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เนื้อห�เกม ส�ระก�รเรียนรู้ ม�ตรฐ�น

ก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี จุดประสงค์

ปล�ยท�ง

จุดประสงค์

นำ�ท�ง

เกมที่	8	เมื่อยาน

ของผู้กล้าออก

มาสู่อวกาศใน

ระบบสุริยะแล้ว

คอมพิวเตอร์ใน

ยานสามารถจับ

เส้นทางที่จะไป

สู่ดาวเคปเลอร์

-22บี	ได้อีกครั้ง

ดาวเคปเลอร์

-22บี	อยู่นอก

ระบบสุริยะ	

คอมพิวเตอร์

(NPC)	จับพิกัด

และลอ็กเป้าหมาย

เพื่อเดินทางไปสู่

ดวงดาวแห่งนั้น	

ในระหว่างการ

เดินทาง	ผู้กล้า

จะมีพลังงาน	

เชื้อเพลิงจ�ากัด

การที่ผู้เล่นจะ

สามารถเดินทาง

ไปสูด่าวเคปเลอร์

-22บี	นั้นได้	

จ�าเป็นต้องอาศัย	

วงโคจรของ

ดาวเคราะห์ต่าง	ๆ	

ในการช่วยผลัก

ดันยาน	เพื่อช่วย

ลดเชื้อเพลิง

ผู้เรียนสามารถ

อธิบาย	ระบบ

สุริยะ	สังเกต	

ดาวเคราะห์ต่าง	ๆ	

ว่ามีลักษณะ

และต�าแหน่ง

ในวงโคจร

ภายหลัง

การเล่นเกม

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายเรื่อง

ต�าแหน่งของ

ดาวเคราะห์

ในระบบสุริยะ
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

วิธีก�รใช้ง�นและก�รเล่นเกมก�รศึกษ�ส�มมิติ

 

1.	ดับเบิ้ลคลิก	ที่	ไอคอนทางลัดบนหน้าจอ	จะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าเกม
	 										Screen	resolution							ปรับสดัส่วนของการแสดงผล
	 										Windowed		 							การเรยีกใช้การแสดงผล	แบบหน้าต่าง
	 										Graphics	Quality									ระดบัคณุภาพของการแสดงผลกราฟิก
																						Select	monitor											ในกรณท่ีีผูเ้ล่น	มจีอแสดงผลสองจอ	จะสามารถเลอืกได้ว่าจะให้ข้ึนจอไหน

2.	หน้าแรกของเกม	จะมีเมน	ูสามข้อคอื
																					Single	player	 							เล่นคนเดยีว	ไม่เชือ่มต่อเนต็เวร์ิค
																					Multiplayer	 							เล่นออนไลน์กับเพือ่นผ่านระบบเนต็เวร์ิค
																					Exit	 	 							ออกจากเกม
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

3.	เมื่อเข้ามาแล้ว	จะเห็น	Slot	ว่าง	3	Slot	ในการเล่นครั้งแรก	ทุกช่องจะว่าง	แต่ถ้าสร้างตัวละครไว้แล้ว	

สามารถเลือกเล่นต่อจากเดิมได้	ด้านล่างจะมีตัวเลือก	คือ	Back	ส�าหรับกลับหน้าหลัก	และ	Reset	User	ส�าหรับ

ล้างข้อมูลตัวละคร

4.	สร้างตวัละครหลกัของผูเ้ล่น	สามารถเลอืกอาชพีได้หนึง่ในเจด็อาชพี	ได้แก่	วศิวกร	นกัผจญภัย	เกษตรกร	หมอ	

นักวิทยาศาสตร์	นักบินอวกาศ	กุ๊ก	จากนั้นตั้งชื่อด้านบน	เมื่อเรียบร้อย	ให้กด	Continue	เพื่อไปขั้นตอนต่อไป
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

5.	เลือกใบหน้า	ตา	และทรงผม	ผู้เล่นสามารถ	ก�าหนดทรงผม	สีผม	หน้าตา	และสีของดวงตาได้	หลังจากนั้นกด	

Create	เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างตัวละคร

6.	ผู้เล่นจะมาเริ่มต้น	ที่รูปปั้นกลางเมือง	เป็นพื้นที่หลัก	ที่ผู้เล่นทุกคนจะมานัดพบอยู่ที่บริเวณนี้
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

7.	เมื่อกดเปิดหน้าต่างเมนู	จะขึ้นตัวเลือก	จ�านวน	4	ตัวเลือก	คือ

																				ออกจากเกม	 							ปิดการเล่นเกม

																				พื้นที่ส่วนตัว	 							เดินทางไปยังพื้นที่ส่วนตัวของผู้เล่น

																				เปิดกระเป๋า	 							เปิดดูสิ่งของต่าง	ๆ	ที่ผู้เล่นได้รับการสะสม

																				ปิดเมนู																				ปิดหน้าต่างเมนู
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

พื้นที่ส่วนตัว

- พื้นที่ส่วนตัวของผู้เล่น สามารถจัดสรรสิ่งต่าง	ๆ	เช่น	บ้าน	ร้านค้า	รั้ว	ต้นไม้	ซึ่งเป็นสิ่งของที่ได้รับ

จากการท�าภารกิจเกมหลัก

- ฟ�ร์มส่วนตัว	ผู้เล่น	สามารถเลี้ยงสัตว์	ท�าปศุสัตว์	แปรรูปผลิตภัณฑ์	และน�าไปขายที่ร้านค้าในเมืองได้
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

- ไร่ส่วนตัว	ในไร่	ผู้เล่นจะมีพื้นที่ในการปลูกพืชผัก	ต้นไม้ต่าง	ๆ	โดยหาเมล็ดพันธุ์ได้จากร้านค้าในเมือง	

หรือได้จากการท�าภารกิจหลัก	โดยต้นไม้แต่ละชนิดจะให้ผลก�าไรแตกต่างกันออกไป

8.	ออกเดินทาง	ท�าภารกิจ	ตามเนื้อเรื่อง	ที่ท่าเรือของเมือง
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ตัวอย่�งวิธีก�รเล่นเกมก�รศึกษ�ส�มมิติ

ชั้นประถมศึกษ� ปีที่ 4

เกมเพลย์ (Game Play)

1.	Game	play	รายละเอียดแต่ละเกม

									1.1	เกมที่	1	เรียนรู้เรื่อง	การด�ารงชีวิตของพืช	(การล�าเลียงสารอาหารของพืชสู่ใบ	ดอก	ผล)

						• Theme	:	อาณาจักรพฤกษา	(ป่าศักดิ์สิทธิ์)	บรรยากาศป่า	มีความความศักดิ์สิทธิ์แต่เสื่อมโทรม

																				เนื่องจากโดนศัตรูพืชโจมตี	

         •		Story	:		ในอาณาจักรพฤกษา	ที่ก�าลังถูกเหล่าศัตรูพืชคุกคาม	ราชินีพฤกษาผู้ที่เป็นแหล่งล�าเลียงสาร

																				อาหาร	เพื่อไปหล่อเลี้ยงเหล่าทารกพฤกษาให้เจริญเติบโตนั้น	นางก�าลังอ่อนแรงเพราะถูกพวก	

																				ศัตรูพืชที่คอยจะเข้ามาท�าร้ายตัวเอง	และเหล่าพฤกษาทารก	จนท�าให้เจ็บป่วยและล้มตาย		

																				อาณาจักรแห่งนี้ต้องการการปกป้องจากผู้กล้า	เพื่อที่จะให้เหล่าทารกพฤกษาได้รับสารอาหาร	

																				ที่ครบถ้วนและเจริญเติบโตเป็นพืชที่สมบูรณ์ได้
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Game: Single Mode Game: Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	ราชินีพฤกษา	จะคอยล�าเลียง

สารอาหารแร่ธาตุต่าง	ๆ	จากดิน	

ไปเลี้ยงดอกและผล	ผู้เล่นจะต้อง

ปกป้องราชินีจากศัตรูพืช

-	โดยผู้เล่น	กดที่ต�าแหน่งของพื้นที่

ต่าง	ๆ	เพื่อเคลื่อนไหว

-	ตัวละคร	จะท�าการโจมตีศัตรูพืช

ตัวที่ใกล้ที่สุดแบบอัตโนมัติ	โดยใช้

อาวุธประจ�าตัวของแต่ละอาชีพ

-	ผู้เล่น	ต้องปกป้องราชินีให้ได้

ตามจ�านวน	Wave	ของศัตรูพืชที่

ก�าหนด

-	หากศัตรูพืช	เดินมาจนถึงราชินีพืช

พันธ์ุจะท�าให้	ทารกพฤกษาที่ราชินี

คอยล�าเลียงอาหารอยู่	เหี่ยวและ

อ่อนแอลง	ราชินีพืชพันธุ์พลังลด	

ครั้งละ	1	ระดับ

-	ราชินีพฤกษา	จะคอยล�าเลียง

สารอาหารแร่ธาตุต่าง	ๆ	จากดิน	

ไปเลี้ยงดอกและผล	ผู้เล่นจะต้อง

ปกป้องราชินีจากศัตรูพืช

-	โดยผู้เล่น	กดที่ต�าแหน่งของพื้นที่

ต่าง	ๆ	เพื่อเคลื่อนไหว

-	ผู้เล่น	จะท�าการแข่งขันกันก�าจัด

ศัตรูพืช	เพื่อไม่ให้ศัตรูมาท�าร้าย

ราชินี

-	ตัวละคร	จะท�าการโจมตีศัตรูพืช

ตัวที่ใกล้ที่สุดแบบอัตโนมัติ	โดยใช้

อาวุธประจ�าตัวของแต่ละอาชีพ

-	ผู้เล่น	ต้องปกป้องราชินีให้ได้

ตามจ�านวน	Wave	ของศัตรูพืชที่

ก�าหนด

-	หากศัตรูพืช	เดินมาจนถึงราชินี

พืชพันธุ์	จะท�าให้ทารกพฤกษาที่

ราชินีคอยล�าเลียงอาหารอยู่	เหี่ยว

และอ่อนแอลง	ราชินีพืชพันธุ์	พลัง

ลด	ครั้งละ		1ระดับ

-	ราชินีพฤกษา	จะคอยล�าเลียงสาร

อาหารแร่ธาตุต่าง	ๆ	จากดิน	ไปเลี้ยง

ดอกและผล	ผู้เล่นจะต้องปกป้อง

ราชินีจากศัตรูพืช

-	โดยผู้เล่นกดที่ต�าแหน่งของพื้นที่

ต่าง	ๆ	เพื่อเคลื่อนไหว

-	ผู้เล่น	จะถูกจัดทีมเป็น	2	ทีม	คือ	

ทีม	A	และ	ทีม	B	ท�าการแข่งขัน

กันก�าจัดศัตรูพืช	เพื่อไม่ให้ศัตรูมา

ท�าร้ายราชินี

-	ตัวละคร	จะท�าการโจมตีศัตรูพืช

ตัวที่ใกล้ที่สุดแบบอัตโนมัติ	โดยใช้

อาวุธประจ�าตัวของแต่ละอาชีพ

-	ผู้เล่น	ต้องปกป้องราชินีให้ได้ตาม

จ�านวน	Wave	ของศัตรูพืช	

ที่ก�าหนด

-	หากศัตรูพืช	เดินมาจนถึงราชินี

พืชพันธุ์	จะท�าให้ทารกพฤกษาที่

ราชินีคอยล�าเลียงอาหารอยู่	เหี่ยว

และอ่อนแอลง	ราชินีพืชพันธุ์พลังลด	

ครั้งละ	1	ระดับ
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อผู้เล่น	สามารถปกป้องให้ราชินี

ให้ล�าเลียงสารอาหาร	จากดินไปสู่

ราก	ล�าต้น	จนถึงใบได้

-	จบเกม	เมื่อผู้เล่นเล่นจนครบ

จ�านวน	Wave	ในแต่ละ	Wave	ที่

ก�าหนด	

-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย

-	ถ้าผู้เล่น	ปล่อยให้ราชินีพลังลดลง

จนหมด	จะ	Game	Over

-	เมื่อผู้เล่น	สามารถปกป้องให้

ราชินีให้ล�าเลียงสารอาหารจากดิน	

ไปสู่ราก	ล�าต้น	จนถึงใบได้

-	นับคะแนน	จากจ�านวนที่ผู้เล่น

แต่ละคน	ว่าก�าจัดศัตรูพืชได้มาก

น้อยเท่าไร	และคะแนนจะถูกน�า

ไปจัดล�าดับ	ผู้เล่นที่ท�าลายศัตรูพืช

สูงสุดจะเป็นฝ่ายชนะ

-	ผู้เล่น	สามารถโชว์คะแนนที่ได้	

ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่เท่าไร	ในเกม	

-	ถ้าผู้เล่น	ไม่สามารถปกป้องราชินี

ได้	จะ	Game	Over

-	เมื่อผู้เล่น	สามารถปกป้องให้ราชินี	

ให้ล�าเลียงสารอาหารจากดิน	ไปสู่

ราก	ล�าต้น	จนถึงใบได้

-	ผู้เล่น	แต่ละทีมต้องช่วยกันโจมตี	

ศัตรูพืช	เพื่อไม่ให้ไปท�าร้ายราชชินี

-		ระบบ	น�าคะแนนของแต่ละคน

ใน	Team	มารวมกัน	Team	ไหนได้

คะแนนมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

-	ผู้เล่น	สามารถโชว์คะแนนที่ได้	

ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่เท่าไร	ในเกม	

-	ถ้าผู้เล่น	ไม่สามารถปกป้องราชินี

ได้	จะ	Game	Over

					•		รางวัลที่ได้รับ

																											เมื่อท�าภารกิจส�าเร็จแล้ว	ผู้เล่นจะได้รับพฤกษาทารกมาเป็นรางวัลส�าหรับภารกิจนี้			

																				(จะเป็นไข่ตัวอ่อนให้ผู้เล่นแรนด้อมเลือก	หากผู้เล่นย้อนกลับมาเล่นด่านเดิม	จะไม่มีโอกาส	

