
 

          ข่าวประชาสัมพนัธ ์

 
 

“กระบวนการคดิเชิงออกแบบ” ทีไ่ม่หยุดน่ิง 

“ธรรมศาสตร-์บ้านปฯู” จัด “Webinar” ขับเคลื่อน “โครงการออกแบบเกมฯ”  
จุดประกายการเรียนรู้ให้ “นวตักรเยาวชนรุ่นใหม่” ด้วยรูปแบบออนไลนเ์ป็นคร้ังแรก ! 
 

 

 

ถึงแมส้ถานการณโ์ควดิ-19 ที่แผ่ขยายเป็นวงกวา้งทั่วประเทศและทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อสงัคมและการด าเนิน

ชีวิตของทกุคน แต่กระบวนการคดิเชงิทกัษะ หรือ Design Thinking ก็ไม่ไดห้ยดุนิ่ง เมื่อเหลา่นวตักรเยาวชนจากโครงการ 

“ออกแบบเกม ออกแบบสงัคม รุน่ 2” ที่จดัโดย คณะวิทยาการเรยีนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มกบั 

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ยงัคงด าเนินกจิกรรมในรูปแบบออนไลน ์ท่ีใหท้กุคนไดอ้อกแบบและพฒันาบอรด์เกมเพื่อสงัคม 

เรียกไดว้่าแมท้กุคนจะ Physical Distancing แต่กย็งัสามารถฝึกทกัษะการคิดเชงิออกแบบ พฒันารูปแบบเกมของทีมตนเอง 

ใหด้  าเนินต่อไปได ้ 

 

นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร ผูอ้  านวยการสายอาวโุส-ส่ือสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  กล่าววา่ “ ไม่ว่าจะใน

ภาวะปกติหรือภาวะวิกฤติโรคระบาดที่ทกุคนเผชิญกนัอยู่ขณะนี ้บา้นปฯู เชื่อมั่นวา่เยาวชนสามารถพฒันาศกัยภาพตนเองได ้



ครัง้นี ้เราจึงพรอ้มสนบัสนนุใหโ้ครงการออกแบบเกม ออกแบบสงัคม รุน่ท่ี 2 เดินหนา้ต่อไปอย่างไม่สะดดุ เราส่งเสรมิให้

คณะท างานของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรใ์ชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา แม้

กิจกรรมการอบรมเชงิปฏิบตัิการแบบรวมกลุ่มพบปะกนั หรือการลงพืน้ท่ีตามโรงเรียนตา่งๆ จะยงัไม่สามารถเกดิขึน้ได ้แต่ใน

ฐานะผูส้นบัสนนุโครงการฯ เราอยากใหน้วตักรรุน่เยาวชนทัง้ 14 ทีม รูจ้กัปรบัตวั ไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรค และใชโ้อกาสใหคุ้ม้ค่า 

ซึ่งที่ผ่านมา การด าเนินโครงการก็เป็นไปอย่างราบรื่น และมีพฒันาการตามแผน บางกลุ่มที่เลือกออกแบบบอรด์เกมในหวัขอ้ที่

เก่ียวขอ้งกบัสขุอนามยั ก็ถือว่าชว่งเวลานีเ้ป็นโอกาสอนัดีและเป็นประโยชนท์ี่พวกเขาไดท้บทวนและตกผลกึการออกแบบ   

บอรด์เกมของพวกเขากบัสถานการณท์ี่มีความเก่ียวโยงกบัหวัขอ้ของตนเอง ส่วนทีมที่มีหวัขอ้เกมในมิติอื่นๆ ก็สามารถพฒันา

งาน ต่อยอดไปไดอ้ย่างดเียี่ยมเชน่กนั”  

 

ส าหรบั รศ.ดร.อนชุาติ พวงส าลี คณบดี คณะวิทยาการเรียนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์กล่าวว่า 

“นี่เป็นอีกครัง้ที่นบัเป็นความทา้ทายในการเรียนรูท้ี่ไม่หยดุนิ่งทัง้คณะท างานและตวัเยาวชนที่เขา้รว่มโครงการฯ เอง เป็นการ

เดินหนา้กิจกรรมบนพืน้ฐานความปลอดภยัและรบัผิดชอบต่อส่วนรวม โดยทกุๆ คนมีความตัง้ใจในการเขา้รว่มโครงการฯ ผ่าน

ระบบท่ีเราออกแบบมา นั่นคือการอบรมผ่าน Webinar มาเป็นตวัเชื่อมทกุๆ คนเขา้ดว้ยกนัในครัง้นี ้ทัง้ 14 ทีมที่เขา้รว่ม และ

เหล่านกัพฒันาบอรด์เกมที่มารว่มโคช้นอ้งๆ ตา่งก็อาศยัการท างานรบั-ส่งกนัอยา่งคล่องตวั แมว้า่จะมีสถานการณไ์ม่ปกติมา

