โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม
เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) รุ่นที่ 1
โครงการนี้ เป็น การบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอก โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสรูมเกม เพื่อนาไปใช้ในการสร้างยรรยากาศใน
ชั้น เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความสุข เข้าถึงวัตถุประสงค์ของเนื้อหาการสอน
อย่างแยบยล ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ศึกษาแนวคิดของการจัดชั้นเรียน โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรียนรู้ ออกแบบเกมและทดสอบเกมในรูปแบบต่าง ก่อนนาไปใช้จริงในชั้นเรียน
๑. หลักการและเหตุผล
ทุกวันนี้ในประเทศไทย บอร์ดเกมไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นแต่มีหลายกลุ่มองค์กรที่เริ่มนา
บอร์ดเกมมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาคน เพราะเป็นเครื่องมือที่ นาไปใช้ได้ง่ายในการเรียนรู้และเข้าถึง
วิธีการพัฒ นานี้ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา การนาเกมมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือ
กระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ จะยิ่งทาให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย สะท้อนภาพของความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ออกแบบ นาไปสู่ความสุขของผู้เล่น รวมถึงผู้สอนที่พัฒนาเกม หรือ ร่วมกันพัฒนา ซึง่ เป็นการสร้างการเรียนรู้
ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างแยบยลผ่านการเล่นเกม ปัจจุบัน เกมที่ผ่านการออกแบบเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้มาอย่างดีและถูกหลักการ สามารถนาไปใช้ในการเปิดมุมมองของผู้เรียนได้ ทั้ง จิตอาสา จิตสาธารณะ
หลายเกมต้องการถอดบทเรียนถึงเหตุผลว่าในช่วงเล่นเกม ทาไมแต่ละคนตัดสินใจทาสิ่งต่าง ๆ ทาไมถึงคิด
อย่างนั้น และสิ่งที่อยู่ในเกมสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันได้อย่างไร ทาให้เห็นมุมมองของกันและกัน ที่
นาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
ทุกวันนี้จึงมีผู้ปกครองจานวนมากที่ เลือกใช้บอร์ดเกม การ์ดเกม เป็นตัวช่วยในการสังเกตและเสริม
พัฒนาการให้กับลูก คนรุ่นใหม่จานวนมากที่หันมาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่น เกมเพราะช่วยสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มได้ดี รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่พิสูจน์แล้วว่าการนาบอร์ดเกมมาใช้ในห้องเรียน
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ จากเหตุผลข้างต้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีความพร้อมระดับสูง เนื่องจากมีวิทยากรที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
สร้างการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการนาหลักการของเกมมาใช้ รวมถึงการออกแบบบอร์ดเกม
การ์ดเกมและคลาสเกมเพื่อการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการบริการวิชาการ
และเผยแพร่องค์ความรู้ของ “ทุนมนุษย์” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้สังคมภายนอกได้รู้จักแพร่หลายขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการออกแบบ
ชั้นเรียนและสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสรูมเกมเป็นฐาน
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ
เกม
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาต้นแบบเกมที่ได้จากการอบรม ไปพัฒนา ผลิตและ
นาไปใช้ในชั้นเรียน
๓. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการสอน
การพัฒนาคนในมิติต่างๆ ของทั้งหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ
ขณะเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเปิดรับผู้ประกอบการจานวน
จากัด รุ่นละ ๔๐ คน
๔. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
๔.๑ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจถึงความสาคัญ และกระบวนการออกแบบบอร์ดเกม
การ์ดเกมและคลาสรูมเกม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕)
๔.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกแบบเกมทุกประเภท ที่ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ส่วนร่วมในการออกแบบทุกขั้นตอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)
๔.๓ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนาการออกแบบบรจุภัณฑ์ไปพัฒนาและผลิตเพื่ อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐)
๕. ระยะเวลาในการดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ
รุ่นที่ ๑ วันที่ 12 - 13 มกราคม ๒๕๖2
ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๖. รูปแบบการจัดอบรม/วิทยากร
การอบรมเชิงปฏิ บัติ การนี้ ใช้เวลาการอบรมรุ่น ละ 2 วัน โดยใช้รูปแบบการบรรยายและลงมือ
ปฏิ บั ติการออกแบบบอร์ดเกม การ์ เกม และคลาสรูมเกม จากวิทยากรและผู้ ช่วยวิทยากร รวมทั้งการให้
คาปรึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบของเกมภายหลังจากการอบรมในระยะเวลา ๙๐ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผ่าน
การปรึกษาที่สามารถติดต่อ นัดหมายผ่าน Facebook Group ที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดทาขึ้น
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๗. การรับสมัคร
๗.๑ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
กรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบนาฝาก ระบุรายชื่อผู้สมัครและเบอร์
โทรศัพท์ในใบนาฝาก เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ มาที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทาง
โทรสาร 02–668-9411 หรือทางอีเมล์ hcd_sdu@hotmail.com
๗.๒ การชาระค่าลงทะเบียน
เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว กรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ณ ธนาคารกรุงไทย
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่
บัญชี 059-22534-0 ก่อนกาหนดระยะเวลาการอบรมแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม ๓ วัน ผ่านทาง www.hcdsuandusit.com/www.dusit.ac.th สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-241-6553-5 โทรศัพท์มือถือ 081-640-1949, 086–881-2468
๘. งบประมาณแยกตามกิจกรรม
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบด้วย
๘.๑ ค่าใช้จ่ายทางวิชาการประกอบด้วย ค่าวิทยากรและค่าผู้ช่วยวิทยากร รวมทั้งชุดเอกสารและวัสดุ
ประกอบการบรรยายทั้งหมด
๘.๒ ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ (2 วัน) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ (๒ วัน)
8.3 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างต้นแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสรูมเกม
๙. การประเมินผลการอบรม
9.1 ด้านระยะเวลา ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทุกขั้นตอน ตลอดระยะเวลา
๒ วัน (ร้อยละ ๑๐๐)
9.2 ด้านผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนาเสนอผลงานที่ร่วมออกแบบอย่างน้อย ๑ ชิ้น
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการใช้บอร์ดเกม
การ์ดเกม และคลาสรูมเกม เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง
๑๐.๒ ผู้เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบั ติการ มีความพึงพอใจในผลงานที่มีส่ วนร่วมในการออกแบบทุก
ขั้นตอน
๑๐.๓ ผู้ เข้ ารั บ การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร น าต้ น แบบผลงานการออกแบบที่ ได้ จ ากการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ไปผลิตและนาไปใช้จริง
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๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ/ โครงการ
- ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร. 02-241-6543-5 เบอร์ภายใน 6900 หรือ 6905
ผู้ประสานงาน
1. นางสาวจิตรลดา ผลนิล
โทร. 086-881-2468
2. นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์
โทร. 081-640-1949
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม
เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) รุ่นที่ 1
ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