																				ได้ทารกพฤกษาตัวเดิม)	มีร่างพัฒนา	2	ระดับ

					•		หมายเหตุ

																											พฤกษาทารกจัดการกับ	Bug	King	(บอส)	ได้	เมื่อผู้เล่นได้รับพฤกษาทารกแล้ว	ผู้เล่นจะ

																				ต้องท�าการเลี้ยงดู	และฝึกฝนให้พฤกษาทารก	มีก�าลังที่แข็งแรง	เพื่อไปก�าจัด	Bug	King	ภัยของ

																				เหล่าพืชพันธุ์นานาชนิด	

**************************************	END	Game***********************************
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

									1.2		เกมที่	2		เรียนรู้เรื่อง	ปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของพืช		(พืชต้องการแร่ธาตุในดิน)	เกมหาสาร	

อาหารให้พืช

						•		Theme	:	ดินแดนสารอาหาร	(อาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารและแร่ธาตุชนิดต่างๆ)

						•		Story	:	เจ้าเหล่าทารกพฤกษาตัวน้อย	หิวโหย	อ่อนแรง	เพราะต้องการสารอาหารที่เพียงพอ	

																				ราชินีพฤกษาจึงขอร้องให้เหล่าผู้กล้าช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวอ่อนเหล่านี้ให้เติบโตแล้วอยู่รอดต่อไป		

																				ราชินีจึงบอก	ให้เหล่าผู้กล้าน�าพาเหล่าพฤกษาทารกไปยันดินแดนสารอาหาร	เพื่อหาแร่ธาตุ

																				อาหารที่อยู่ในดิน	เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ	ของพืช	ธาตุอาหารที่พืชต้องการคือ	ไนโตรเจน(N)	

																				ฟอสฟอรัส(P)	โพแทสเซียม(K)	ซึ่งระหว่างทางมีภัยอันตรายมากมาย	พร้อมทั้งการซุ่มโจมตี

																				ของศัตรูพืช
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Game: Single Mode Game: Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	ผู้เล่น	ต้องออกไปเก็บสารอาหาร	

และแร่ธาตุในฉาก	โดยให้สังเกต	

แสงประกายตามพื้น	อาจเป็นพื้น

ดิน	หรือ	ล�าธารทั่วไป

-	แร่ธาตุที่พืชต้องการ	คือ	

ไนโตรเจน	(N)	ฟอสฟอรัส	(P)	

โพแทสเซียม	(K)	โดยระบบจะระบุ

มาว่า	เพื่อทารกแต่ละชนิดที่ผู้เล่น

ได้รับมา	ต้องการสารอาหารพวกนี้

มากน้อยเท่าใด		

-	เมื่อพบ	ให้ผู้เล่นกดส�ารวจ	จะขึ้น

ข้อความ	“เก็บเกี่ยว”	และจะมีแถบ

หลอดสีเขียวขึ้นบนหัวตัวละคร	เมื่อ

เต็มหลอดจะได้รับค่าสารอาหาร

เพิ่มให้กับทารก

-	ผู้เล่น	ต้องเก็บสารอาหาร	จนกว่า	

ทารกพฤกษาจะอิ่ม	

-	ผู้เล่น	ต้องค่อยระวังศัตรูพืชที่จะ

เข้ามาท�าร้ายทารกพฤกษา	ให้ผู้เล่น

คอยโจมตีหรือหนี

-	ศัตรูพืช	จะเข้ามาท�าร้ายใน

ระหว่างเดินทาง	(ในระหว่างผู้เล่น

ท�าลายศัตรูพืชได้	จะได้คะแนน

โบนัสเพิ่ม)

-	ถ้าศัตรูพืช	อยู่ใกล้บริเวณที่มีสาร

อาหารอยู่	ศัตรูพืชจะไปแย่งสาร

อาหาร

-	เมื่อศัตรูพืชรับสารอาหาร	

จะกลายร่างเช่นกัน

-	ผู้เล่น	ต้องแข่งกันออกไปเก็บสาร

อาหาร	และแร่ธาตุในฉาก	โดยให้

สังเกตแสงประกายตามพื้น	อาจ

เป็นพื้นดิน	หรือ	ล�าธารทั่วไป	โดย

จะมีระยะเวลาก�าหนด	

-	แร่ธาตุ	ที่พืชต้องการ	คือ	

ไนโตรเจน	(N)	ฟอสฟอรัส	(P)	

โพแทสเซียม	(K)	โดยระบบ	จะระบุ

มาว่า	เพื่อทารกแต่ละชนิดที่ผู้เล่น

ได้รับมา	ต้องการสารอาหารพวกนี้

มากน้อยเท่าใด		

-	เมื่อพบ	ให้ผู้เล่นกดส�ารวจ	จะ

ขึ้นข้อความ	“เก็บเกี่ยว”	และจะ

มีแถบหลอดสีเขียวขึ้นบนหัวตัว

ละคร	เมื่อเต็มหลอดจะได้รับค่า

สารอาหาร	เพิ่มให้กับทารก

-	ผู้เล่น	ต้องเก็บสารอาหาร	จนกว่า	

ทารกพฤกษาจะอิ่มให้ได้มากที่สุด

-	ผู้เล่น	ต้องคอยระวังศัตรูพืชที่

จะเข้ามาท�าร้ายทารกพฤกษา	ให้						

ผู้เล่นคอยโจมตี	หรือหนีศัตรูพืช	ใน

ระหว่างเดินทาง	(ในระหว่างผู้เล่น

ท�าลายศัตรูพืชได้	จะได้คะแนน

โบนัสเพิ่ม)

-	ถ้าศัตรูพืช	อยู่ใกล้บริเวณที่มีสาร

อาหารอยู่	ศัตรูพืชจะไปแย่งสาร

อาหาร

-	เมื่อศัตรูพืชรับสารอาหาร	

จะกลายร่างเช่นกัน

-	ผู้เล่นจะถูกจัดทีมเป็น	2	ทีม	คือ	

ทีม	A	และทีม	B	

-	ผู้เล่น	ต้องแข่งกันออกไปเก็บสาร

อาหาร	และแร่ธาตุในฉาก	โดยให้

สังเกตแสงประกายตามพื้น	อาจเป็น

พื้นดิน	หรือ	ล�าธารทั่วไป	โดยจะมี

ระยะเวลาก�าหนด	

-	แร่ธาตุ	ที่พืชต้องการ	คือ	

ไนโตรเจน	(N)	ฟอสฟอรัส	(P)	

โพแทสเซียม	(K)		โดยระบบจะระบุ

มาว่า	เพื่อทารกแต่ละชนิดที่ผู้เล่น

ได้รับมา	ต้องการสารอาหาร	พวกนี้

มากน้อยเท่าใด		

-	เมื่อพบ	ให้ผู้เล่นกดส�ารวจ	จะขึ้น

ข้อความ	“เก็บเกี่ยว”	และจะมีแถบ

หลอดสีเขียวขึ้นบนหัวตัวละคร	เมื่อ

เต็มหลอดจะได้รับค่าสารอาหารเพิ่ม

ให้กับทารก

-	โดยที่	ผู้เล่นในทีมต้องช่วยกันหา

สารอาหาร	จนบาร์ของพลังสาร

อาหารของทีมตัวเองเต็ม

-	ผู้เล่น	ต้องคอยระวังศัตรูพืช	ที่จะ

เข้ามาท�าร้ายทารกพฤกษา	ให้ผู้เล่น

คอยโจมตีหรือหนีศัตรูพืชในระหว่าง

เดินทาง	(ในระหว่างผู้เล่นท�าลาย

ศัตรูพืชได้	จะได้คะแนนโบนัสเพิ่ม)

-	ถ้าศัตรูพืช	อยู่ใกล้บริเวณที่มีสาร

อาหารอยู่	ศัตรูพืชจะไปแย่งสาร

อาหาร

-	เมื่อศัตรูพืชรับสารอาหาร	

จะกลายร่างเช่นกัน
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  			•		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อผู้เล่น	หาสารอาหารและ

แร่ธาตุชนิดต่างๆ	จนทารกพฤกษา

อิ่ม	ก็จะจบเกม	

-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	ผู้เล่น	ที่เก็บสารอาหารครบตาม

จ�านวนก่อน	จะเป็นผู้ชนะตาม

ล�าดับเวลาก่อนหลัง

-	เมื่อเวลาหมด	ผู้เล่นที่สามารถเก็บ

สารอาหารได้จ�านวนมากที่สุด	จะ

เป็นฝ่ายชนะ	ตามล�าดับ

-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	โดยที่	บาร์ของพลังสารอาหาร

ที่ต้องการของผู้เล่นทุกคนในทีม

จะถูกรวมกัน	เมื่อผู้เล่นทีมไหน

ที่เก็บสารอาหารจนเต็มหลอดได้

ก่อน	จะเป็นฝ่ายชนะ	

-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

         •		รางวัลที่จะได้รับ	

																				-	เมื่อผู้เล่นเล่นจบ	จะได้รับไอเทมปุ๋ยชนิดต่างๆ	

																				-	ไอเท็ม	คัมภีร์สูตรการผสมปุ๋ย	ผู้เล่นสามารถน�าสูตรนี้ไปใช้ในท�าปุ๋ย	เพื่อน�าไปใส่ต้นไม้ในพื้นที่

																						ส่วนตัวได้	เพื่ื่อเพิ่มผลผลิต	หรือท�าให้ต้นไม้โตไว	และอื่นๆ

         •		หมายเหตุ

																				-	ถ้าผู้เล่น	ได้	pet	ตัวใหม่ๆ	มา	พูดเล่นจะต้องน�า	pet	เหล่านั้นมาท�าการรับสารอาหารก่อนทุก

																						ครั้ง	ก่อนที่จะน�าไปพัฒนาร่าง						

																				-	ถ้าผู้เล่นพา	pet	ร่างสมบูรณ์กลับมาเล่นอีกครั้ง	โดยที่น�า	pet	จะได้รับไอเทมปุ๋ยชนิดต่างๆ

**************************************	END	Game***************************************
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

									1.3	เกมที่	3		เรียนรู้เรื่องปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการสังเคราะห์แสง	

         •		Theme	:	อาณาจักรทานตะวัน	(ป่าที่เต็มไปด้วยดอกทานตะวันมีแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์)

        •		Story	:	พฤกษาทารกได้รบัสารอาหารทีเ่พยีงพอแล้ว	แต่พชืยงัต้องการ	คลอโรฟิลล์	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

																				และน�้า	จากการสังเคราะห์แสงให้พืชเจริญเติบโต	โดยต้องใช้แสงจากพื้นที่ป่าดิบจากอาณาจักร	

																				ทานตะวันห่างไกลเท่านั้น	ดอกทานตะวันที่จะสามารถให้แสงได้	คือ	ดอกทานตะวันที่โตเต็มที่	

																				และบานหันหน้าสู่ดวงอาทิตย์เท่านั้น	การเดินทางเพื่อจะหาแสงนั้นมีแต่ภัยอันตรายจากลูกสมุน

																				ของ	Bug	King	ที่ติดตามมาตลอด	เราจะต้องพาพฤกษาทารกไปยันแท่นศิลาศักดิ์สิทธิ์	เพื่อท�า

																				การพัฒนาพฤกษาทารกให้อยู่ในร่างสมบูรณ์	และแข็งแกร่งขึ้น	
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						•		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Game play: Single Mode Game play : Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	ผู้เล่น	ต้องพาพฤกษาทารกไปหา

