
รายงานผลกิจกรรม 

11/10/52 

การทดสอบและสาธิตการเล่นเกม Give and Take รู้ให้รู้รับ และเกม The Leader ผู้น าพอเพียง 

ให้แก่ภาคีเครือข่ายคนท างานด้านเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน และบุคคลท่ัวไปที่เข้าร่วมงานมหกรรม

พลังเยาวชน พลังสังคม คร้ังที่ 1 “ร่วมสร้างประเทศไทยด้วยการให้” วันที่ 9-11 ตุลาคม 2555 

 

 

26/8/53 

การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แก่ภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ภายในงานตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงคร้ังที่ 2 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : จากหลักคิดสู่วิถี

ปฏิบัติ" วันที่ 26 -27 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

 



28/1/54 

การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แกผู่้เข้าร่วมภายในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน

ระดับชาติ คร้ังที่ 60 ประจ าปีการศึกษา 2553 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26 -28 มกราคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี 

จ.นนทบุรี 

 

 

ความคดิเหน็ของผู้รว่มเลน่เกมเศรษฐกจิพอเพยีง 

 นางสาวชลติา ณ ตะกั่วทุง่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระนครเหนอื 

"เกมนี้เป็นเกมที่ดี ระหว่างเล่นตนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องใช้ความคิดในการวางแผน และได้เรียนรู้เลยว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนแต่ไม่แน่นอน ทั้งเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อมท าให้ต้องเตรียมพร้อมรับมือทั้งบุคลากรและการใช้จ่ายเงิน 

รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด ซ่ึงเกมนี้จะมีความแตกต่างจาก

เกมอื่นๆ ตรงที่มีมากกว่าความสนุกคือได้ทั้งการวางแผนและการคิดวิเคราะห์ 

ขณะที่เกมอื่นๆ มีแต่ความสนุกเท่านั้น ซ่ึงหากได้เกมนี้ไปก็ต้องการน าไปสอน

น้องๆ ในชุมชนพิบูลสงคราม" 

  



อาจารย์จินตนา อุ่นอบ จากโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 

"เกมนี้สอนให้เรารู้จักการวางแผนการด าเนินชีวิต รู้จักการ

ประมาณตนเอง อย่าหลงฟุ้งเฟ้อกับรายได้ที่เข้ามาจากโอกาส แต่ต้องใช้

โอกาสนั้นแสวงหารายได้ โดยที่ต้องไม่ท าให้ใครเดือดร้อน และต้องรู้จัก

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น ซ่ึงสิ่งนี้ท าให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถอยู่ตามล าพังได้ 

ต้องมีสังคม ต้องช่วยเหลือตัวเองช่วยสังคมจะท าให้ประเทศชาติน่าอยู่

มากข้ึน" 

 

 

อาจารยส์ุภญิ ญ า สุภาภรณ์ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนาศึกษา 

 "เกมนี้สอนให้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันหากเราช่วยกันท าให้

สามารถผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ นอกจากนี้ยังพบว่าทุกๆ อาชีพ มี

บทบาทของตนเองพอถึงสถานการณ์ต่างๆ ตอนนั้นเราจะเห็นคุณค่าของ

คนในอาชีพต่างๆ กันไป เป็นเกมที่ดีสอนด้านการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ 

ฝึกการคิดวิเคราะห์ การได้เกมนี้ไปจะน าไปให้นักเรียนระดับประถมได้

เล่นในช่วงเวลาว่าง และจะถือโอกาสนี้สอดแทรกการสอนเร่ืองหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วย" 



6/5/54 

การทดสอบและสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพยีง ให้แก่ภาคีเครือข่ายคนท างานด้านเด็ก

และเยาวชน เด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม คร้ังที่ 2 “แบ่งปัน

เพื่อ...เปลี่ยนแปลง” วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2555 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ 

 

  



การจดัแข่งขนัเกม The Leader ผูน้ าพอเพยีง ในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลงัสังคม ครัง้ที ่2 

วตัถุประสงค ์

 - เพื่อเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน 

 - เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากร การปลูกฝังความสามัคคี

