
 

 
 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเดก็และเยาวชนต้นแบบ รู้ รกั สามคัคี และส านึกความเป็นไทย 
 
๑. ชื่อทมี... Green Power Gangster - บอรด์เกมสรา้งสุข...... จงัหวดั.......เชยีงใหม่..... 
   โครงการ ....บอร์ดเกมสรา้งสุข....................... 
๒. สถานทีด่ าเนินการ  ...เริ่มจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายพั......... ต าบล ......หายยา......... 
 อ าเภอ...เมอืง........... จงัหวดั........เชยีงใหม่.................. 
 
๓. ผูร้บัผดิชอบโครงการ (สมาชกิในทมี) 
(๑)....นายฐิติวัสส ์แซ่ควง.............................................................................................................. 
(๒) ..นายอมฤต ศริิไวย์.................................................................................................................. 
(๓) ..นายสุธ ียอดหัวใจ      ........................................................................................................ 
 
๔.วตัถุประสงคโ์ครงการ 
    (๑) ..สร้างความตระหนกัคิดใหก้ับเด็กๆและเยาวชน ในด้านของสิ่งแวดล้อม.............................. 
    (๒) ..สร้างความคิดสร้างสรรค ์และมอบความสนกุให้กับน้องๆและเยาวชน........................... 
    (๓) ..อยากเป็นสว่นหนึง่ในการลดโลกร้อน รกัษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีที่ยั่งยนื  
 
๕. เป้าหมาย หรอืผลลพัธข์องโครงการทีก่ าหนดไว้ 
บอรด์เกมของพวกเรานัน้จะทำให้เกดิความตระหนักคดิเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมรอบตัวเรารวมถงึ

คุณประโยชน์และแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกดิขึน้เกี่ยวกับการลดโลกร้อนและการประหยัด

พลังงาน...................................................................................................................................... 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ตัง้แต่วนัที ่..4.... เดอืน .........พฤศจกิายน........ พ.ศ. ...2564. 
    ถงึ วนัที ่.....4.... เดอืน ....มนีาคม............พ.ศ. ...2565........ 
 
 
 
 
 
 



 
๗. ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน (อธบิายโดยระบุขัน้ตอนว่าท าอะไร ทีไ่หน กบัใคร อย่างไร ในช่วงเวลา
ใด) 
 

ล าดบัที ่ ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงาน ระยะเวลา 

1 เริ่มคิดบอร์ดเกม 4/11/2564 – 11/1/2565 

2 ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดยิบย่อยบอร์ดเกม  12/1/2565 – 28/1/2565 

3 บอร์ดเกมเสร็จ 3/2/2565 

4 ทำวิดีโอวิธีการเล่น 25/1/2565 – 17/2/2564 

5 นำบอร์ดเกมมาทดลองในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 21/2/2565 

 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน ..30,000.. บาท   
    งบประมาณทีไ่ดร้บัของโครงการ/กจิกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไ้ปจ านวน .28,500..บาท 
    คงเหลอื จ านวน...1,500.....บาท ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งทุนอื่น (ถา้ม)ี ระบุ  
............................................................  
     
โดยมรีายการค่าใชจ่้ายต่าง ๆ มดีงันี้ 
 

ล าดบัที ่ รายการค่าใชจ่้าย (ระบุพอสงัเขป) จ านวนเงนิ (บาท) 

1 ท าบอรด์เกมผลติบอรด์เกม 25000 

2 เงนิรางวลัแขง่บอรด์เกม 1000 

3 ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนทมีงาน 1000 

4 อุปกรณ์เช่น โปสเตอรโ์ปรโมท อุปกรณ์จดัวางของบอรด์เกม 1500 

 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 28500 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรอืเครอืขา่ยทีใ่หค้วามร่วมมอืและมสีว่นร่วมในการด าเนินการ 
โรงเรยีนวฒัโนทยัพายพัใหค้วามร่วมมอืในการน าบอรด์เกมไปทดลองในหอ้งสมุดโปร่งแสง
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



๑๐. ผลส าเรจ็และประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินโครงการ 
  
๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
              (๑) ไดค้วามสุข ความสนุก ในการเหน็เยาวชนมาเล่นบอรด์เกม ทีพ่วกเราสรา้งและไดค้วามรู ้ 

ไดต้ระหนกัคดิถงึธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกลบัไป. 
              (๒) ...ไดส้รา้งชื่อเสยีงใหก้บัโรงเรยีน................. 
      