ปัจจัย	ที่จ�าเป็นต่อการสังเคราะห์

แสง	นั้นคือ	

			1.	คลอโรฟิลล์	สารสีเขียวที่พบได้

ในใบพืช	หาได้จากพืชที่มีใบที่ใหญ่

มาก	และมีรากที่ก�าลังคอยดูซึมน�้า	

ได้รับผลึกใบสีเขียว

			2.	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

หาได้จาก	ในป่าที่มีสภาพแวดล้อม

ย�่าแย่	เอาพฤกษาทารกไปดูดก๊าซ	

ก้อนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

			3.น�้า	บ่อก�าเนิดน�้าที่เกิดขึ้นตาม

จุดต่าง	ๆ	ผลึกหยดน�้า

-	เมื่อผู้เล่น	หาผลึกปัจจัยในการ

สังเคราะห์แสงได้ครบตามจ�านวนที่

ก�าหนด	ผู้เล่นต้องพาพฤกษาทารก	

ไปอาบแสง	ที่ดอกทานตะวันที่โต	

เต็มวัย	โดยไปเขย่าที่ล�าต้นของดอก

ทานตะวันที่หันหน้ารับแสงจาก

ดวงอาทิตย์ให้หันลงมาส่องที่ทารก

พฤกษา

-	กดที่พื้นที่ต่าง	ๆ	เพื่อให้ตัวละคร

เคลื่อนไหวไปที่พื้นที่นั้น	ๆ	

-	เมื่อผู้เล่น	พบผลึกที่ต้องการ	จะ

ต้องกดย�้า	ๆ	ไปที่ผนึกแสงเพื่อเก็บ

รวบรวมแสงตามรูปทรงต่าง	ๆ	ที่

ปรากฏ	เมื่อกดด้วยความเร็วอย่าง

ต่อเนื่องจนส�าเร็จ	

-	ถ้ากดรับแสง	ไม่ว่าจะส�าเร็จหรือ

ไม่ส�าเร็จ	ผลึกจะค่อย	ๆ	จางหายไป	

แล้วไปเกิดในต�าแหน่งใหม่

-	แต่ในระหว่างการเดินทางเพื่อ

ค้นหาแสงเหล่านั้น	ผู้เล่นจะต้อง

-	ผู้เล่น	จะต้องแข่งพาพฤกษาทารก
ไปหาผลึกปัจจัยที่จ�าเป็นต่อการ
สังเคราะห์แสง	นั้นคือ	
			1.	คลอโรฟิลล์	สารสีเขียวที่พบ
ได้ในใบพืช	หาได้จากพืชที่มีใบที่
ใหญ่มากและมีรากที่ก�าลังคอยดูด
ซึมน�้า
			2.	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	หา
ได้
จาก	ในป่าที่มีสภาพแวดล้อมย�่่าแย่
			3.	น�้า	บ่อก�าเนิดน�้าที่เกิดขึ้นตาม
จุดต่าง	ๆ	
-	เมื่อผู้เล่น	หาผลึกปัจจัยในการ
สังเคราะห์แสงได้ครบตามจ�านวนที่
ก�าหนด	ผู้เล่นต้องพาพฤกษาทารก
ไปอาบแสง	ที่ดอกทานตะวันที่โต
เต็มวัย	โดยไปเขย่าที่ล�าต้นของดอก
ทานตะวันที่หันหน้ารับแสงจากดวง
อาทิตย์	ให้หนัลงมาส่องท่ีทารก
พฤกษา
-	กดที่พื้นที่ต่าง	ๆ	เพื่อให้ตัวละคร
เคลื่อนไหวไปที่พื้นที่นั้น	ๆ	
-	เมื่อผู้เล่น	พบผลึกที่ต้องการ	จะ
ต้องกดย�้า	ๆ	ไปที่ผนึกแสงเพื่อเก็บ
รวบรวมแสงตามรูปทรงต่างๆ	ที่
ปรากฏ	เมื่อกดด้วยความเร็วอย่าง
ต่อเนื่องจนส�าเร็จ	
-	ถ้ากดรับแสง	ไม่ว่าจะส�าเร็จหรือ
ไม่ส�าเร็จ	ผลึกจะค่อย	ๆ	จางหาย
ไป	แล้วไปเกิดในต�าแหน่งใหม่
-	แต่ในระหว่างการเดินทาง	เพื่อ
ค้นหาแสงเหล่านั้น	ผู้เล่นจะต้อง
คอยระวังไม่ให้ศัตรูพืชฉวยโอกาส
เข้ามาท�าร้ายพฤกษาทารก

-	ผู้เล่น	จะถูกจัดเป็นทีม	2	ทีม	คือ	
ทีม	A	และทีม	B	
-	ผู้เล่นแต่ละคนในทีมจะต้องพา
พฤกษาทารกไปหาผลึกปัจจัยที่
จ�าเป็นต่อการสังเคราะห์แสง	นั้นคือ	
			1.	คลอโรฟิลล์	สารสีเขียวที่พบได้
ในใบพืช	หาได้จากพืชที่มีใบที่ใหญ่
มาก	และมีรากที่คอยก�าลังดูดซึมน�้า
			2.	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	หา
ได้จากในป่าที่มีสภาพแวดล้อมย�่าแย่
			3.	น�้า	บ่อก�าเนิดน�้าที่เกิดขึ้นตาม
จุดต่าง	ๆ	
-	เมื่อผู้เล่น	หาผลึกปัจจัยในการ
สังเคราะห์แสงได้ครบตามจ�านวนที่
ก�าหนด	ผู้เล่นต้องพาพฤกษาทารก
ไปอาบแส	งที่ดอกทานตะวันที่โต
เต็มวัย	โดยไปเขย่าที่ล�าต้นของดอก
ทานตะวันที่หันหน้ารับแสงจาก
ดวงอาทิตย์	ให้หันลงมาส่องที่ทารก
พฤกษา
-	กดที่พื้นที่ต่า	งๆ	เพื่อให้ตัวละคร
เคลื่อนไหวไปที่พื้นที่นั้น	ๆ	
-	เมื่อผู้เล่น	พบผลึกที่ต้องการ	จะ
ต้องกดย�้า	ๆ	ไปที่ผนึกแสงเพื่อเก็บ
รวบรวมแสงตามรูปทรงต่าง	ๆ	ที่
ปรากฏ	เมื่อกดด้วยความเร็วอย่าง
ต่อเนื่องจนส�าเร็จ	
-	ถ้ากดรับแสง	ไม่ว่าจะส�าเร็จหรือ
ไม่ส�าเร็จ	ผลึกจะค่อย	ๆ	จางหายไป	
แล้วไปเกิดในต�าแหน่งใหม่
-	แต่ในระหว่างการเดินทาง	เพื่อ
ค้นหาแสงเหล่านั้น	ผู้เล่นแต่ละทีม	

จะต้องค่อยระวัง	ไม่ให้ศัตรูพืชฉวย

โอกาสเข้ามาท�าร้ายพฤกษาทารก
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คอยระวังไม่ให้ศัตรูพืชฉวยโอกาส

เข้ามาท�าร้ายพฤกษาทารก

-	เมื่อเก็บผลึกแสงได้	ในแต่ละครั้ง

	ผู้เล่นจะต้องน�ากลับมาส่งที่แท่น

ศิลาที่มีสัญลักษณ์	ตรงกับแสงที่

ผู้เล่นเก็บมาได้

-	ผู้เล่น	จะต้องเก็บผลึกแสงให้ครบ

ภายในเวลาที่ก�าหนด	

-	เมื่อเก็บผลึกแสงได้ในแต่ละครั้ง	

ผู้เล่นจะต้องน�ากลับมาส่งที่แท่น

ศิลาที่มีสัญลักษณ์	ตรงกับแสงที่

ผู้เล่นเก็บมาได้

-	เมื่อเก็บผลึกแสงได้	ในแต่ละครั้ง

ผู้เล่นจะต้องน�ากลับมาส่งที่แท่น

ศิลาของทีมตัวเองและน�าผลึกแสง

ในรูปต่างๆ	ที่มีไปใส่ที่แท่นศิลาที่มี

สัญลักษณ์	ตรงกับแสงที่ผู้เล่นเก็บ

มาได้

						•		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	ผู้เล่น	พาพฤกษาทารกไปอาบแสง

ครบตามจ�านวนที่พฤกษาทารกใน

แต่ละชนิดต้องการ	

-	แท่นศิลา	จะท�าการพัฒนาร่าง

พฤกษาทารกให้เป็นร่างสมบูรณ์	

โดยผลึกต่าง	ๆ	ท�าการยิงพลังมาสู่

ตัวทารกพฤกษา	แล้วทารกพฤกษา

คลายน�้าตาล	(สัญลักษณ์)	เข้าตัวพืช

และจากนั้นทารกก็คายออกซิเจน

ออกมาสู่ตัวผู้เล่นแสดงว่า	ทารกเป็น

พืชที่สมบูรณ์แล้ว	พร้อมพลังความ

สามารถที่เพิ่มขึ้น	ก็จะจบเกม	ตาม

ล�าดับ	+	คะแนนเวลา	ที่ท�าภารกิจ

ส�าเร็จเป็นโบนัส	มากน้อยขึ้นอยู่กับ

ล�าดับขั้น	

-	เมื่อผู้เล่น	คนใดพาพฤกษาทารก	

ไปอาบแสงครบตามจ�านวนที่

พฤกษาทารกในแต่ละชนิดต้องการ

ก่อน	จะชนะ	

-	แท่นศิลา	จะท�าการพัฒนาร่าง

พฤกษาทารก	ให้เป็นร่างสมบูรณ์

โดยผลึกต่าง	ๆ	ท�าการยิงพลังมาสู่	

ตัวทารกพฤกษา	แล้วทารกพฤกษา

คายน�้าตาล	(สัญลักษณ์)	เข้าตัวพืช

และจากนั้นทารกก็คายออกซิเจน

ออกมาสู่ตัวผู้เล่น	แสดงว่าทารก

เป็นพืชที่สมบูรณ์แล้ว	พร้อมพลัง

ความสามารถที่เพิ่มขึ้น	ก็จะจบเกม

ตามล�าดับ	+	คะแนนเวลา	ที่ท�า

ภารกิจส�าเร็จเป็นโบนัส	มากน้อย

ขึ้นอยู่กับล�าดับขั้น	

-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย

-	เมื่อผู้เล่นทีมใด	พาพฤกษาทารก	

ไปอาบแสงครบตามจ�านวนที่พฤกษา

ทารกในแต่ละชนิดต้องการก่อน	

จะชนะ	

-	แท่นศิลา	จะท�าการพัฒนาร่าง

พฤกษาทารกให้เป็นร่างสมบูรณ์

โดยผลึกต่าง	ๆ	ท�าการยิงพลังมาสู่

ตัวทารกพฤกษา	แล้วทารกพฤกษา

คายน�้าตาล	(สัญลักษณ์)	เข้าตัวพืช

และจากนั้นทารกก็คายออกซิเจน

ออกมาสู่ตัวผู้เล่นแสดงว่า	ทารกเป็น

พืชที่สมบูรณ์แล้ว	พร้อมพลังความ

สามารถที่เพิ่มขึ้น	ก็จะจบเกม	ตาม

ล�าดับ	+	คะแนนเวลาที่ท�าภารกิจ

ส�าเร็จเป็นโบนัส	มากน้อยขึ้นอยู่กับ

ล�าดับขั้น	

-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		รางวัลที่ได้รับ

																											เมื่อผู้เล่นกลับมาเล่นด่านนี้อีกครั้งแล้ว	ผู้เล่นพาพฤกษาทารกที่เป็นร่างสมบูรณ์มาเล่น																

																				พฤกษาทารกที่เป็นร่างสมบูรณ์นั้นๆ	จะท�าการสังเคราะห์แสง	แล้วให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์กับ																			

																				ผู้เล่น	ตามชนิดพืชของพฤกษานั้น	เมล็ดเหล่านี้	ผู้เล่นสามารถน�าไปเพาะปลูกในพื้นที่ส่วนตัว

																				ของผู้เล่นได้

**********************************	END	Game*******************************

									1.4	เกมที่	4		เรียนรู้เรื่องการหุบของใบ	จากแรงสะสั่นเทือน	(ก�าจัด	Bug	King	บอส)

         •		Theme	:		รังอันแสนโสมมของ	Bug	King

         •		Story	:	เมื่อพฤกษาทารกเติบโตเป็นพฤกษาตัวเต็มวัยแล้ว	จะมีพลังที่สามารถช่วยก�าจัด	Bug	king	ได้																				

																				ผู้กล้าจึงเดินทางมาสู่รังของ	Bug	king	ในรังของมันเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ชนิดต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น

																				เห็ดพิษ	ไมยราบ	และเศษหญ้าต่าง	ๆ	ผู้เล่นจะต้องก�าจัด	Bug	king	อย่างระวังตัวที่สุด
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Game play: Single Mode Game play : Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	ผู้เล่น	ต้องกดโจมตี	Bug	King	

