
โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ เร่ืองเปล่ียนห้องเรียนเป็นห้องเล่น 

การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (รุ่นท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) (ออนไลน์)

“โลกกำลังคุมคามเรา: ผู้สอนต้องปรับเพ่ีอการเปล่ียนแปลง ”

หลักสูตรน้ีถูกสร้างข้ึนภายใต้มิติการจัดการความรู้ที,ส่ังสมมาจากความรู้เซิงประสบการณ์ของ

คณะวิทยากรท่ีไดให้การบริการวิซาการกับองค์กรต่างๆ ในเนื้อหาความรู้ Game Based

Learning ในตระกูลความรู้ฃองการเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น เปล่ียนจากการบังคับ

เข้าเรียน เป็นกระตุ้นผู้เรียนให้ระเบิดความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยการสอนท่ีน่าสนใจ

แตใม่ท้ิงเน้ือหาความรู้ในรายวิชาไว้ข้างหลัง ยังคงได้ท้ัง “เล่น” และ “เรียน” ไปพร้อมกัน

โดยปรับกิจกรรมมาเป็นแบบออนไลน์ หลีกเล่ียงการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

ผู้เข้าอบรมจะไต้รับสิทธ้ีได้รับคำปริกษากับคณะวิทยากรหลังการอบรมโดยไม,คิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม ผ่านซ่องทางกลุ่ม Line Group ท่ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ จัดทำข้ึน

๑. หลักการและเหตุผล

การศึกษาเป็นปัจจัยข้ันพ้ืนฐานท่ีผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับ การจะกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับบทเรียน 

เป็นส่ิงท่ีท้าทายครูผู้สอนเสมอมา และในปัจจุบันก็เริ่มมีการนำเกมส์ประเภทต่างๆ เข้ามาประยุกต์กับการศึกษา 

ไทยแล้ว เซ่น Game Based Learning, Gamification, Game Online ซึ่งจะช่วยทำให้การเรียนรู้ในห้องเรียน 

เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เรียนสนุกกับการเรียน ผู้สอนสนุกกับการสอนเซ่นกัน

เกมส์ที่ใช้เพ่ีอการเรียนรู้ในข้ันเรียน จะสร้างความแตกต่างจากในอดีต ที่สื่อการเรียนการสอนจะเป็นสิ่ง 

ท่ีผู้สอนทำข้ึนมาให้ผู้เรียน มีจุดประสงค์เพี่อวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การจะสอนผู้เรียนให้สนุกจำเป็นจะต้องมี 

แรงจูงใจ ซึ่งเกมส์ก็สามารถจูงใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นฐาน จึงนับ เป็นจิตวิยาในการ 

สอนรูปแบบหน่ึง จูงใจให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเม่ือมีเกมส์มากระตุ้น ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างธรรมชาติ

แนวคิดช้างต้นสอดคล้องไปกับการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ให้มากท่ีสุด หรือจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนนั้น ๆ ด้วย เพราะเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมใน 

การเรียนแล้วจะทำให้ผู้เรียนเช้าใจ จดจำ ไม,เพียงแต่จะได้ความรู้และผลสัมฤทธ้ีท่ีสูงข้ึนเท่าน้ัน แต่ผู้เรียนยังจะ 

ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย การสอนโดยใช้เกมส์จีงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานในการ 

เรียนและทำให้ผู้เรียนเช้าใจเน้ือหาจากบทเรียนได้ดีย่ิงข้ึน

ทิศนา แขมณี กล่าวถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้เกมส์เป็นส่วนหนึ่งของกาเรียนรู้ไว้ว่า 

“วิธีสอนโดยใช้เกมส์ คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมส์ตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของเกมส์ พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผล 

การเล่นเกมส์ฃองผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพี่อสรุปการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

เร่ืองต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่น ได้รับประสบการณีตรง เป็นอีกวิธีการ 

ท่ีเป็ดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงข้ึน

จากเหตุผลช้างด้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงจัดอบรมบุคลากรวิชาชีพด้านการสอน 

เร่ือง “เปล่ียนห้องเรียนเป็นห้องเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนร ูด้้วย Gamification” เป็นการอบรม 

ในรูปแบบออนไลน์ และการผึเกปฏิบัติและการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นฐาน



๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการแกอบรมเซิงปฏิบัต ิการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่อง 

การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification

๒. เพ ื่อให ้ผ ู้เข ้าร ับการแกอบรมเซ ิงปฏ ิบ ัต ิการสามารถออกแบบและกระต ุ้นการเร ียนร ู้ด ้วย 

Gamification ตามหลักการของการ “ เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ครู อาจารย์ ผู้ท ี่ทำหน้าที่ในการสอน การจ ัดการเร ียนรู้ ท้ัง ภาครัฐ เอกซน หรือผู้ที่สนใจ 