ผ่านการเล่นเกม 

 - เยาวชนสามารถน าความรู้จากการเล่นเกม “ผู้น าพอเพียง” ไปต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ด้วยตนเอง 

กลุม่เป้าหมาย 

- ผู้ลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต็เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้ผ่านเกมเศรษฐกิจ

พอเพียง 

40 ทีม 

(80 คน) 

- ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านเกมเศรษฐกิจพอเพียงจริงหน้างาน 
92 ทีม 

(174 คน) อายุ 10 – 72 ปี 

 

ความคดิเหน็ของผู้รว่มเรียนรู้ / ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันาเกม 

- เป็นกิจกรรมที่ดี ท าให้ผู้เล่นเกิดกระบวนการคิดของตนเอง สามารถวางแผนในการด าเนินชีวิตของ

ตนเองได ้

- ควรมีการจัดกิจกรรมทุกๆ ปี และขยายไปจัดทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนไดเ้ข้าร่วมอย่างท่ัวถึง และมี

ความเข้าใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น 

- หลังการเล่น เจ้าหน้าที่ควรสรุปข้อคิดจากการเล่นเกมว่าได้อะไร แล้วน าไปใช้อย่างไรในชีวิตประจ าวัน 

- อยากให้พัฒนาเกมให้เป็นที่นิยมยิ่งขึ้น เพราะมีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย 

- อยากให้มีเวลาในการเล่นเกมมากกว่านี้ 



 



ผู้ไดร้ับรางวัลจากการแขง่ขนั รางวลัชนะเลศิ 5 รางวัล 

ด.ญ.พัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี ม.1 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัย รามค าแหง(มัธยม) กทม. 

นายศักดา  เหลาเกตุ     ปี1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ขอนแก่น 

น.ส.สุภาพร ปัทมสุคนธ์ ครูผู้สอน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 30  เชียงใหม่ 

นายไพสิฐ โกสุม ปี4   มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

นายสุรชัย ทองทวี ปี2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สุรินทร์ 

 

ความคดิเหน็ของผูไ้ด้รับรางวัลชนะเลศิการเลน่เกมเศรษฐกจิพอเพยีง 

ด.ญ .พชัราเพญ็  ธรรมญ าณรังสี อายุ 13 ป ีโรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลยัรามค าแหง(มธัยม) กรงุเทพฯ 

“ตอนประชันเกมต้องคิดวางแผนว่าจะท าอย่างไรให้ได้ตาม

เป้าหมาย ปรึกษากันในทีมกับพี่ตลอดและตอนเจอบัตรสถานการณ์ร่วม ซ่ึง

ฝั่งตรงข้ามเปิดบัตรออกมาไม่ดี หนูคิดว่าเราต้องช่วยกันที่จะท าให้เกมผ่าน

อุปสรรคไปให้ได้ ส าหรับบัตรสถานการณ์หนูเขียนทุกหมวด  สิ่งท่ีหนูได้

เรียนรู้จากเกม และจากการเขียนบัตรสถานการณ์ หนูจะน าไปปรับใช้ใน

การด าเนินชีวิต เช่นเร่ืองการออม การใช้เงินอย่างรู้ค่า ความมีน้ าใจในการ

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และท าส่ิงที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมค่ะ” 

    

นายไพสฐิ โกสมุ อาย ุ21 ป ีปี 4 คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยั

นเรศวร จ.พษิณุโลก 

“เกมนี้เป็นเกมที่ดี เวลาเล่นต้องวางแผน คิดให้รอบคอบก่อน

ตัดสินใจ ผมลุ้นกับบัตรสถานการณ์ว่าจะได้ดีหรือไม่ดี จะเจอคนเดียวหรือ

เจอร่วมกัน ตอนเขียนบัตรสถานการณ์ ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ท าให้ผม

สามารถน าไปพัฒนาและต่อยอดแนวคิดในการเรียน และการใช้ชีวิตได้ดี

ยิ่งขึ้น” 

        



     