ทา้ทาย แต่เราก็สามารถเดินหนา้โครงการไปได ้อย่างที่เราเชื่อวา่ แมท้กุอยา่งจะหยดุนิ่ง แต่กระบวนการคิดเชงิทกัษะของเหล่า

นวตักรรุน่ใหม่ไม่เคยหยดุนิ่ง” 

 

ส าหรบัหลกัสตูร Webinar ที่นบัเป็นกิจกรรมในโมดลูที่ 2 ของนอ้งๆ นัน้ ผ่านพน้ไปดว้ยความสนกุและความรูอ้ดั

แน่นในรูปแบบออนไลน ์ท่ีนบัเป็นมิติใหม่ในการเดินหนา้โครงการฯ โดยกิจกรรมในครัง้นีม้ีทัง้การอบรมรวมและการอบรมแยก

เป็นกลุ่มย่อย โดยในส่วนของการอบรมในหอ้งรวม มีทัง้ช่วงเรยีนรูว้ิธีการน าเกม และถอดบทเรียนจากการเล่นเกมโดยเหล่า

นกัพฒันาบอรเ์กมซึ่งเป็นกรููที่คร  า่หวอดในวงการบอรเ์กมมาอย่างยาวนาน นอกจากนี ้ทีมอาจารยท์ี่ปรกึษาประจ าโครงการจาก

คณะวิทยาการเรียนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ก็ยงัไดม้าใหค้วามรูน้อ้งๆ เก่ียวกบัเทคนิคการพฒันาคูม่ือ

เกม (Rule book) ใหน้่าสนใจอกีดว้ย ส่วนการอบรมแบบกลุ่มยอ่ยนัน้ บรรดานกัพฒันาบอรด์เกมต่างขนความรูแ้ละไอเดีย

ต่างๆ มากมายมาเพื่อตวิเขม้การพฒันาเกมตน้แบบ (Game Prototype) ใหแ้ก่นอ้งๆ ในทกุสเต็ป ทัง้การปรบัปรุงกลไกของ

เกมแบบเจาะลกึเพื่อสรา้งความสนกุในเกม รวมไปถงึเทคนคิเสรมิต่างๆ เพื่อใหเ้กมมีความน่าสนใจ นอกจากนัน้ อาจารยท์ี่

ปรกึษาประจ าโครงการยงัไดเ้ปิดช่วงพดูคยุเพื่อใหท้กุคนในทีมไดป้รกึษาหารือถึงความคืบหนา้และอปุสรรคปัญหาของการ

ด าเนินงานของแต่ละทีมอกีดว้ย 

 



ทีม H.D. people จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จงัหวดัตาก ที่หยิบยกประเด็นการใหค้วามรูช้นกลุ่มนอ้ยเก่ียวกบัความ

สะอาด ซึ่งถือเป็นหวัขอ้บอรด์เกมที่เก่ียวขอ้งกบัสภาวการณช์่วงนี ้กล่าววา่ “รูส้กึวา่การอบรมในครัง้นี ้เป็นประโยชน์กบัหวัขอ้

ในการพฒันาบอรด์เกมของพวกเราเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากสถานการณปั์จจบุนัท่ีท าใหเ้ราไดร้บัขอ้มลูเพิ่มเติมมา

ปรบัปรุงรายละเอยีดของเกมเราแลว้ เรายงัไดร้บัคอมเมน้ทจ์ากพี่ๆ นกัพฒันาบอรด์เกม ท่ีมารว่มใหไ้อเดีย ปรบัเสรมิเติมแตง่ใน

จดุที่คิดว่านา่จะไปต่อไดอ้ีก ใหร้ายละเอยีดที่ดมีากยิ่งขึน้ คือ รูส้กึว่าแมเ้ราจะไม่ไดไ้ปเรียนตามปกติ แต่เราก็ยงัสามารถน าเวลา

ตรงนีม้าศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมและพฒันาส่ิงที่ท  าอยูใ่นทกุๆ เรื่องใหไ้ดด้ีขึน้ ส่วนการอบรมแมอ้าจจะไม่ไดท้ าแบบ face to face 

เหมือนกบัท่ีเราเคยอบรมในโมดลูที่ 1 ซึ่งก็อาจจะแตกต่างไปบา้ง แต่โดยรวมก็ท าใหเ้ราตอ้งพยายามเก็บไอเดียจากเวลาที่เรามี

จ ากดักวา่ตอนเขา้ค่ายในโมดลูที่ 1 ถือเป็นการฝึกตนเองและพฒันาทีมไปไดอ้ย่างมาก”  

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั มหาชน และคณะวิทยาการเรียนรูแ้ละศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ยงัคงผลกัดนัให้