ที่จะเรียนรู้หลักสูตรการแกอบรมนี้

** รับจำนวนจำกัด ประมาณ ๔๐ คน**

๔. ระยะเวลาในการดำเนินงานและสถานท่ีดำเนินการ

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น. (ระยะเวลาการอบรม ๑ วัน) 

ปฏิบัติการถ่ายทอดสดจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการ (Live) ออนไลน้ (Online) 

ผ่านระบบ Zoom จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๔. รูปแบบการจัดอบรม

ใช้การบรรยาย สาธิต แกปฏิบัติ สัมมนา กิจกรรมกลุ่ม และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เนื้อหาท่ีเก่ียวข้องและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง โดยการไลฟ้ (Live) ออนไลน่ (Online) ผ่านระบบ Zoom จาก 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๖. วิทยากร

ท่ี วิทยากรหลัก ตำแหน่ง

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยากรประจำกลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์สิบี พุทธิทวิศรี

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๓ นางสาววรรณพร กล่ินพุฒ

หมายเหตุ ะ วิทยากรประจำกลุ่ม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ดุน!โพัฒนาทุนมนุษ!โมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๒



๗. การลงทะเบียนเข้ารับการผกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ซ่องทางการลงทะเบียน ะ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยการ Scan QR Code

Scan QR Code เพ่ือลงทะเบียนอบรม

๘. การซ่าระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

ช่ือบัญชี : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพๆ -  ออมทรัพย์

สาขา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เลขท่ีบัญชี : ๐๗๙-๗๑๓๐๑๙-๒

หมายเหตุ

๑. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม อย่างน้อย ๒ วัน (เพื่อยืนยันการเช้าอบรมจริง)

๒. รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ คน

๓. กรณี ท่ีน่ังเต็ม ขอสงวนสิทธ๋ึสำหรับท่านที่ชำระเงินแล้ว

๔. เม่ือท่านชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบยืนยันการชำระเงินและชื่อผู้เช้าอบรมมาที่ คิวอาร์ 

โค้ดไลน้

QR Code เพ่ือส่งหลักฐานการชำระเงิน

คูนย์พัฒนาทุmmษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสต



๕. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรม อย่างน้อย ๕ วันทำ 

การ

๖. ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะได้รับ Link ในการเข้าห้องอบรมทางกลุ่มไลน์ที่ชำระเงินไว้ภายใน 

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๗. ข้อมูลเพ่ิมเติม คุณศรัญญา สิทธิดา โทร. ๐๖๓-๙๖๑๕๕๓๒ (การเงิน)

๙. การประเมินผลการอบรม

พิจารณาจากด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรม ไม'น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ รวมทั้งกลุ่มที่แกปฏิบัติการ (Workshop) และการนำเสนอผลงานตามโจทย์ของคณะวิทยากร จึงจะได้รับ 

วุฒิบัตรในการแกอบรม

๑๐. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ

๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการแกอบรมเซิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบ 

และกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๕)

๒. ร้อยละของจำนวนของผู้เข ้ารับการแกอบรมเซ ิงปฏิบ ัต ิการท ี่สามารถออกแบบและกระตุ้น 

การเรียนรู้ด้วย Gamification ตามหลักการของการ “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น” (ไม,ตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐)

๑๑. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้ารับการแกอบรมเซิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในเรื่องการออกแบบ 

และกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification

๒. ผู้เข้ารับการแกอบรมเซิงปฏิบัติการสามารถออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification 

ตามหลักการของการ “ เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”

๓. ผู้เข้ารับการแกอบรมเซิงปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบและกระตุ้นการ 

เรียนรู้ด้วย Gamification ตามหลักการของการ “ เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”

๑๒. หน่วยงานรับผิดขอบ/ โครงการ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. ๐-๒๒๔๑-๖๕๔๓ -  ๕

ผู้ประสานงาน

ดร.ณัฏฐนิซ สิริสัจจานุรักษ์ โทร. ๐๙๕ ๙๑๙-๙๔๔๙ 

โทร. ๐๙๖-๒๖๔-๕๕๒๔

ศุนฟ้พัฒนาทุนมtmd มหาวัทtm โยฝืวนดุแต

นางสาวเอมอร ศริเกษม



โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ เร่ืองเปล่ียนห้องเรียนเป็นห้องเล่น 

การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (รุ่นท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) (ออนไลน่)

0 3  03  0 3  0 8  03  OS 03  0 8  03 0 3 0 3  03 0 8  0 8 0 8  0 8 0 3  0 8 0 8  03

วันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา กำหนดการ

๐๘.๓๐ -  ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าสู่ผ่านระบบ Zoom จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๐๙.๐๐ -  ๐๙.๑๕ น. ประธานกล่าวเป็ด