พลัง	Bug	King		ลด	1	แต้ม

-	ในระหว่างการสู้นั้น	ผู้เล่นจะต้อง

คอยสังเกตสิ่งที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวเป็น

ระยะ	ๆ	ผู้เล่นต้องไปตีเสาคริสตัล	

เพื่อท�าให้	Bug	King	เปิดจุดอ่อน	

และท�าให้	Bug	King	สถานะมึนงง	

และหยุดอยู่กับที่	ผู้เล่นสามารถเข้า

ไปโจมตี	Bug	King	ในช่วงเวลานี้

ได้	ตามจ�านวนครั้งที่ก�าหนดและ	

Bug	King	จะฟื้นตัวกลับมาใหม่	

พร้อมปิด	จุดอ่อนของตัวเอง	ผู้เล่น

จะต้องกลับไปเปิดคริสตัลใหม่

เพื่อให้	Bug	King	อ่อนแออีกครั้ง	

เมื่อผู้เล่นสามารถโจมตีจุดอ่อนของ	

Bug	King	ได้	พลังจะลดครึ่งหนึ่ง

ของหัวใจ	Bug	King	

-	ถ้าผู้เล่นโดน	Bug	king	โจมตี	

ผู้เล่นจะกระเด็นออกจากระยะของ	

Bug	King	ไประยะไกล	และต้องวิ่ง

กลับไปใหม่

-	ในระหว่างการต่อสู้กับ	Bug	king	

นั้น	เจ้า	Bug	king	จะท�าการปล่อย	

ลูกสมุนออกมาช่วยด้วย	โดยท�าให้

เกิดแรงสั่นสะเทือน	ผู้เล่นจะต้อง

คอยสังเกตไมยราบที่อยู่รอบ	ๆ	ตัว

เมื่อใดไมยราบหุบใบลง	นั้นคือ

สัญญาณที่ว่า	ก�าลังมีตัวอะไร

เคลื่อนที่มาอย่างรวดเร็ว	เมื่อผู้เล่น

ถูกสมุนตัวน้อยโจมตี	จะกระเด็นไป

ระยะใกล้และต้องวิ่งกลับไปใหม่

-	เมื่อผู้เล่นท�าลายสมุนของ	Bug	

king	หมดแล้ว	น�้าจะซึมผ่านกลับ

-	ผู้เล่น	จะต้องแข่งกันกดโจมตี		

Bug	King	เมื่อผู้เล่นโจมตีโดน	

พลัง	Bug	King		ลด	1	แต้ม

-	ในระหว่างการสู้นั้น	ผู้เล่นจะต้อง

คอยสังเกตสิ่งที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวเป็น

ระยะ	ๆ	ผู้เล่นต้องไปตีเสาคริสตัล	

เพื่อท�าให้	Bug	King	เปิดจุดอ่อน	

และท�าให้	Bug	King	สถานะมึนงง	

และหยุดอยู่กับที่	ผู้เล่นสามารถเข้า

ไปโจมตี	Bug	King	ในช่วงเวลานี้

ได้	ตามจ�านวนครั้งที่ก�าหนดและ	

Bug	King	จะฟื้นตัวกลับมาใหม่	

พร้อมปิด	จุดอ่อนของตัวเอง	ผู้เล่น

จะต้องกลับไปเปิดคริสตัลใหม่

เพื่อให้	Bug	King	อ่อนแออีกครั้ง	

เมื่อผู้เล่นสามารถโจมตีจุดอ่อนของ	

Bug	King	ได้	พลังจะลดครึ่งหนึ่ง

ของหัวใจ	Bug	King	

-	ถ้าผู้เล่นโดน	Bug	king	โจมตี	

ผู้เล่นจะกระเด็นออกจากระยะของ	

Bug	King	ไประยะไกลและต้องวิ่ง

กลับไปใหม่

-	ในระหว่างการต่อสู้กับ	Bug	king

นั้น	เจ้า	Bug	king	จะท�าการปล่อย	

ลูกสมุน	ออกมาช่วยด้วยโดย	ท�าให้

เกิดแรงสั่นสะเทือน	ผู้เล่นจะต้อง

ค่อยสังเกตไมยราบที่อยู่รอบ	ๆ	ตัว

เมื่อใดไมยราบหุบใบลง	นั้นคือ

สัญญาณที่ว่า	ก�าลังมีตัวอะไร

เคลื่อนที่มาอย่างรวดเร็ว	เมื่อผู้เล่น

ถูกสมุนตัวน้อยโจมตีจะกระเด็นไป

ระยะใกล้และต้องวิ่งกลับไปใหม่

-	เมื่อผู้เล่น	ท�าลายสมุน	Bug	king

-	ผู้เล่น	จะถูกจัดเป็นทีม	2	ทีม	คือ	

ทีม	A	และทีม	B	

-	ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องแข่งกันไป

โจมตี	Bug	King	ให้ทันตามเวลาที่

ก�าหนดเมื่อผู้เล่นโจมตีโดน	พลัง

	Bug	King		ลด	1	แต้ม

-	ในระหว่างการสู้	ผู้เล่นจะต้อง

คอยสังเกต	สิ่งที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวเป็น				

ระยะ	ๆ	ผู้เล่นต้องไปตีเสาคริสตัล

เพื่อท�าให้	Bug	King	เปิดจุดอ่อน

และท�าให้	Bug	King	สถานะมึนงง

และหยุดอยู่กับที่	ผู้เล่นสามารถ

เข้าไปโจมตี	Bug	King	ในช่วงเวลา

นี้ได้	ตามจ�านวนครั้งที่ก�าหนดและ	

Bug	King	จะฟื้นตัวกลับมาใหม่

พร้อมปิดจุดอ่อนของตัวเอง	ผู้เล่น

จะต้องกลับไปเปิดคริสตัลใหม่เพื่อให้	

Bug	King	อ่อนแออีกครั้ง	เมื่อผู้เล่น

โจมตี	จุดอ่อน	Bug	King	ได้	พลังจะ

ลดครึ่งหนึ่งของหัวใจ	Bug	King

-	ถ้าผู้เล่นโดน	Bug	king	โจมตี	

ผู้เล่นจะกระเด็นออกจากระยะของ	

Bug	King	ไประยะไกลและต้องวิ่ง

กลับไปใหม่

-	ในระหว่างการต่อสู้กับ	Bug	king	

นั้น	เจ้า	Bug	king	จะท�า	การปล่อย	

ลูกสมุนออกมาช่วยด้วยโดย	ท�าให้

เกิดแรงสั่นสะเทือน	ผู้เล่นจะต้อง

ค่อยสังเกตไมยราบที่อยู่รอบ	ๆ	ตัว

เมื่อใดไมยราบหุบใบลง	นั้นคือ

สัญญาณที่ว่า	ก�าลังมีตัว	อะไร

เคลื่อนที่มา	อย่างรวดเร็ว	เมื่อผู้เล่น

ถูกสมุนตัวน้อยโจมตีจะกระเด็นไป
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เข้าสู่เซลล์พัลไวนัส	ท�าให้ไมยราบ

จะกลับมากางใบอีกครั้ง

-	พฤกษาในตัวเต็มวัย	จะช่วยผู้เล่น

โจมตีลูกสมุน	Bug	King	โดย

อัตโนมัติ

หมดแล้ว	น�้าจะซึมผ่านกลับเข้าสู่

เซลล์พัลไวนัส	จะท�าให้ไมยราบ

กลับมามากางใบอีกครั้ง

-	พฤกษาในตัวเต็มวัย	จะช่วยผู้เล่น

โจมตีลูกสมุน	Bug	King	โดย

อัตโนมัติ	

ระยะใกล้	และต้องวิ่งกลับไปใหม่

-	เมื่อผู้เล่น	ท�าลายสมุน	Bug	king	

หมดแล้ว	ไมยราบจะกลับมากางใบ

อีกครั้ง

-	พฤกษาในตัวเต็มวัย	จะช่วยผู้เล่น

โจมตลีกูสมนุ	Bug	King	โดยอตัโนมัติ	

						•		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อผู้เล่น	โจมตีจน	Bug	king	แพ้	

จะเป็นฝ่ายชนะ	

-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	เมื่อผู้เล่น	โจมตีจน	Bug	king	แพ้	

จะเป็นฝ่ายชนะ	

-	คะแนน	ตามจ�านวนครั้งที่ผู้เล่น

สามารถเข้าไปโจมตี	Boss	ได้ส�าเร็จ	

มากน้อยตามล�าดับ

-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	เมื่อผู้เล่น	โจมตีจน	Bug	king	แพ้

จะเป็นฝ่ายชนะ	

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over

-	จะนับคะแนนรวม	ตามจ�านวน

การโจมตีของผู้เล่นแต่ละคนในทีม	

ว่าสามารถไปโจมตี	Boss	ได้คะแนน

รวมเท่าไร	ผู้เล่นทีมใดได้คะแนนรวม

มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ	และผู้เล่น

อยู่ล�าดับที่เท่าไหร่ในเกม	ซึ่งจะได้

จากการน�าคะแนน	เวลา	และโบนัส	

มาหาค่าเฉลี่ย	

         •		รางวัลที่ได้รับ

																				-	เมื่อจบด่านนี้	ผู้เล่นจะได้รูปปั้น	Bug	king	สามารถเอาไปตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวของผู้เล่นได้

																						ตามล�าดับความสามารถของผู้เล่น	

																														อันดับ	1	รูปปั้น	Bug	king	Gold		

																														อันดับ	2	รูปปั้น	Bug	king	Silver		

																														อันดับ	3	รูปปั้น	Bug	king	Copper

																														อันดับ	4	ลงไป	รูปปั้น	Bug	King	stone	

**************************	END	Game******************************
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

							1.5	เกมที่	5		เรียนรู้เรื่อง	พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองกับสิ่งเร้า	จากพฤติกรรมการกินอาหาร	

																				(หาทางออกจากป่าหินวงกต)	

         •		Theme	:	ป่าหินวงกต

         •		Story	:	เมื่อชนะ	Bug	King	แล้ว	ราชินีพฤกษาจะแนะน�าผู้เล่นให้ไปอาณาจักรแห่งสรรพสัตว์	เมื่อ	

																				มาถึงผู้เล่นจะเห็นว่าอาณาจักรแห่งนี้มีความชั่วร้ายปกคลุมอยู่	ท�าให้สัตว์ต่างๆ	จากที่เคยอยู่

																				กันอย่างสงบสุขกลับมาท�าร้ายกันเอง	ราชินีพฤกษาจึงให้เราช่วยแก้ปัญหา	โดยให้ผู้เล่นฝ่าป่า

																				หินวงกตเข้าไป	เพื่อเข้าไปในอาณาจักรสัตว์
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คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ                                     (Edutainment Multi-Player Games 3D)                       ..    

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ                                     (Edutainment Multi-Player Games 3D)                       ..    

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Game play: Single Mode Game play : Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	ป่าวงกตม	ี5	ฉาก	แต่จะ	Random	

ให้เล่นครั้งละ	5	ฉาก

-	ผู้เล่น	ต้องหาทางออกจากป่าหิน

วงกต	ระหว่างทางจะเจอสัตว์ต่าง	ๆ	

ขวางทางอยู่	ผู้เล่นต้องหาอาหารที่

สัตว์แต่ละชนิดกิน	มาให้สัตว์ที่ขวาง

ทางอยู่	ซึ่งอาหารต่าง	ๆ	จะอยู่ใน

ระหว่างทางที่ผู้เล่นเดินผ่านมาใน

เขาวงกต	

-	สัตว์ที่ผู้เล่นเจอ	คือสัตว์ทั่วไป	เช่น	

แมว	หนู	ไก่	สุนัข	แต่จะใส่ความ

เป็นแฟนตาซีเข้าไป

1.	ปั๊กไฟ	สุนัขพันธุ์ปั๊กที่มีพลังไฟ	

หากระดูกมาให้

2.	แมวน�้า	เป็นแมวที่มีพลังน�้า	

ธีมคล้าย	ๆ	เทพโปไซดอน	หาปลา

มาให้

3.	ลิงหงอคง	มีรัดเกล้าที่หัว	แบบ

หงอคงในไซอิ๋ว	หากล้วยมาให้

4.	ไก่กุ๊ก	ไก่ใส่ชุดกุ๊ก	จะหาใส้เดือน

มาให้

5.	กระต่ายตื่นตูม	เป็นกระต่าย

สะพายระเบิด	หาแครอทมาให้

6.	เต่านินจา	หาผักบุ้งมาให้

7.	หนูน้อยหมวกแดง	หนูผ้าคลุมหัว		

สีแดง	หาชีสมาให้

**	เมื่อส่งอาหารให้สัตว์แต่ละชนิด

พฤติกรรมการกินของมัน	จะเป็น

Animation	ที่แตกต่างกัน	ตาม

ลักษณะการกินของสัตว์ชนิดนั้น	ๆ	

ผู้เล่นสามารถสังเกตพฤติกรรมของ

สัตว์ได้

-	ป่าวงกตม	ี5	ฉาก	แต่จะ	Random	

ให้เล่นครั้งละ	5	ฉาก

-	แข่งกัน	ว่าใครที่ออกจากป่าวงกต

ได้ก่อนคนนั้นจะชนะ	โดยที่ถ้าผู้

เล่นคนใดคนหนึ่ง	เมื่อผ่านด่านไป

แล้วก็จะสามารถเล่นด่านต่อไปใน

เขาวงกตได้เลยจนจบ	ถ้าผู้เล่นที่ยัง

ไม่ได้ผ่านด่าน	ต้องเล่นจนกว่าจะ

ผ่านด่านหรือเวลาในด่านนั้น	ๆ	

จะหมดถึงจะไปด่านต่อไปได้

-	ผู้เล่น	ต้องหาหนทางออกจากป่า

หินวงกต	ระหว่างทางจะเจอสัตว์

ต่าง	ๆ	ขวางทางอยู่	ผู้เล่นต้องหา

อาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกินมาให้

สัตว์ที่ขวางทางอยู่	ซึ่งอาหารต่าง	ๆ

จะอยู่ในระหว่างทางที่ผู้เล่นเดิน

ผ่านมาในเขาวงกต	

-	สัตว์ที่ผู้เล่นเจอ	คือสัตว์ทั่วไป	เช่น	

แมว	หนู	ไก่	สุนัข	แต่จะใส่ความ

เป็นแฟนตาซีเข้าไป

1.	ปั๊กไฟ	สุนัขพันธุ์ปั๊กที่มีพลังไฟ	

หากระดูกมาให้

2.	แมวน�้า	เป็นแมวที่มีพลังน�้า	ธีม

คล้ายๆ	เทพโปไซดอน	หาปลามาให้

3.	ลิงหงอคง	มีรัดเกล้าที่หัว	แบบ

หงอคงในไซอิ๋ว	หากล้วยมาให้

4.	ไก่กุก๊	ไก่ใส่ชดุกุก๊	จะหาใส้เดอืน

มาให้

5.	กระต่ายตื่นตูม	เป็นกระต่าย

สะพายระเบิด	หาแครอทมาให้

6.	เต่านินจา	หาผักบุ้งมาให้

7.	หนูน้อยหมวกแดง	หนูผ้าคลุม

หัวสีแดง	หาชีสมาให้

-	ทีมแต่ละทีมจะต้องแข่งกันหาทาง

ออกจากป่าวงกต	เมื่อทีมใดทีมหนี่ง

ที่หาของไปให้สัตว์ได้ถูกต้องก่อน	

ทุกทีมจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังอีกห้อง

ของป่าวงกตทันที	และทีมที่ชนะ	

จะได้รับคะแนนจากด่านนั้น	

-	ในแต่ละห้อง	จะมีเวลาก�าหนดด้วย	

ถ้าเวลาหมด	ทั้ง	2	ทีมจะถูกย้ายไป

อีกห้องนึงทันทีและจะไม่มีทีมไหนได้

คะแนน

-	ผู้เล่น	ต้องหาทางออกจากป่าหิน

วงกต	ระหว่างทางจะเจอสัตว์ต่าง	ๆ	

ขวางทางอยู่	ผู้เล่นต้องหาอาหารที่

สัตว์แต่ละชนิดกิน	มาให้สัตว์ที่ขวาง

ทางอยู่	ซึ่งอาหารต่าง	ๆ	จะอยู่ใน

ระหว่างทางที่ผู้เล่นเดินผ่านมาใน

เขาวงกต	

-	สัตว์ที่ผู้เล่นเจอ	คือสัตว์ทั่วไป	เช่น	

แมว	หนู	ไก่	สุนัข	แต่จะใส่ความเป็น

แฟนตาซีเข้าไป

1.	ปั๊กไฟ	สุนัขพันธุ์ปั๊กที่มีพลังไฟ	

หากระดูกมาให้

2.	แมวน�้า	เป็นแมวที่มีพลังน�้า	ธีม

คล้าย	ๆ	เทพโปไซดอน	หาปลามาให้

3.	ลิงหงอคง	มีรัดเกล้าที่หัว	แบบ

หงอคงในไซอิ๋ว	หากล้วยมาให้

4.	ไก่กุ๊ก	ไก่ใส่ชุดกุ๊ก	จะหาใส้เดือน

มาให้

5.	กระต่ายตื่นตูม	เป็นกระต่าย

สะพายระเบิด	หาแครอทมาให้

6.	เต่านินจา	หาผักบุ้งมาให้

7.	หนูน้อยหมวกแดง	หนูผ้าคลุมหัว

สีแดง	หาชีสมาให้



56
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

**	เมื่อส่งอาหารให้สัตว์แต่ละชนิด

พฤติกรรมการกินของมันจะเป็น

Animation	ที่แตกต่างกัน	ตาม

ลักษณะการกินของสัตว์ชนิดนั้น	ๆ	

ผู้เล่นสามารถสังเกตพฤติกรรมของ

สัตว์ได้

**	เมื่อส่งอาหารให้สัตว์แต่ละชนิด

พฤติกรรมการกินของมันจะเป็น

Animation	ที่แตกต่างกัน	ตาม

ลักษณะการกินของสัตว์ชนิดนั้น	ๆ	

ผู้เล่นสามารถสังเกตพฤติกรรมของ

สัตว์ได้

         •		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อผู้เล่น	หาทางออกจนเจอครบ