  นางสาวสุภาภรณ์ ปทัมสคุนธ์ อายุ 28 ป ีคณุครู โรงเรียนราช

ประชานเุคราะห์ 30 จ.เชยีงใหม่ 

         “ดิฉันเป็นคุณครูในศูนย์วิทยาศาสตร์ ดีใจที่ได้ประชันเกมฯ 

เพราะได้ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเล่นเกม ทั้งในเร่ือง

ความพอประมาณ ความพอเพียง ส าหรับแนวคิดเร่ืองบัตรสถานการณ์ 

ดิฉันจะน าไปต่อยอดการเรียนการสอนให้เด็กๆ ในชั้นเรียนได้ ” 

 

27/5/54 

 การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แกภ่าคีเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิ

สยามกัมมาจล ภายในตลาดนัดความรู้ "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง" คร้ังที่ 3 " ขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" วันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แก

รนด์ คอนเวนชั่น 

 



17/6/54 

 การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แกเ่ด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่

ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

 

10/9/54 

 การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แกเ่ครือข่ายคนท างานด้านเด็กและเยาวชนใน

เขตภาคเหนือ ตลอดจนบุคคลทั่วไปผู้เข้าร่วมงานงาน "เทศกาลเยาวชนภาคเหนือ" (Northern Youth 

Festival) ภายใต้แนวคิด "จุดชนวน" สืบทอด สานพลัง สร้างสุข จัดโดยเครือข่ายคนท างานพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด น าโดยมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 

2554 ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 



10/10/54 

 การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง แก่คณุครูพอเพียงในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"ปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง"  จัดโดย บริษัท คลับ ครีเอทีฟ จ ากัด โดยการสนับสนุน

ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2554 ณ ค าแสด ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

 

25/12/54 

 การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แกเ่ยาวชนในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

"พลังเด็กและเยาวชนกับการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" จัดโดยส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย วันที่ 25-27 ธันวาคม 2554 ณ 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี  

 

 

  



14/1/55 

 การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แกเ่ด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานวันเด็ก

แห่งชาติ ประจ าปี 2555 วันที่ 14 มกราคม 2555 ณ อบต.หัวไผ่ จ.สิงห์บุรี 

 

 

23/1/55 

 การสาธิตการเล่นเกม Give and Take รู้ให้รู้รับ และเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แก่เยาวชน 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาเยาวชน “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ที่เข้าร่วมในงานประกาศผล

โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 6  จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) วันที่ 23 มกราคม 2555 ณ 

ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา 

  

  



27/1/55 

 การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แกผู่้เข้าร่วมภายในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน

ระดับชาติ คร้ังที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี 

จ.นนทบุรี  

  



  

 

 



 

  



21/2/55 

 การสาธิตการเล่นเกม Give and Take รู้ให้รู้รับ และเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แก่

คณาจารย์เครือข่ายโรงเรียนจังหวัดอยุธยา และนักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ในการอบรมเขียนแผนการ

จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายโรงเรียนพอเพียงจังหวัดอยุธยา 

วันที่ 21 ก.พ. 2555 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.อยุธยา 

 

3/3/55 

 การสาธิตการเล่นเกม Give and Take รู้ให้รู้รับ และเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แก่เด็ก

นักเรียนโรงเรียนสามวาวิทยา ในกิจกรรมห้องสมุดเพื่อนอ้ง โรงเรียนสามวาวิทยา อ.ลาดหลุมแก้ว จ.