๐๙.๑๕ -  ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเร่ือง

'ร  บรรยายสรุปเรื่อง “โลกกำลังคุกคามเรา : ผู้สอนต้องปรับเพื่อการเปลี่ยนแปลง” 

ความหมาย ความสำคัญ หลักการออกแบบ Gamification 

ร  ทดลองใช้ Gamification เพื่อการเรียนรู้ และร่วมสะท้อนประเด็นการเรียนรู้

'ร  แบ่งกลุ่มออกแบบ Gamification ตามรายวิชาของผู้เข้าอบรม 

ร  นำเสนอแนวคิดการออกแบบ Gamification

วิทยากร: ผู้ช่วยคาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ

๑๓.๐๐0- ๑๖.๐๐ น. ปีกปฏิบัติการ

ร  ปรับปรุงการออกแบบโดยวิทยากรประจำกลุ่ม

'ร  นำเสนอและทดลองเล่น Gamification 

(กลุ่มละ ๑๕ นาที ะ ๖ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน)

'ร  วิธีการนำ Gamification ไปใช้ร่วมกับการประเมินผลการเรียนรู้

ร  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ /  ปีดการอบรม

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ และคณะวิทยากร

หมายเห ดุ

๑. เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๒. เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักบประทานอาหารกลางวัน



แบบตอบรับผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ เร่ืองเปล่ียนห้องเรียนเป็นห้องเล่น 

การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (รุ่นท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) (ออนไลน่)

**********************

ซื่อหน่วยงาน.............................................................................................................................

ท ี่อย ู่........................................................................................................................................

............................................................................................... รหัสไปรษณีย์............................

โทรศัพท์............................. โทรสาร.......................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง)

๑. ซ่ือ.........................................................................ตำแหน่ง..........................................

มือถือ.................................... e-mail..............................................................................

๒. ซ่ือ.........................................................................ตำแหน่ง..........................................

มือถือ.................................... e-mail..............................................................................

๓. ซ่ือ.........................................................................ตำแหน่ง..........................................

มือถือ.................................... e-mail..............................................................................

๔. ซ่ือ.........................................................................ตำแหน่ง.........................................

มือถือ.................................... e-mail..............................................................................

มืความประสงค์จะเข้ารับการปีกอบรมเซิงปฏิบัติการ รุ่นท่ี ๑๕ (Online) วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ 

หมายเหดุ ๑. โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม ภายใน วันดุกร์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

□  ทาง E-mail: hcd_sdu@hotmail.com

๒. กรณีท่ีไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการอบรมอย่างน้อย ๗ วันทำการ 

๓. ผู้ประสานการดำเนินการจัดอบรม ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โทร. ๐-๒๒๔๑-๖๕๔๓ - ๕ 

ดร.ณัฏฐนิซ สิริสัจจานุรักษ์ โทร. ๐๙๕ ๙๑๙-๙๔๔๙

นางสาวเอมอร ศรีเกษม โทร. ๐๙๖-๒๖๔-๕๕๒๔

ตำแหน่ง

ผู้ประสานงาน.............................

...................................  เบอร์โทร

ศูนฟ้พัฒนา-ทุ'นมนุษ0 Mหาว้ัทยารัยสวนดุสิต

mailto:hcd_sdu@hotmail.com


แบบนำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนการ‘ฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองเปล่ียนห้องเรียนเป็นห้องเล่น 

การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (รุ่นท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒(£๖๕) (ออนไลน์)

วันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
**********************

หน่วยงาน/ สังกัด...................................................................................................................

เบอร์โทรติดต่อ......................................................................... ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ

บัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ -  ออมทรัพย์

สาขา : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เลขทีบัญชี : ๐๗๙-๗๑๓๐๑๙-๒

โปรดระบุข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

รับเงินจาก (รายบุคคล/ หน่วยงาน)...........................................................................................

ท่ีอยู่ ....................................................................................................................................

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี............................................................................................................

หมายเหดุ:

๑. ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาท่ี E-mail: hcd_sdu@hotmail.com หรือทางโทรสาร ๐-๒๖๖๘- 

๙๔๑๑ และสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินได้ที่ นางสาวศรัญญา สิทธิดา โทรศัพท์๐๖๓- 

๙๖๑๕๕๓๒

๒. การขำระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องขำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 

๓. ใบเสร็จรับเงิน จะได้รับในวันอบรมตามที่ท่านสมัครไว้

ผู้ประสานงาน............................................................... เบอร์โทร...............................

วันที่.......................................................

(แนบสำเนาหลักฐานการโอนเงิน)
๕ร

พยพัฒนาทุนมนุษส์' มหาวิหยาสํยสว'นดุสิฅ ๗

mailto:hcd_sdu@hotmail.com