ทุกด่าน	จะเป็นชนะ

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ	ก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	เมื่อผู้เล่น	หาทางออกเจอแล้ว	จะ

เป็นฝ่ายชนะ	ตามล�าดับ	

-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ	ก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	เมื่อผู้เล่น	หาทางออก	เจอแล้ว		

จะเป็นฝ่ายชนะ	ตามล�าดับ		

-	ระบบจะท�าการสรุปคะแนน	

จาก	3	ใน	5	ทีมผู้เล่นที่ได้คะแนน

มากกว่า	3-5	จะเป็นฝ่ายชนะ

-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ	ก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

         •		รางวัลที่ได้รับ									

																				-	ผู้เล่นจะได้รับ	Pet	สัตว์เวทมนต์เป็นสัตว์เลี้ยง	แต่ไม่สามารถไปช่วยโจมตีได้	สามารถเลือก	

																						ให้ติดตามได้	แต่	Pet	ที่เป็นสัตว์เวทมนต์ก็จะไม่สามารถเข้าไปในโซนของ	Pet	พืชได้																								

																						เมื่อผู้เล่นน�าเข้าไป	Pet	สัตว์เวทมนต์	จะถูกเปลี่ยนเป็น	Pet	พืชพันธ์	ทันที								

																				-	ผู้เล่นจะได้รับพันธ์ุสัตว์ต่าง	ๆ	ในระหว่างการเดินทาง	เป็นรางวัลเพื่อน�าไปเลี้ยง	ในพื้นที่

																						ส่วนตวัของผูเ้ล่นด้วย	เช่น	หม	ูไก่	ววั	ซ่ึงสามารถเล้ียงเพ่ือขยายพันธุ์	ขาย	หรือน�าไปแปรรูป

																							เป็นอาหาร

**************************************	END	Game*******************************************
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

									1.6.	เกมที่	6			เรียนรู้เรื่อง	วัฐจักรของกบ	(ลูกอ๊อด	สไลเดอร์	เส้นทางแห่งการมุ่งหน้าไปหา	เทพีบาสต์	)

    

         •		Theme	:		ล�าธารน�าไหล	มีหุบเขาเหวลึก	

         •		Story	:	เมื่อผู้เล่นออกจากเข้าวงกตได้แล้ว	ผู้เล่นจะเดินทางมาจนถึงอาณาจักรสรรพสัตว์	เมื่อมาถึง								

																				จะพบว่าเมืองถูกปกคลุมไปด้วยความชั่วร้าย	ราชาแห่งอาณาจักรสรรพสัตว์จึงขอให้เราช่วย

																				ไปจัดการกับต้นเหตุของความวุ่นวายนี้	โดยต้องเดินทางไปยังสถานที่	เทพีบาสต์	(Bastet)	

																				อาศัยอยู่	ซึ่งการเดินทางนั้น	มีเพียงเส้นทางเดียวที่จะผ่านไปได้	นั้นคือ	ธารน�้าที่อันตรายมาก

																				ในล�าธารผู้เล่นจะต้องไปพบแม่กบยักษ์	ที่เป็นหนทางเดียวที่จะผ่านอันตรายในเส้นทางนี้ได้	

																				แม่กบจะมอบลูกอ๊อดยักษ์ให้	เพื่อให้ลูก	ๆ	ของตนพาผู้กล้าเดินทางไปยังอีกฝั่งของหุบเหว		

																				ในการเดินทางนี้	จะมีเพียงลูกอ๊อดยักษ์เท่านั้นที่จะผ่านไปได้	และอาณาจักรสรรพสัตว์ที่	

																				เทพีบาสต์	(	Bastet)	ยึดครองอยู่นั้น	รอบ	ๆ	อาณาจักรจะถูกล้อมรอบด้วยเหวที่ลึกมาก	

																				ผู้เล่นต้องเก็บแมลงเวทมนต์	เพื่อให้ลูกอ๊อดยักษ์เติบโตเป็นกบ	และกระโดดข้ามไป

																				ยังสถานที่ที่มี	เทพีบาสต์	(	Bastet)	อยู่ให้ได้
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ                                     (Edutainment Multi-Player Games 3D)                       ..    

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Game play: Single Mode Game play : Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	ผู้เล่น	จะได้ขี่ลูกอ๊อดยักษ์และต้อง

คอยหลบอุปสรรคต่าง	ๆ	โดยการ

บังคับ	ซ้าย-ขวา

-	ผูเ้ล่น	จะต้องคอยหลบ	ปลา	ทีจ่ะ

คอยกระโดดขึ้นมาแย่งกินสาหร่าย

-	ผู้เล่น	จะต้องคอยเก็บแมลง

เวทมนต์ให้เต็มหลอด	เพื่อท�าให้

ลูกอ๊อดโตเป็นกบ

-	การพัฒนาร่างของลูกอ๊อด	จะมี	4	

ระดับ	คือ	

*	เมื่อลูกอ๊อด	กิินสาหร่ายครบ	30	

จะพัฒนาร่าง	เป็น	ลูกอ๊อดกลางวัย	

มีหางใหญ่ขึ้น	

*	เมื่อลูกอ๊อด	กินสาหร่ายครบ	50	

จะพัฒนาร่าง	เป็น	ลูกอ๊อดเต็มวัย	มี

ขาหลังงอก

*	เมื่อลูกอ๊อดกินสาหร่ายครบ	70	

จะพัฒนาร่าง	เป็น	ลูกกบ

*	เมื่อลูกอ๊อดมีขา	กินแมลงเวทย์

ครบ	100	จะพัฒนาร่าง	เป็น	กบ

-	เมื่อลูกอ๊อด	พัฒนาร่างตามล�าดับ	

Speed	การว่ายน�้าของลูกอ๊อด

จะเพิ่มด้วยตามล�าดับเช่นกัน

-	ผู้เล่น	จะแข่งกันว่า	ใครที่ท�าให้	

ลูกอ๊อดแปลงร่างเป็นกบได้ก่อน	

ผู้ที่ท�าให้แปลงร่างได้ก่อน	จะเป็น

ฝ่ายชนะ

-	ผู้เล่น	จะได้ขี่ลูกอ๊อดยักษ์และ

ต้องคอยหลบอุปสรรคต่าง	ๆ	โดย

การบังคับ	ซ้าย-ขวา

-	ผู้เล่น	จะต้องคอยหลบ	ปลา	ที่จะ

คอยกระโดดขึ้นมาแย่งกินสาหร่าย

-	ผู้เล่น	จะต้องคอยเก็บสาหร่าย

ให้เต็มหลอด	เพื่อท�าให้ลูกอ๊อดโต

เป็นกบ

-	การพัฒนาร่างของลูกอ๊อด	จะมี	4	

ระดับ	คือ	

*	เมื่อลูกอ๊อดกินสาหร่ายครบ	30	

จะพัฒนาร่าง	เป็น	ลูกอ๊อดกลางวัย	

มีหางใหญ่ขึ้น	

*	เมื่อลูกอ๊อดกินสาหร่ายครบ	50	

จะพัฒนาร่า	เป็น	ลูกอ๊อดเต็มวัย	มี

ขาหลังงอก

*	เมื่อลูกอ๊อดกินสาหร่ายครบ	70	

จะพัฒนาร่าง	เป็น	ลูกกบ

*	เมื่อลูกอ๊อดมีขา	กินแมลงเวทย์	

100	จะพัฒนาร่าง	เป็น	กบ

-	เมื่อลูกอ๊อดพัฒนาร่างตามล�าดับ	

Speed	การว่ายน�้าของลูกอ๊อด

จะเพิ่มด้วยตามล�าดับเช่นกัน

-	ผู้เล่น	จะถูกจัดทีมเป็น	2	ทีม	คือ	

ทีม	A	และทีม	B	

-	ทีมแต่ละทีม	จะมีหลอดการพัฒนา

เป็นกบ	โดยใช้ร่วมกันทั้งทีม	เมื่อ

หลอดเต็มถึงจุด	ๆ	หนึ่ง	ลูกอ๊อดจะ

เปลี่ยนร่าง	ซึ่งจะส่งผลต่อทั้งทีม

ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันเก็บแมลง

เวทมนต์	เพื่อท�าให้ทีมทั้งทีมแปลง

ร่างเป็นกบให้ได้	ทีมไหนที่แปลงร่าง

ได้ก่อน	จะเป็นฝ่ายชนะ

-	ผู้เล่นจะได้ขี่ลูกอ๊อดยักษ์	และต้อง

คอยหลบอุปสรรคต่าง	ๆ	โดยการ

บังคับ	ซ้าย-ขวา

-	ผู้เล่นจะต้องคอยหลบ	ปลา	ที่จะ

คอยกระโดดขึ้นมาแย่งกินสาหร่าย

-	ผู้เล่นจะต้องคอยเก็บกินสาหร่าย

ให้เต็มหลอด	เพื่อท�าให้ลูกอ๊อดโต

เป็นกบ

-	การพัฒนาร่างของลูกอ๊อด	จะมี	4	

ระดับ	คือ	

*	เมื่อลูกอ๊อดกินสาหร่ายครบ	300	

จะพัฒนาร่าง	เป็น	ลูกอ๊อดกลางวัย	

มีหางใหญ่ขึ้น	

*	เมื่อลูกอ๊อดกินสาหร่าย	ครบ	500	

จะพัฒนาร่าง	เป็น	ลูกอ๊อดเต็มวัย	มี

ขาหลังงอก

*	เมื่อลูกอ๊อดกินสาหร่ายครบ	700	

จะพัฒนาร่าง	เป็น	ลูกกบ

*	เมื่อลูกอ๊อดมีขา	กินแมลงเวทย์

ครบ	100	จะพัฒนาร่าง	เป็น	กบ

-	เมื่อลูกอ๊อดพัฒนาร่างตามล�าดับ	

Speed	การว่ายน�้าของลูกอ๊อดจะ

เพิ่มด้วยตามล�าดับเช่นกัน
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

         •		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อหลอดความต้องการของ	

สาหร่ายเต็มตามความต้องการและ	

สามารถท�าให้ลูกอ๊อดกลายเป็นกบ

ตัวเต็มวัยได้	จะชนะ

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ	ก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	ถ้าผู้เล่นคนไหน	สามารถเปลี่ยน

ลูกอ๊อดให้เป็นกบได้ก่อน	จะชนะ	

สามารถไปยังอาณาจักรต่อไปได้

เช่นกัน	

-	จากนั้นผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ	ก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	เมื่อหลอดความต้องการของ

สาหร่าย	ทีมไหนเต็มก่อน	สามารถ

เปลี่ยนลูกอ๊อดให้เป็นกบได้	ทีมนั้น

จะชนะแล้วสามารถไปยังอาณาจักร

ต่อไปได้เช่นกัน	

-	จากนั้นผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ	ก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

         •		รางวัลที่จะได้รับ	

		 									-		ไอเทม	อาหารสัตว์	ชนิดต่าง	ๆ	ที่จะน�าไปให้สัตว์ที่เราเลี้ยง	ในพื้นที่ส่วนตัว

***************************	END	Game********************************
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

									1.7	เกมที่	7		เรียนรู้เรื่อง		พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองกับสิ่งเร้า	จากพฤติกรรมของสัตว์กับแสง	

การตอบสนองของแมวในที่มืด	(ก�าจัดเทพีบาสต์)	

         •		Theme	:		ปากถ�้าอีกด้านของอาณาจักรสรรพสัตว์	ติดกับอาณาจักรดิน

         •		Story	:	เมื่อมาถึงชายป่าปากถ�้าอีกด้านของอาณาจักรสรรพสัตว์	ที่เทพีบาสต์	(Bastet	Boss)	ท�าการ

																				ยึดครองพื้นที่	เทพีบาสต์	(Bastet)	เป็นต้นเหตุของความวุ่นวาย	ในพื้นที่อาณาจักรสรรพสัตว์นี้

																				ทั้งหมด	โดย	เทพีบาสต์	(Bastet)	พยายามร่ายเวทย์	เพื่อจะยึดครองอาณาจักร	เหล่าผู้กล้าต้อง

																				ขัดขวาง	เทพีบาสต์	(Bastet)	และพยายามท�าให้	เทพีบาสต์	(Bastet)	เข้าใจว่าท�าไมอาณาจักร

																				แห่งนี้	เทพีบาสต์	(Bastet)	ถึงได้อยู่ไม่ได้	แล้วรับปาก	เทพีบาสต์	(Bastet)	ว่าจะช่วย	เพื่อทวง

																				ความสงบสุข	มาสู่อาณาจักรสรรพสัตว์และอาณาจักรแห่งดิน	คืนมาอีกครั้ง
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คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ                                     (Edutainment Multi-Player Games 3D)                       ..    