โครงการออกแบบเกมออกแบบสงัคม รุน่ท่ี 2 เดินหนา้ต่อไป โดยหลงัจากการอบรม  Webinar นอ้งๆ ทกุทีม ตา่งกลบัไป

พฒันาเกมตน้แบบของทีมตนเองและจะไดเ้รียนรูเ้พิม่เติมผ่านช่องทางออนไลนเ์ก่ียวกบัการออกแบบ Artwork ส าหรบับอรด์

เกม รวมทัง้วิธีท าวิดีโอแนะน าเกมใหน้่าสนใจอีกดว้ย โดยทกุคนสามารถมารว่มเป็นก าลงัใจใหท้ัง้ 14 ทีมนวตักรรุน่ใหม่ พรอ้ม

ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการฯ ผ่านทาง Facebook Fanpage @tu.banpu 

 

 ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับ 14 ทีม ท่ีผ่านเขา้รอบ แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

หวัขอ้ การพฒันาชมุชน 

1. ทีม H.D. people จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จงัหวดัตาก ประเดน็ ใหค้วามรูช้นกลุ่มนอ้ย  
2. ทีม แพรวาและไตรเพชรกลา้ จากโรงเรียนสรุาษฎรพ์ิทยา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประเด็น การจดัการขยะ  
3. ทีม Super Family จากโรงเรยีนปัญญาทิพย ์จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประเด็น การเลีย้งเด็ก 

4. ทีม HERB HERB TEAM จากโรงเรียนปราจีนกลัยาณี จงัหวดัปราจีนบรุี ประเด็น สมนุไพรชมุชน 

5. ทีม The Last Hope จากโรงเรียนวชัรวิทยา จงัหวดัก าแพงเพชร ประเด็น มลพิษทางอากาศ  
 

หวัขอ้ ทกัษะชีวติ (เด็กและเยาวชน)  
6. ทีม ตาแรกไมเ่ป็นไรตาต่อไปไฟเริม่ไหมท้ัง้วง จากโรงเรียนสวนกหุลาบมหาวิทยาลยัรงัสิต จงัหวดัปทมุธานี ประเด็น 
คน้หาตวัเอง  
7. ทีม รกัแทไ้ม่ใช่แค่ Say Yes จากโรงเรียน บดินทรเดชา (สงิห ์สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ประเดน็ เพศสมัพนัธใ์นวยั
เรียน 

8. ทีม By U Bully จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จงัหวดัตาก ประเด็น Bullying  

9. ทีม BMK จากโรงเรียนบา้นหมากแขง้ จงัหวดัอดุรธานี ประเด็น โกงขอ้สอบ  
10. ทีม DSU Ranger จากโรงเรยีนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม ประเด็น ติดหวาน  
11. ทีม PSTL จากโรงเรยีนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ประเดน็ ใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่  



12. ทีม SRP Team จากโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม กรุงเทพมหานคร ประเดน็ ซมึเศรา้ 

13. ทีม FD408 จากโรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์กรุงเทพมหานคร ประเด็น การคกุคามทางเพศ  
 

หวัขอ้ นวตักรรมในหอ้งเรียน  

14. ทีม PN Team (ทีมโพธา) จากโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี จงัหวดัราชบรุี ประเด็น การเขียนโปรแกรม Coding  

 

### 

เก่ียวกบับา้นปฯู 

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนนิ 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

ธุรกิจแหล่งพลงังาน ธุรกจิผลิตพลงังาน และธุรกจิเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย 

ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 

 

“พลงัความรูค้ือพลงัแหง่การเปล่ียนแปลงและพฒันา” 

บา้นปฯู เชื่อว่า “การเรยีนรู”้ เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึ่งจะขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันาอยา่งยั่งยืนใน

ระยะยาว โครงการซเีอสอาร ์รวมไปถึงโครงการดา้นสงัคมของบา้นปฯู ในทกุประเทศ จงึมุง่เนน้สนบัสนนุและส่งเสรมิการเรยีนรู ้

อย่างต่อเนื่องใหก้บัเยาวชนและชมุชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ การด าเนินชวีิตประจ าวนั การ

เรียนรูท้ัง้ในและนอกหอ้งเรียน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรือการคน้ควา้ เรียนรู ้และคน้พบองคค์วามรู ้

ดว้ยตนเองหรือรว่มกบัคนอื่นๆ 

### 

 

ขอ้มลูเพิ่มเติมส าหรบัส่ือมวลชน กรุณาตดิต่อ 

ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

ดวงกมล สาลีรตัน ์     02-694-6852      duangkamol_s@banpu.co.th 

อภิญญา ศิรลพิวฒัน ์  02-694-6877 apinya_s@banpu.co.th 
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