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 
              (๑) .เยาวชนในชุมชนเกดิการเรยีนรู ้ความตระหนกัคดิในเรื่องสิง่แวดลอ้ม ท าใหใ้นชุมชนหรอื
ทอ้งถิน่ ไม่เกดิมลพษิมากขึน้ และธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในสงัคมจะน่าอยู่.. 
              (๒) ไดม้สีถานทีใ่นการพกัผ่อน เล่นบอรด์เกม พดูคุยกบัเพือ่นๆ 
 
๑๑. ผลงานหรอืผลผลติทีส่ามารถน าไปต่อยอดหรอืพฒันาในระยะต่อไป 
ผลงานของทมีของผมแน่นอนเลยคอืบอรด์เกม ซึง่สามารถน าไปพฒันาต่อยอดไดเ้รื่อยๆ เช่นอาจจะเป็น
การใหค้วามรูใ้นดา้นอื่น หรอืเปลีย่นแนวการเล่นบอรด์เกมเพิม่อะไรใหม่ๆมาเพือ่ไม่ใหค้นเล่นรูส้กึจ าเจ
น่าเบื่อ                                                                                                                     
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปัญหา 
ในสว่นของปัญหาของทมีผม เป็นสิง่ทีห่ลายๆทมีน่าจะเจอกนันัน้กค็อื COVID-19 ใหส้ถานทีต่น้แบบของ
เราหรอืกค็อืโรงเรยีนวฒัโนทยัพายพั ไดท้ าการเรยีนการสอนออนไลน์ขึน้มาท าใหน้ักเรยีนไม่ไดไ้ป
โรงเรยีน ท าใหน้กัเรยีนมาเล่นบอรด์เกมไม่ได ้เลยปรบัแนวทางคอืการท าคลปิวธิกีารเล่น แนะน าบอรด์
เกม ถ่ายคลปิการเล่นบอรด์เกม แลว้ใหน้กัเรยีนทีส่นใจประเมนิผลผ่านทางแบบฟอรม์ 
๑๓. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการต่อไป  
 อยากใหทุ้กคนมแีนวทาง2ทางเพือ่กนัไวว้่าเวลาแผนแรกใชไ้ม่ไดย้กตวัอย่างเช่นของทมีผม ไปโรงเรยีน
ไม่ได ้เลยมอีกีWayนึงคอืการท าคลปิแลว้สรา้งแบบฟอรม์ว่าคนดูรูส้กึอย่างไร ไดอ้ะไรกลบัไป 
 
 
๑๔. จดัท าสื่อเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรอื วดีทิศัน์ความยาว

ไม่เกนิ ๕ นาท ี(ถา้ม)ี 
https://youtu.be/8vQQ8qMLCWg 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ........ฐิติวัสส์ แซค่วง............ หวัหน้าทมี 
                                            (.......นายฐิตวิัสส์ แซ่ควง...............) 
                                    วนัที ่...17.... เดอืน ....มนีาคม....... พ.ศ. .......2565...... 

 
(ลงชื่อ) ........อมฤต ศิริไวย์............... สมาชกิในทมี 

                                            (........นายอมฤต ศริิไวย์............) 
                                    วนัที ่...17.. เดอืน ....มนีาคม....... พ.ศ. ..2565.... 

 
(ลงชื่อ) .............สุธี ยอดหัวใจ............. สมาชกิในทมี 

                                            (.........นายสุธี ยอดหัวใจ................) 
                                    วนัที ่..17.. เดอืน ....มนีาคม..... พ.ศ. ....2565.... 
 

(ลงชื่อ) ........ภารทิธิ ์อมรรตันปัญญา............... ผูร้บัรอง  
                                            (......นายภารทิธิ ์อมรรตันปัญญา........) 
                                   ต าแหน่ง .......คุณครทูีป่รกึษาโครงการ........................... 
                                    วนัที ่..17... เดอืน ...มนีาคม..... พ.ศ. ...2565... 
 
 
หมายเหต ุ กรุณาสง่ขอ้มลูภายในวนัที ่๑๘ มนีาคม ๒๕๖๕ 
 

 