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Game play: Single Mode Game play : Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	Boss	ตัวนี้	จะเป็นจอมเวทย์ที่มี

บาเรียคลุมอยู่	ผู้เล่นจะไม่สามารถ

ตี	Boss	ได้

-	บอส	จะเสกเสาคริสตัลขึ้นมา	เพื่อ

สะกดอาณาจักรแห่งนี้ให้เป็นของ

ตัวเอง

-	โดย	เทพีบาสต์	จะท�าการระบ�า

เรียกพระจันทร์ให้มาบังดวงอาทิตย์

เพื่อท�าให้เกิดปรากฏการณ์

สุริยุปราคา

-	ระหว่างที่เสาคริสตัล	ที่ถูกเสก

ขึ้นมา	เสาคริสตัลนั้นจะมาพร้อม

กับองครักษ์พิทักษ์คริสตัล	ซึ่งก็คือ

ชีวิตแยกของ	เทพีบาสต์	นั้นเอง	(มี	

8	ชีวิต)	ผู้เล่น	จะต้องไล่องครักษ์

พิทักษ์คริสตัล	ในที่มืด	(ฉากถูก

เปลี่ยนไปอยู่ในความมืด	เห็นเพียง

แสงวาว	ๆ	จากดวงตาของแมว)

แมวเหล่านี้	จะคอยโจมตีผู้เล่น	

ไม่ให้เข้าใกล้เสาคริสตัส	

-	เมื่อผู้เล่นไล่แมวได้แล้ว	จะได้รับ

พลังตาแมว	ที่สามารถมองเห็น

คริสตัลในที่มืดได้	

-	ผู้เล่น	ต้องท�าลายเสาคริสตัล	

จากนั้น	(ฉากก็จะกลับมาสว่าง

เหมือนเดิม)

-	ผู้เล่นจะต้องท�าลายคริสตัล

ให้หมด	และทันเวลาตามเวลาที่

ก�าหนด	

-	Boss	ตัวนี้จะเป็นจอมเวทย์ที่มี		

บาเรียคลุมอยู่	ผู้เล่นจะไม่สามารถ

ตี	Boss	ได้

-	Boss	จะเสกเสาคริสตัลขึ้นมา	

เพื่อสะกดอาณาจักรแห่งนี้ให้เป็น

ของตัวเอง

-	โด	ยเทพีบาสต์	จะท�าการระบ�า

เรียกพระจันทร์ให้มาบังดวงอาทิตย์

เพื่อท�าให้เกิดปรากฏการณ์

สุริยุปราคา

-	ระหว่างที่เสาคริสตัล	ที่ถูกเสก

ขึ้นมา	เสาคริสตัลนั้นจะมาพร้อม

กับองครักษ์พิทักษ์คริสตัล	ซึ่งก็คือ

ชีวิตแยกของ	เทพบีาสต์	นัน้เอง	(มี	

8	ชวีติ)	ผู้เล่นจะต้องไล่องครักษ์

พิทักษ์คริสตัล	ในที่มืด	(ฉากถูก

เปลี่ยนไปอยู่ในความมืด	เห็นเพียง

แสงวาว	ๆ	จากดวงตาของแมว)	

แมวเหล่านี้	จะคอยโจมตีผู้เล่น	

ไม่ให้เข้าใกล้เสาคริสตัส	

-	เมื่อผู้เล่นไล่แมวได้แล้ว	จะได้

รับพลังตาแมว	ที่สามารถมองเห็น

คริสตัลในที่มืดได้	

-	ผู้เล่น	ต้องท�าลายเสาคริสตัล	

จากนั้น	(ฉากก็จะกลับมาสว่าง

เหมือนเดิม)

-	ผู้เล่นจะต้องท�าลายคริสตัล

ให้หมด	และทันเวลาตามเวลาที่

ก�าหนด	

-	ผู้เล่น	จะถูกจัดทีมเป็น	2ทีม	คือ	

ทีม	A	และทีม	B	

-	Boss	ตัวนี้จะเป็นจอมเวทย์ที่มี

บาเรียคลุมอยู่	ผู้เล่นจะไม่สามารถ

ตี	Boss	ได้

-	Boss	จะเสกเสาคริสตัลขึ้นมา	

เพื่อสะกดอาณาจักรแห่งนี้ให้เป็น

ของตัวเอง

-	โดย	เทพีบาสต์	จะท�าการระบ�า

เรียกพระจันทร์ให้มาบังดวงอาทิตย์

เพื่อท�าให้เกิดปรากฏการณ์

สุริยุปราคา

-	ผู้เล่นแต่ละทีม	จะต้องช่วยกัน

ก�าจัดเสาคริสตัลที่ถูกเสกขึ้นมา

เสาคริสตัลนั้นจะมาพร้อมกับ

องครักษ์พิทักษ์คริสตัล	ซึ่งก็คือ

ชีวิตแยกของ	เทพีบาสต์	นั้นเอง	(มี	

8	ชีวิต)	ผู้เล่นจะต้องไล่องครักษ์

พิทักษ์คริสตัล	ในที่มืด	(ฉากถูก

เปลี่ยนไปอยู่ในความมืด	เห็นเพียง

แสงวาว	ๆ	จากดวงตาของแมว)	แมว

เหล่านี้	จะคอยโจมตีผู้เล่นไม่ให้เข้า

ใกล้เสาคริสตัส	

-	เมื่อผู้เล่นไล่แมวได้แล้ว	จะได้รับ

พลังตาแมว	ที่สามารถมองเห็น

คริสตัลในที่มืดได้	

-	ผู้เล่น	ต้องท�าลายเสาคริสตัล

จากนั้น	(ฉากก็จะกลับมาสว่าง

เหมือนเดิม)

-	ผู้เล่น	จะต้องท�าลายคริสตัล

ให้หมด	และทันเวลาตามเวลาที่

ก�าหนด	
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						•		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อผู้เล่นท�าลาย	คริสตัลจนหมด	

และทันเวลาที่ก�าหนด	เทพีบาสต์

	(Bastet)	หมดพลังจะเป็นฝ่ายชนะ

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ	ก่อน

เวลาจะหมด		Game	Over

-	เมื่อผู้เล่น	แข่งกันท�าลายคริสตัล

จนหมด	และทันเวลาที่ก�าหนด

เทพีบาสต์	(Bastet)	หมดพลัง	

จะเป็นฝ่ายชนะ

-	จากนั้นผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ	ก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over	

-	เมื่อผู้เล่นทีม	ท�าลายคริสตัลได้มาก

ที่สุด	ในเวลาที่ก�าหนด	เทพีบาสต์

(Bastet)	หมดพลัง	คะแนนรวมของ

ทมีใดมากทีส่ดุจะเป็นฝ่ายชนะ

-	จากนั้นผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไร	ในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาจะหมด	Game	Over

         •		รางวัลที่จะได้รับ	

																				-	เมื่อจบด่านนี้	ผู้เล่นจะได้รูปปั้น	Bug	king	สามารถเอาไปตกแต่ง	พื้นที่ส่วนตัวของผู้เล่นได้			

																						ตามล�าดับความสามารถของผู้เล่น	

																														อันดับ	1										รูปปั้น	เทพีบาสต์	(	Bastet)	Gold		

																														อันดับ	2										รูปปั้น	เทพีบาสต์	(	Bastet	)	Silver		

																														อันดับ	3										รูปปั้น	เทพีบาสต์	(	Bastet	)	Copper

																														อันดับ	4	ลงไป			รูปปั้น	เทพีบาสต์	(	Bastet	)	stone	

****************************	END	Game******************************
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									1.8		เกมที่	8		เรียนรู้เรื่องดินในท้องถิ่น	ว่าดินเสียเกิดจากอะไรบ้าง	(เกมส์ขุดทางน�้าเพื่อจัดท�าทาง

																				ระบายน�้า)

 

         •		Theme	:		อาณาจักรดิน	ดินแดนอันแห้งแร้ง

         •		Story	:	เมื่อผู้กล้าชนะ	เทพีบาสต์	(Bastet)	แล้ว	เทพีบาสต์	(Bastet)	จึงบอกเหตุผลว่า	ที่อาณาจักร

																				แห่งดินของตนโดนเหล่าโกเล็ม	(สมุนดิน)	ซึ่งมีความชั่วร้ายคอยขวางทางน�้า	จนท�าให้พืชตาย	

																				ดินขาดความสมบูรณ์และแห้งแล้ง	จนท�าให้เกิดปัญหาแก่ดิน	จนไม่สามารถสร้างสารอาหาร

																				หรือให้สารอาหารกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้	เทพีบาสต์	(Bastet)	จึงต้องการมาครอบครองอาณาจักร

																				สรรพสัตว์	เพื่อจะทวงความอุดมสมบูรณ์กลับ	โดยลืมค�านึงถึงความเดือดร้อนของเหล่าสัตว์ป่า

																				ที่อาศัยอยู่อาณาจักรนี้	เมื่อเหล่าผู้กล้าได้ฟังเรื่องราวของ	อาณาจักรดิน	ผู้กล้าทนการกระท�า

																				ของเจ้าพวกโกเล็มไม่ไหว	จึงอาสาขอไปจัดการเจ้าโกเล็มพวกนี้ให้	เทพีบาสต์	(Bastet	)	ผู้กล้า

																				ออกเดินทางมาถึงอาณาจักรดิน	แล้วจะได้พบกับ	จอห์น	(NPC)	ชาวไร่ที่ไม่รู้จะหาวิธีไหนก�าจัด	

																				โกเล็มเหล่านี้	ผู้กล้าจึงคิดวิธีได้ว่าเราจะต้องช่วยกันขุดทางน�้า	เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นสามารถ

																				ปลูกต้นไม้ได้อีกครั้ง	จอห์น	(NPC)	จึงได้มอบจอบขุดให้กับเหล่าผู้กล้า
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        •		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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Game play: Single Mode Game play : Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	ผู้เล่นทุกคน	จะได้รับจอบขุดแบบ
มาตรฐาน	คนละ	1	อัน	ในระหว่าง	
การขุด	จอบจะมีการเสื่อมสภาพ	
แล้วผู้เล่นสามารถขุดดินที่มีพลังงาน
จอบซ่อนอยู่	เพื่อเพิ่มพลังจอบใน
ระหว่างการเล่นได้เป็นระยะ	ๆ	เมื่อ
จอบขุดพัง	ผู้เล่นสามารถ	วิ่งกลับไป
ขอจอบขุดอันใหม่จากชาวไร่	จอห์น	
เส้นทางที่ให้ผู้เล่นขุดทางน�้านั้น	
ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องจ�าแผนที่ใน
ระยะการขุดของตัวเองให้ได้
-	ผู้เล่น	ต้องขุดให้ตรงกับพื้นที่ที่
ก�าหนด	ถ้าผู้เล่นออกนอกเส้นทาง	
ผู้เล่นสามารถ	กดระบบ	Hint	ให้
เป็นตัวช่วยของผู้เล่น	ถ้าผู้เล่นจ�า
และสังเกตไม่ทัน
-	ผู้เล่น	ต้องขุดทางน�้าไหลจากขอบ
ของแผนที่ให้น�้าไหลเข้ามาตามทิศ
ทางที่ก�าหนด	จนถึงแหล่งน�้าในโซน
เพาะปลูก	
-	ผู้เล่น	ต้องกดไปที่พื้นที่ที่ผู้เล่น
ต้องการขุด	โดยในพื้นที่นั้นจะมีดิน
และหินหลายชนิด	ซึ่งจะมีระดับ
ความยากในการขุด	ดังนี้	
*	ดินแห้งธรรมดา	ที่เกิดจากการตัด
ไม้ท�าลายป่า	(ฉากจะเป็นป่าที่ถูก
ตัดต้นไม้)	ต้อง	กดย�้า	ๆ	2	ครั้ง	ถึง
จะแตก
*	ดินแห้ง	ที่เกิดจากการเผาป่า	
(ฉากรอบ	ๆ	จะเป็นบรรยากาศป่าที่
ถกูเผา)	ต้องกดย�า้	ๆ	3	ครัง้	ถงึจะแตก
*	ดนิเสยี	ทีเ่กดิจากการปลกูข้าวโพด