ปทุมธานี โดยกลุ่มเยาวชนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ ในโครงการเยาวชนอาสา...ร่วมพลิกฟื้นชุมชนพ้นวิกฤติอุทกภัย วันที่ 3 มีนาคม 2555 

 



20/3/55 

การสาธิตการเล่นเกม Give and Take รู้ให้รู้รับ และเกม The Leader ผู้น าพอเพียง แก่คุณครู 

อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไปผู้เข้าร่วมงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 11 หรือ Thailand ICT Contest Festival 2012 จัดโดย 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 20 -22 มีนาคม 

2555 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

  



28/3/55 

การสาธิตการเล่นเกม Give and Take รู้ให้รู้รับ และเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แก่

ผู้เข้าร่วมงานการประชุมประจ าปี และจัดแสดงนิทรรศการเร่ือง “อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง” จัดโดยมูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมอืงทองธาน ี

 

31/3/55 

 การสาธิตการเล่นเกม Give and Take รู้ให้รู้รับ และเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แก่

ผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดอาสาสมัคร คร้ังที่ 2 "Volunteer Street Fair 2012" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 

เมษายน 2555 ณ อุทยานเบญจสิริ 

 



3/5/55 

การสาธิตการเล่นเกม Give and Take รู้ให้รู้รับ ให้แก่คณาจารย์ในเครือข่ายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษาผู้เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ "อยู่อย่างพอเพียง" 

จัดโดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสยามกัมมา

จล ระหว่างวันที ่20 -22 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 

 

 

 สะท้อนการเรียนรู้หลังเล่นเกมเศรษฐกิจพอเพียง 

 "รู้สึกประทับใจค่ะ เพื่อนจับได้การ์ดสถานการณ์ที่

ไม่ดี เป็นการ์ดสีแดง แต่ได้ผลคนเดียว เขากลับร้องเฮดีใจ

ขึ้นมา เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นได้รับผลเสียไปด้วย แสดง

ให้เห็นว่าเขามีน้ าใจ เล่นไปแล้วเราก็ลุ้นว่าจะสร้างถนนได้

ส าเร็จหรือเปล่าหรือน้ าจะท่วมไหม ระหว่างเล่น ทุกคนก็

ไม่ได้หวังที่จะเอาชนะกัน คือเล่นกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ

กัน ช่วยเหลือกัน มีน้ าใจต่อกัน บางทียังคิดไปว่าเราจะเอา

เงินไปเพิ่มให้เพื่อนได้ไหม เขาจะได้ซ้ือถนนได้ แต่ก็ท าไม่ได้ 

เพราะกติกาไม่ได้ก าหนดเอาไว้ให้ท าได้" 

  



 

 "ประทับใจในความมีน้ าใจของเพื่อนในกลุ่ม รู้จัก

แบ่งปัน เสียสละ ยอมแลกผลผลิตกับเพื่อน ให้เขาประสบ  

ความส าเร็จแล้วจบเกมได้ก่อนเรา เพื่อท าให้ชุมชนของเรา

ทุกคนจะไม่โดนน้ าท่วม " 

 

 

 "เกมนี้สามารถน าไปแนะน าให้นักเรียนของเรารู้จัก

การแบ่งปันมากขึ้น รวมถึงเร่ืองของการอยู่ร่วมกันในสังคม 

ฝึกฝนการคิดอย่างรอบคอบ มีการวางแผน" 

 

 

 

 "การเล่นเกมนี้ท าให้เราได้เรียนรู้ไปโดยไม่รู้ตัว 

เรียนรู้ท่ีจะให้ (to give) ที่จะรัก (to love) ที่จะช่วย (to 

help) ที่จะใส่ใจ (to care) และที่จะเสียสละ (to sacrifice)" 

 

 

   

"การเล่นเกมท าให้เราเห็นว่าชุมชนของเราต้องมี

เป้าหมายร่วมกัน วางแผนร่วมกัน มีเหตุผล ความ

รอบคอบ เพื่อท าอย่างไรให้ชุมชนของเราพ้นวิกฤติได้ ที่

ส าคัญคือการมีเป้าหมายร่วมกัน"   



  

  "เกมส่วนใหญ่มักเป็นเกมเพือ่ความสนุกสนาน 

ส าหรับเกมนี้เด็กที่เล่นยังจะได้ฝึกฝนเพิ่มเติมในเร่ืองของ

ความมีคุณธรรม คือ เร่ืองของความซ่ือสัตย์ และเร่ืองของ

การแบ่งปัน คือการให้" 

 

 

  

 "ถึงแม้ว่าจะเป็นบทบาทสมมติ แต่เราก็สามารถ

น าบทเรียนที่ได้จากการเล่นเกมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง 

พัฒนาคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้" 

 

 

 

        

     

        

     

        

     

        

     



16/6/55 

 การสาธิตการเล่นเกม The Leader ผู้น าพอเพียง ให้แกค่ณะผู้บริหารและคุณครู ในโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" คร้ังที่ 2 จัดโดย

โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในเขตภาคกลาง 

นครนายก อยุธยา และกรุงเทพฯ วันที่ 16 -17 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

 

 

  



23/9/55 

 มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK Park 

เปิดพื้นที่ลานสานฝันให้เป็นลานเรียนรู้เร่ือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสนุกและสร้างสรรค์ ผ่านการ

เล่นเกม “The Leader : ผู้น าพอเพียง”และ “Give&Take : รู้ให้รู้รับ” พร้อมจัดอบรมการเล่นเกมให้กับ

ผู้สนใจอย่างใกล้ชิด “แล้วจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ไดย้ากอย่างท่ีคิด” และสามารถน าไปเป็น “หลักคิด หลัก

ปฏิบัติ” เพื่อพัฒนาชีวิต และการท างานให้ประสบความส าเร็จ เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และ

สังคม โดยงานนี้จัดขึ้นที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park วนัเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 - วันอาทิตย์ที่ 23 

กันยายน 2555 เวลา 11.00 น.- 17:00 น. 

 

  



2/12/55 

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 มูลนิธิสยามกัมมาจลได้จัดกิจกรรมเล่นเกมเพื่อกาีรเรียนรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ณ ห้องโถงอาคารพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่ รัช

โยธิน ภายในงาน SCB Family Day 2012 

 

 

12/1/56 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ได้มีการจัดงานวันเดก็แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.2556 ขึ้นที่

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมูลนิธิสยามกัมมาจลในฐานะหน่วยงานใน

สังกัดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้น าเกมเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก ่เกม The Leader ผู้น า

พอเพียง และเกม Give & Take รู้ให้รู้รับ มาจัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้เรียนรู้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงผ่านเกมทั้ง 2 โดยมีน้องนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มา

เป็นพี่เลี้ยงใจดีชวนน้องเล่นเกมอย่างมีสีสัน และมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคอยลุ้นลูกๆ เล่นเกมไปด้วย 

 



27/1/56 

 เมื่อวันเสาีร์และวันอาทิตย์ที่ 26 - 27 มกราคม 2556 มูลนิธิสยามกัมมาจลได้รับเกียรติเชิญไปร่วม

จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเล่นเกมเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในงานฉลอง

ครบรอบ 8 ปีทีเค การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด 

 

  



4/4/56 

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 มูลนิธิสยามกัมมาจลได้รับเชิญจากส านักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือที่

เราคุ้นเคยกันในนาม "ทีเคพาร์ค" ให้ร่วมน าเกมเพื่อการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกม 

The Leader ผู้น าพอเพียง และเกม Give & Take รู้ให้รู้รับ ไปขยายผลแก่คุณครูบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน และศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่ายภาคตะวันออกของทีเคพาร์ค ณ ห้องสมุด

ประชาชนเทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยองค่ะ โดยงานนี้มีคุณศศินี ล้ิมพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนา

เยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มลูนิธิสยามกัมมาจล รับหน้าที่เป็นวิทยากรชวนรู้ที่มาที่

ไปและท าความรู้จักกับเกมเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการชวนคิดชวนคุยถอดบทเรียนจากการเล่นเกม 

ท่ามกลางคุณครูที่เข้าร่วมราว 100 คนจากห้องสมุด 37 แห่ง ทั้งนี้ภายหลังการเล่นเกมแล้ว มูลนิธิสยามกัม

มาจลยังได้มอบชุดเกมเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งเกม The Leader และเกม Give & Take ให้แก่ห้องสมุดแต่ละ

แหง่ได้น าไปขยายผลสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเล่นเกมในวงกว้างยังพื้นที่ของตน

ต่อไป 

 