วันที่ ๑2 มกราคม 2562
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕-๐๙.๔๕ น.
๐๙.๔๕-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น.
๑๔.๓๐-๑๗.๐๐

ลงทะเบียนรับของที่ระลึก
ประธานโครงการกล่าวต้อนรับ
บรรยายสรุป หัวข้อ “ทาไมห้องเรียนต้องถูกปฏิวัติ”
เล่นเกม (จานวน ๑๐ เกม) และสะท้อนประเด็นการเรียนรู้จากการเล่น
พักรับประทาอาหารกลางวัน
เล่นเกมในชั้นเรียน (Classroom Game)*
เกมที่ ๑ คาศัพท์ชักเย่อ
เกมที่ ๒ ปลดล็อกคาถามปริศนา
ลงมือปฏิบัติ ออกแบบเกมเพื่อปฏิวัติห้องเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2562
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๐๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ทดสอบเกมโดยกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียนและนักศึกษา)
สะท้อนประเด็นปัญหาของการออกแบบเกม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แก้ไขการออกแบบเกม และปฏิบัติการทดสอบเกมข้ามกลุ่ม
วิธีการนาเกมไปสร้างงานวิจัย*

*หมายเหตุ

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ประวัติการทางาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทยากร (หัวข้อ)
การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสรูมเกม
การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยายนต์
การอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพครู
การสร้างอัตลักษณ์องค์กร
พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี) มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประสบการณ์การทางาน
ผู้จัดการส่วนงานความคิดสร้างสรรค์ บริษัท โกส์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด
ผู้จัดการส่วนออกแบบและกิจกรรมพิเศษ บริษัท เซนเทชั่น ออกาไนเซอร์ จากัด
หัวหน้าแผนกศิลป์และดิสเพลย์ เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นทฺสโตร์
หัวหน้าแผนกศิลป์และดิสเพลย์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ ครีเอทีฟ รีซอร์ซ จากัด
ที่ปรึกษา
การอออกแบบกราฟิกและการสร้างอัตลักษณ์องค์กร โครงการ เดอะ แฟคตอรี่เฮ้าส์
การอออกแบบกราฟิกและอัตลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์เปปสกิน
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม
เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) รุ่นที่ 1
สังกัด หน่วยงาน/บริษัท ......................................................................................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... .รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร..................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง)
1. ชื่อ......................................................ตาแหน่ง..................................................มือถือ..............................
2. ชื่อ......................................................ตาแหน่ง..................................................มือถือ..............................
3. ชื่อ......................................................ตาแหน่ง..................................................มือถือ..............................
4. ชื่อ......................................................ตาแหน่ง..................................................มือถือ..............................
5. ชื่อ......................................................ตาแหน่ง..................................................มือถือ..............................
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ 12 - 13 มกราคม ๒๕๖2
ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาหาร
จองที่จอดรถ

 ทั่วไป  มังสวิรัต  เจ  มุสลิม
 ไม่จอง  จอง ทะเบียนรถ..............................................................
( ลงชื่อ )......................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(.......................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................

วิธีการชาระเงิน
 โอนเงินเข้าบั ญชีธนาคารกรุงไทย “โครงการอบรมศูนย์พัฒ นาทุนมนุษย์ ” ประเภทบัญ ชีออม
ทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๕๙–๐–๒๒๕๓๔–๐ เมื่อวันที่ ..................................จานวนเงิน............................บาท
** กรุณ าส่งใบสมัค ร พร้ อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่ ๐๒-๖๖๘-๙๔๑๑ หรือ ทาง E-mail :
hcd_sdu@hotmail.com พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ จานวนเงิน สอบถามรายละเอียดที่
๐๒-๒๔๑-๖๕๔๓-๕ มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘, ๐๘๑-๖๔๐-๑๙๔๙
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