เป็นเวลานาน	ๆ	(ฉากจะเป็นดง

ข้าวโพดที่แห้งตาย)	ต้อง	กดย�้า	ๆ	5	

ครั้ง	ถึงจะแตก

-	ผู้เล่นทุกคน	จะได้รับจอบขุดแบบ
มาตรฐาน	คนละ	1	อัน	ในระหว่าง
การขุด	จอบจะมีการเสื่อมสภาพ	
แล้วผู้เล่นสามารถขุดดินที่มี
พลังงานจอบซ่อนอยู่	เพื่อเพิ่มพลัง
จอบในระหว่างการเล่นได้เป็น
ระยะ	ๆ	เมื่อจอบขุดพัง	ผู้เล่น
สามารถวิ่งกลับไปขอจอบขุดอัน
ใหม่จากชาวไร่	จอห์น	
-	ผู้เล่นแต่ละคนจะถูก	Random	
จุดเกิดต่างกัน	จุดเกิดจะมีทั้งหมด	
10	จุด	แรนด้อมเกิด
-	ผู้เล่น	ต้องจ�าแผนที่เส้นทางที่ให้
ผู้เล่นขุดทางน�้า	แล้วผู้เล่นต้องขุด
ให้ตรงกับพื้นที่ที่ก�าหนด	ถ้าผู้เล่น
ออกนอกเส้นทาง	ผู้เล่นสามารถกด
ระบบ	Hint	ให้เป็นตวัช่วยของผูเ้ล่น
ถ้าผู้เล่นจ�าและสังเกตไม่ทัน
-	ผู้เล่น	ต้องแข่งกันขุดทางน�้าไหล
จากขอบของแผนที่ให้น�้าไหลเข้ามา
ตามทิศทางที่ก�าหนด	จนถึงแหล่ง
น�้าในโซนเพาะปลูก	
-	ผู้เล่น	ต้องกดไปที่พื้นที่ที่ผู้เล่น
ต้องการขุด	โดยในพื้นที่นั้นจะมีดิน
และหินหลายชนิด	ซึ่งจะมีระดับ
ความยากในการขุด	ดังนี้	
*	ดินแห้งธรรมดา	ที่เกิดจากการตัด
ไม้ท�าลายป่า	(ฉากจะเป็นป่าที่ถูก
ตัดต้นไม้)	ต้อง	กดย�้า	ๆ	2	ครั้ง	ถึง
จะแตก
*	ดินแห้ง	ที่เกิดจากการเผาป่า	
(ฉากรอบ	ๆ	จะเป็นบรรยากาศป่า

ทีถู่กเผา)	ต้อง	กดย�้าๆ	3	ครั้ง	ถึง

จะแตก

*	ดินเสียที่เกิดจากการปลูกข้าวโพด

-	ผู้เล่น	จะถูกจัดเป็นทีม	2	ทีม	คือ	
ทีม	A	และทีม	B	
-	ผู้เล่นทุกคน	จะได้รับจอบขดุแบบ
มาตรฐาน	คนละ	1	อัน	ในระหว่าง
การขุด	จอบจะมีการเสื่อมสภาพ
ผู้เล่นสามารถขุดดินที่มีพลังงานจอบ
ซ่อนอยู่	เพื่อเพิ่มพลังจอบในระหว่าง
การเล่นได้เป็นระยะ	ๆ	เมือ่จอบขุด
พงั	ผู้เล่นสามารถวิ่งกลับไปขอจอบ
ขุดอันใหม่จากชาวไร่	จอห์น	
-	ผู้เล่นแต่ละทีมจะถูก	Random	
จุดเกิดต่างกัน	จุดเกิดจะมีทั้งหมด	
2	จุด	แร้นด้อมเกิด
-	ผู้เล่น	ต้องจ�าแผนที่เส้นทางที่ให้
ผู้เล่นขุดทางน�้า	แล้วผู้เล่นต้องขุด
ให้ตรงกับพื้นที่ที่ก�าหนด	ถ้าผู้เล่น
ออกนอกเส้นทาง	ผู้เล่นสามารถกด
ระบบ	Hint	ให้เป็นตัวช่วยของผู้เล่น	
ถ้าผู้เล่นจ�าและสังเกตไม่ทัน
-	ผู้เล่น	ในแต่ละทีมต้องแข่งกันขุด
ทางน�้าไหลจากขอบของแผนที่	ให้
น�้าไหลเข้ามาตามทิศทางที่ก�าหนด	
จนถึงแหล่งน�้าในโซนเพาะปลูก	
-	ผู้เล่น	ต้องกดไปที่พื้นที่ที่ผู้เล่น
ต้องการขุด	โดยในพื้นที่นั้นจะมีดิน
และหินหลายชนิด	ซึ่งจะมีระดับ
ความยากในการขุด	ดังนี้
*	ดินแห้งธรรมดา	ที่เกิดจากการตัด
ไม้ท�าลายป่า	(ฉากจะเป็นป่าที่ถูกตัด
ต้นไม้)	ต้อง	กดย�้า	ๆ	2	ครั้ง	ถึงจะ
แตก

*	ดินเสีย	ที่เกิดจากการปลูกข้าวโพด

เป็นเวลานาน	ๆ	(ฉากจะเป็นดง

ข้าวโพดที่แห้งตาย	)	ต้องกด	ย�้า	ๆ	5	

ครั้ง	ถึงจะแตก
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*	ดินเสียดินเปรี้ยว	ที่เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนน�้ากร่อย	(ฉาก
บริเวณที่เคยเป็นป่าชายเลน)	ต้อง
กดย�้า	ๆ	
7	ครั้ง	ถึงจะแตก
-	ผู้เล่นจะต้องคอยหลบ	สมุนโกเล็ม			
ที่จะเข้ามาขัดขวางเรื่อย	ๆ	ถ้าผู้เล่น
โดนศัตรู	ผู้เล่นจะติดสถานะมึนงง	
และเสียเวลาในการขุด	
-	ผูเ้ล่น	จะต้องขดุไปให้ถงึแปลง
เพาะปลกูและทันเวลาตามเวลาที่
ก�าหนด	

เป็นเวลานาน	ๆ	(ฉากจะเป็นดง
ข้าวโพดที่แห้งตาย)	ต้องกดย�้า	ๆ	5	
ครั้ง	ถึงจะแตก
*	ดนิเสยีดินเปร้ียว	ท่ีเกดิจากการ
ทบัถมของตะกอนน�้ากร่อย	(ฉาก
บริเวณที่เคยเป็นป่าชายเลน)	ต้อง	
กดย�้า	ๆ	7	ครั้ง	ถึงจะแตก
-	ผู้เล่น	จะต้องคอยหลบสมุนโกเล็ม	
ที่จะเข้ามาขัดขวางเรื่อย	ๆ	ถ้าผู้เล่น
โดนศัตรู	ผู้เล่นจะติดสถานะมึนงง	
และเสียเวลาในการขุด	

*	ดินเสียดินเปรี้ยว	ที่เกิดจากการ
ทับถมของ
ตะกอนน�้ากร่อย	(ฉากบริเวณที่เคย
เป็นป่าชายเลน)	ต้อง	กดย�้า	ๆ	7	
ครั้ง	ถึงจะแตก
-	ผู้เล่น	ต้องคอยหลบสมุนโกเล็ม	
ที่จะเข้ามาขัดขวางเรื่อย	ๆ	ถ้าผู้เล่น
โดนศัตรู	ผู้เล่นจะติดสถานะมึนงง	
และเสียเวลาในการขุด	

						•		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อผู้เล่น	ขุดทางน�้าได้ส�าเร็จจะ

เป็นฝ่ายชนะ

-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาที่ก�าหนด	จะ	Game	Over	

-	เมื่อผู้เล่นคนใด	ขุดทางน�้าได้

ส�าเร็จก่อน	จะเป็นฝ่ายชนะเรียง

ตามล�าดับขั้น	

-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาที่ก�าหนด	จะ	Game	Over

-	ผู้เล่นทีมใด	ขุดจนไปถึงแปลง

เพาะปลูกและทันเวลา	ตามเวลาที่

ก�าหนดก่อน	จะเป็นฝ่ายชนะ	

-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์

คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่

เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า

คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า

เฉลี่ย	

-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน

เวลาที่ก�าหนด	จะ	Game	Over

										•		รางวัลที่จะได้รับ	

																				-	ไอเทม	สิ่งก่อสร้าง	ชนิดต่าง	ๆ	สามารถน�าไปบริหารในพื้นที่ส่วนตัวได้

*******************************	END	Game	*********************************
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

									1.9	เกมที่	9		เรียนรู้เรื่อง	การบ�ารุงรักษาดิน	ในท้องถิ่นให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืช		

																				(แกล้งดิน	โครงการพระราชด�าริของในหลวง)

               

         •		Theme	:	บริเวณลุ่มน�้า	ที่ดินมีความเป็นกรด

         •		Story:		จอห์น	(NPC)	ในที่สุดเราก็มีน�้า	ที่จะสามารถเพาะปลูกได้	แต่เอ๊ะ!	ดิน	ดินยังเป็นกรดอยู่เลย																								

																						เราต้องท�ายังไงดี	ถ้าดินเป็นแบบนี้	ถึงมีน�้าก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นเหมือนเดิม	ผู้กล้าจึงคิดขึ้นมาได้

																						ใช่แล้ว!	เราต้องแกล้งดนิตามโครงการพระราชกรณยีกจิของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่9

																						เราต้องใช้ปูนขาว	ในการลดกรดในดิน	ดินนั้นคือ	เจ้าพวกโกเล็ม	ที่มีความเป็นกรดเกาะอยู่

																						ตามตัวจนท�าให้นิสัยดุร้าย	จอห์น	เลยมอบปูนขาวให้เหล่าผู้กล้า	
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

        •		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Game play: Single Mode Game play : Multiplayer Mode Game: Team Battle Mode

-	สมุนโกเล็ม	จะค่อย	ๆ	ขึ้นจาก

ล�าธาร	ผู้เล่นต้องแกล้งดิน	โดยการ

เอาปูนขาวปาให้โดนโกเล็ม

จนโกเล็มกลายเป็นดิน	ที่สามารถ

เพาะปลูกได้	โกเล็มจะข้ึนจากน�้า

ตามจ�านวน	Wave	ที่ก�าหนด

-	ผู้เล่น	จะมีลูกกระสุนปูนขาว

จ�านวนจ�ากัดในแต่ละครั้ง	เมื่อผู้เล่น

ยิงกระสุนหมด	แต่ยังไม่จบ	Wave	

กระสุนจะรีโหลดข้ึนมาใหม่	ดังนั้น	

ถ้าผู้เล่นยิงกระสุน	โดยไม่ค�านวณ

หรือวางแผนการดี	ๆ	จะเสียจังหวะ

ในการยิง

-	โกเล็มจะวิ่งไปวิ่งมา	เมื่อโดนปา

ปูนขาวใส่จะอารมณ์ดี	แล้วจะเดิน

หายไป	

-	เม่ือผู้เล่น	ท�าให้โกเล็มอารมณ์ดี	

ก่อนเวลาจะหมดในแต่ละ	Wave	

ผู้เล่นจะได้โบนัสเวลา	แล้วผ่านไป	

Wave	ต่อไป	

-	ผู้เล่นทุกคนใน	จะได้รับกระสุน

ปูนขาวเท่ากัน	

-	ผู้เล่นจะต้องแข่งกัน	ท�าให้สมุน

โกเล็มอารมณ์ดี	

-	สมุนโกเล็มจะค่อย	ๆ	ข้ึนจาก

ล�าธาร	ผู้เล่นต้องแกล้งดิน	

โดยการเอาปูนขาวปาให้โดนโกเล็ม	

จนโกเล็มกลายเป็นดิน	ที่สามารถ

เพาะปลูกได้	โกเล็มจะข้ึนจากน�้า

ตามจ�านวน	Wave	ที่ก�าหนด

-	ผู้เล่นแต่ละคน	จะมีลูกกระสุน

ปูนขาวจ�านวนจ�ากัดในแต่ละครั้ง	

เมื่อผู้เล่นยิงกระสุนหมด	แต่ยังไม่

จบ	Wave	กระสุนจะรีโหลดขึ้น

มาใหม่	ดังนั้น	ถ้าผู้เล่นยิงกระสุน

โดยไม่ค�านวณ	หรือวางแผนการ	

ดี	ๆ	จะเสียจังหวะในการยิง

-	โกเล็มจะวิ่งไปวิ่งมา	เมื่อโดนปา

ปูนขาวใส่จะอารมณ์ดี	แล้วจะเดิน

หายไป	

-	เม่ือผู้เล่น	ท�าให้โกเล็มอารมณ์ดี

ครบ	ก่อนเวลาจะหมดในแต่ละ

Wave	ก็จะผ่านไป	Wave	ต่อไป

-	ผู้เล่น	จะถูกจัดทีมเป็น	2	ทีม	คือ	

ทีม	A	และทีม	B	

-	ผู้เล่นทุกคนในทีม	จะได้รับกระสุน

ปูนขาวเท่ากัน	

-	ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องแข่งกัน	

ท�าให้สมุนโกเล็มอารมณ์ดี	

-	สมุนโกเล็ม	จะค่อย	ๆ	ขึ้นจาก

ล�าธาร	ผู้เล่นต้องแกล้งดิน	โดยการ

เอาปูนขาวปาให้โดนโกเล็ม	

จนโกเล็มกลายเป็นดิน	ที่สามารถ

เพาะปลูกได้	โกเล็มจะข้ึนจากน�้า

ตามจ�านวน	Wave	ที่ก�าหนด

-	ผู้เล่น	แต่ละคนจะมีลูกกระสุน

ปูนขาวจ�านวนจ�ากัดในแต่ละครั้ง	

เมื่อผู้เล่นยิงกระสุนหมด	แต่ยังไม่

จบ	Wave	กระสุนจะรีโหลดขึ้นมา

ใหม่	ดังนั้น	ถ้าผู้เล่นยิงกระสุนโดย

ไม่ค�านวณหรือวางแผนการดี	ๆ	

จะเสียจังหวะในการยิง

-	โกเล็มจะวิ่งไปวิ่งมา	เมื่อโดน

ปาปูนขาวใส่จะอารมณ์ดี	แล้วจะ	

แล้วเดินหายไป	

-	เม่ือผู้เล่น	ท�าให้โกเล็มอารมณ์

ดีครบ	ก่อนเวลาจะหมดในแต่ละ	

Wave	ก็จะผ่านไป	Wave	ต่อไป
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อผู้เล่น	ท�าภารกิจส�าเร็จครบ	
ตามเวลาที่ก�าหมด	
-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน
เวลาที่ก�าหนด	จะ	Game	Over

-	เมื่อผู้เล่น	ท�าภารกิจส�าเร็จครบ	
ตามเวลาที่ก�าหมด	
-	โดยระบบ	จะท�าการนับคะแนน
จากจ�านวนที่ผู้เล่นยิงกระสุนปูน
ขาว	โดนโกเล็ม	ถ้าผู้เล่นคนใดยิง
กระสุนปูนขาวถูกโกเล็มมากที่สุด	
จะเป็นฝ่ายชนะ	ตามล�าดับ			
-	จากนั้นผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์
คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่
เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า
คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า
เฉลี่ย	
-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จใน
แต่ละ	Wave	ก่อนเวลาที่ก�าหนด
จะ	Game	Over	

-	เมื่อผู้เล่น	ท�าภารกิจส�าเร็จครบ	
ตามเวลาที่ก�าหมด	
-	โดยระบบ	จะท�าการนับคะแนน
รวม	จากจ�านวนที่ผู้เล่นในแต่ละทีม
ยิงกระสุนปูนขาวโดนโกเล็ม	ถ้าผู้เล่น
ทีมใดมีคะแนนยิงกระสุนปูนขาวถูก
โกเล็มมากที่สุด	ทีมนั้นจะเป็นฝ่าย
ชนะ	ตามล�าดับ			
-	จากนั้นผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์
คะแนนทีไ่ด้	ว่าตนเองอยูล่�าดับทีเ่ท่าไร	
ในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�าคะแนน	
เวลา	และโบนัส	มาหาค่าเฉลี่ย	
-	ถ้าผู้เล่น	ท�าภารกิจไม่ส�าเร็จใน
แต่ละ	Wave	ก่อนเวลาที่ก�าหนดจะ		
Game	Over	

          •		รางวัลที่ได้รับ	

																				-	ไอเทม	ค�าภีร์	สูตรการแกล้งดิน	ผู้เล่นสามารถน�าสูตรนี้	ไปใช้ในแกล้งดินในพื้นที่ส่วนตัวได้

																				เมื่อดินในการเพาะปลูกของผู้เล่นเสีย	

**************************************	END	Game************************************
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

									1.10		เกมที่	10		เรียนรู้เรื่อง	การบ�ารุ่งรักษาดินในท้องถิ่นให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืช	

(แกล้งดิน	โครงการพระราชด�าริของในหลวง)

                    •		Theme	:		อาณาจักรดินหลังเกิดแผ่นดินไหว

            •		Story:		เมื่อผู้กล้าฟื้นสภาพโกเล็มดินเรียบร้อยแล้ว	เรื่องราวได้ไปถึงหู	Golem	Boss	มันโกรธมาก

																				จนมันทนไม่ไหว	อยู่	ๆ	ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้น	และ	และ	นั่น	นั่น…..มีโกเล็มยักษ์โผล่ขึ้นมาจาก	

																				พื้นดิน	โกเล็มตัวนี้ก�าลังโมโหมาก	มันก�าลังจะอาละวาด	ผู้กล้าไม่สิ!	ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว	
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คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ                                     (Edutainment Multi-Player Games 3D)                       ..    

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

						•		วิธีการเล่น	(ภาพ	Diagram)
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สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	ผู้เล่น	จะต้องแข่งกันโจมตี

เจ้าโกเล็ม

-	ผู้เล่น	จะต้องวิ่งเก็บระเบิดน�้า	

และระเบิดปูนขาวปาใส่โกเล็ม

-	ในพื้นที่	จะมีการเกิดของปืนใหญ่	

ผู้เล่นที่วิ่งไปยังต�าแหน่งปืนใหญ่	

เพื่อใช้ปืนใหญ่ยิงเจ้าโกเล็ม	ในการ

ใช้ปืนใหญ่นั้น	ผู้เล่นจะได้คะแนน

การโจมตีที่มากกว่า	การใช้ระเบิด

ปาใส่	

-	ปืนใหญ่	จะมีระยะเวลาการหาย

ไปแล้วเกิดใหม่	ผู้เล่นจะต้องคอย

สังเกตในจุดเกิดนั้น	ๆ	(แรนด้อม

เกิด)	

-	ระหว่าง	ตอนที่ผู้เล่นก�าลังวิ่งเก็บ

กระสุน	เจ้าโกเล็มจะปาหินใส่ผู้เล่น		

ผู้เล่นต้องคอยสังเกตและระวัง	

ถ้าผู้เล่นโดนหินของเจ้าโกเล็มปา

ใส่จะกระเด็น	แล้วกระสุนที่เก็บได้

จะหายไป

-	ผู้เล่นทุกคน	จะต้องแข่งกันโจมตี

เจ้าโกเล็ม

-	ผู้เล่น	จะต้องวิ่งเก็บระเบิดน�้า

และระเบิดปูนขาวปาใส่โกเล็ม

-	ในพื้นที่	จะมีการเกิดของปืนใหญ่	

ผู้เล่นที่วิ่งไปยังต�าแหน่งปืนใหญ ่

ก่อนจะมีสิทธิ์ในการใช้ปืนใหญ่ยิง

เจ้าโกเล็ม	ในการใช้ปืนใหญ่นั้น	

ผู้เล่นจะได้คะแนนการโจมตีที่มาก

กว่าผู้เล่นที่ใช้ระเบิดปาใส่	

-	ปืนใหญ่	จะมีระยะเวลาการหาย

ไปแล้วเกิดใหม่	ผู้เล่นจะต้องคอย

สังเกตในจุดเกิดนั้น	ๆ	(แรนด้อม

เกิด)	

-	ระหว่าง	ตอนที่ผู้เล่นก�าลังวิ่งเก็บ

กระสุน	เจ้าโกเล็มจะปาหินใส่ผู้เล่น	

ผู้เล่นต้องคอยสังเกตและระวัง	

ถ้าผู้เล่นโดนหินของเจ้าโกเล็มปาใส่

จะกระเด็น	แล้วกระสุนที่เก็บได้

จะหายไป

-	ผู้เล่น	จะท�าถูกจัด	ทีม	2	ทีม	คือ	

ทีม	A	และทีม	B	

-	ผู้เล่น	แต่ละทีมจะต้องแข่งกัน

โจมตีเจ้าโกเล็ม

-	ผู้เล่น	จะต้องช่วยกันวิ่งเก็บระเบิด

น�้า	และระเบิดปูนขาว	ปาใส่โกเล็ม

-	ในพื้นที่	จะมีการเกิดของปืนใหญ่	

ผู้เล่นคนไหนที่วิ่งไปยังต�าแหน่ง

ปืนใหญ่ก่อน	จะมีสิทธิ์ในการใช้

ปืนใหญ่ยิงเจ้าโกเล็ม	ในการใช้ปืน

ใหญ่นั้น	ผู้เล่นจะได้คะแนนจากการ

โจมตีที่มากกว่า	ผู้เล่นที่ใช้ระเบิด

ปาใส่	

-	ปืนใหญ่	จะมีระยะเวลาการหายไป

แล้วเกิดใหม่	ผู้เล่นจะต้องคอยสังเกต

ในจุดเกิดนั้น	ๆ	(แรนด้อมเกิด)	

-	ระหว่าง	ตอนที่ผู้เล่นก�าลังวิ่งเก็บ

กระสุน	เจ้าโกเล็มจะปาหินใส่ผู้เล่น	

ผู้เล่นต้องคอยสังเกตและระวัง	

ถ้าผู้เล่นโดนหินของเจ้าโกเล็มปาใส่

จะกระเด็นแล้วกระสุนที่เก็บได้

จะหายไป
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						•		การจบเกม	:

Single Mode Multiplayer Mode Team Battle Mode

-	เมื่อผู้เล่น	ท�าภารกิจส�าเร็จครบ	
ตามเวลาที่ก�าหนด	
-	ถ้าผู้เล่นท�าภารกิจไม่ส�าเร็จก่อน
เวลาที่ก�าหนด	จะ	Game	Over	

-	เมื่อผู้เล่น	ท�าภารกิจส�าเร็จครบ	
ตามเวลาที่ก�าหนด	
-	โดยระบบ	จะท�าการนับคะแนน
จากจ�านวนที่ผู้เล่นปาระเบิดโดน
โกเล็ม	ถ้าผู้เล่นคนใดปาระเบิดน�้า	
+	ปูนขาว	โดนโกเล็มมากที่สุด	จะ
เป็นฝ่ายชนะ	ตามล�าดับ			
-	จากนั้น	ผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์
คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่
เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า
คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า
เฉลี่ย	
-	ถ้าผู้เล่นทุกคนท�าภารกิจไม่ส�าเร็จ
ก่อนเวลาทีก่�าหนด	จะ	Game	Over	

-	เมื่อผู้เล่น	ท�าภารกิจส�าเร็จครบ	
ตามเวลาที่ก�าหมด	
-	โดยระบบ	จะท�าการนับคะแนน
รวม	จากจ�านวนที่ผู้เล่นในแต่ละทีม
ที่ปาระเบิดโดนโกเล็ม	ถ้าผู้เล่นทีมใด
มีคะแนนปาระเบิดน�้า	+	ปูนขาวถูก
โกเล็มมากที่สุด	ทีมนั้นจะเป็นฝ่าย
ชนะ	ตามล�าดับ			
-	จากนั้นผู้เล่นจะถูกจัดล�าดับ	โชว์
คะแนนที่ได้	ว่าตนเองอยู่ล�าดับที่
เท่าไรในเกม	ซึ่งจะได้จากการน�า
คะแนน	เวลา	และโบนัส	มาหาค่า
เฉลี่ย	
-	ถ้าผู้เล่นทกุคนท�าภารกิจไม่ส�าเรจ็ก่อน
เวลาท่ีก�าหนด	จะ	Game	Over	

         •	รางวัลที่ได้รับ
																				-	เมื่อจบด่านนี้	ผู้เล่นจะได้รูปปั้น	Bug	king	สามารถเอาไปตกแต่ง	พื้นที่ส่วนตัวของผู้											
																						เล่นได้	ตามล�าดับความสามารถของผู้เล่น	
																														อันดับ	1									รูปปั้น	Golem	Boss	Gold						
																														อันดับ	2									รูปปั้น	Golem	Boss	Silver		
																														อันดับ	3									รูปปั้น	Golem	Boss	Copper			

																														อันดับ	4	ลงไป	รูปปั้น	Golem	Boss	stone	

**************************************	END	Game*****************************************

									Story	END	:	เมื่อบอสโกเล็มยอมสยบ	และตัวเจ้าโกเล็มเอง	กลับมามีประโยชน์กับเหล่าพืชพันธุ์และ	

																			สัตว์ป่าอีกครั้ง	รวมทั้งการด�ารงชีวิตของหลาย	ๆ	ชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน	ผู้กล้าได้ตระหนัก

																			ขึ้นได้ว่าในโลกใบนี้	วงจรการด�ารงชีวิตของหลาย	ๆ	ชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยกัน	จากการเรียนรู้	

																			ผู้กล้าจะได้ประสบการณ์มากมายรวมทั้งเทคนิค	แนวคิดต่าง	ๆ	เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับใช้

																			ต่อไป



77
คู่มือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ                                     (Edutainment Multi-Player Games 3D)                       ..    

สำ�นักเทคโนโลยีเพื่อก�รเรียนก�รสอน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ก�รติดตั้งเกมก�รศึกษ�ส�มมิติ The SCI ED

1.	เมื่อท�าการใส่แผ่น	CD-ROM	เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์	จะมีหน้าต่างการติดตั้ง	ขึ้นมาอัตโนมัติ	กด	Next	เพื่อ

ด�าเนินการต่อ

2.	เลือกโฟลเดอร์	ที่จะท�าการติดตั้ง	ซึ่งค่าปกติ	จะอยู่ที่	C:\Program	Files	(x86)\SCI-ED4
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-	สามารถเลือกที่อยู่ใหม่ได้โดยการ	กดที่	Browse	ด้านขวา

3.	เลือกที่อยู่ส�าหรับทางลัด	บนเครื่องมือ	Start	Menu	ค่าปกติ	จะอยู่ที่	SCI-ED4
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-	สามารถเลือกที่อยู่ใหม่ได้โดยการ	กดที่	Browse	ด้านขวา

4.	เลือก	สร้างทางลัดบนหน้า	Desktop
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5.	หน้าต่างสรุป	ก่อนการติดตั้ง	เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	กด	Install	เพื่อการติดตั้ง

6.	เสร็จสิ้นการติดตั้ง	จะมีไอค่อนทางลัด	บนหน้า	Desktop	ส�าหรับเข้าเกม
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คณะผู้จัดทำ�

 ที่ปรึกษ�

	 	 นายสนิท		แย้มเกษร	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 คณะทำ�ง�น

	 	 นายสมเกียรติ	สรรคพงษ์			 ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางสุทิน		ทองไสว			 รองผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นายพิตตินันท์		ค�าสา		 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางสาวระเบียบ		กิติมากุลนรเดช		ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นายอุทัย		ไชยกลาง			 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นายอาชนัน		พรหมประกอบ			 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางจรูญศรี		ชื่นมีศรี		 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางบุศรินทร์		เผือกจอก		 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางสาวสละ		ก�าทรัพย์		 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางสาวสุกัญญา		กันกง			 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 ผู้บรรณ�ธิก�รกิจ

	 	 นายสมเกียรติ	สรรคพงษ์			 ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางสุทิน		ทองไสว			 รองผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นายพิตตินันท์		ค�าสา			 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นายอุทัย		ไชยกลาง			 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นายอาชนัน		พรหมประกอบ			 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 ผู้ออกแบบปก/จัดทำ�รูปเล่ม

	 	 นายอุทัย		ไชยกลาง			 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางสาวสละ		ก�าทรัพย์		 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

	 	 นางสาวพรรณมณี		ชูเชาวน์		 ส�านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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