
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ช่ือทีม    Green Power Gangster - บอรด์เกมสรา้งสุข  

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  บอรด์เกมสรา้งสุข  
ประเภทโครงการ/กจิกรรม ❑ ดา้นการสรา้งรายได ้❑ ดา้นวฒันธรรม 

❑ ดา้นการเกษตร ❑ ดา้นการศกึษา 
  ❑ ดา้นสาธารณสุข ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  ❑ ดา้นสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นท่ีด าเนินการ เริม่จากโรงเรยีนวฒัโนทยัพายพั                            

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพื้นท่ีด าเนินโครงการ 
พวกผมเลง็เหน็ถงึปัญหา โลกรอ้น และอยากรกัษาสิง่แวดลอ้มรอบตวัของเรา โดยใหค้วามรูผ้า่น
ทางบอรด์เกม โดยอยากใหโ้รงเรยีนทีส่นใจเป็นสือ่กลางในการเผยแพร ่  ใหน้กัเรยีนวยัเดก็เล่น
เพราะเดก็ นัน้สามารถทีจ่ะปลกูฝังจติส านึกในการรกัโลกไดด้ ีแต่ไมใ่ช่แค่เดก็เท่านัน้ ทุกวยัสามารถ
เล่นไดแ้ละไดค้วามรูเ้หมอืนกนั 
    
    
    
    
     

๕. หลกัการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
เพราะเมื่อปี 2020 เกิดโลดร้อน ทีร่้อนที่สดุ หนว่ยงานด้านสภาอากาสของสหภาพยุโรป ระบวุ่า ปี 2020 
ที่ผ่านมา เปน็ปีที่ 6 ตดิต่อกันที่โลกอยู่ในสภาวะร้อนเป็นพิเศษ ตั้งแตป่ี 2015 และยังมีอุณหภูมิ ตลอดปี
สูงที่สุดเทา่ที่เคยมกีารบันทกึมา เทียบเทา่ป ี 2016 พวกผมนัน้เล็งเหน็ปญัหานี ้ และไมว่่าจะเปน็ปญัหา
อื่นๆ เชน่ ปญัหาขยะพลาสติดจำนวนมาก และพวกผมเหน็ว่าเดก็ก็คืออนาคตของชาติ เลยอยากปลกู
จิตสำนกึที่ดีผา่นบอรด์เกมทีเ่ล่นง่าย ให้ความรู้ ทำให้เดก็เกิดความคดิสร้างสรรค์ 
    
    
     

 

เลขที ่
.................................. 



๒ 
 

 

๖. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
  ๑) สรา้งความตระหนกัคดิใหก้บัเดก็ๆและเยาวชน ในดา้นของสิง่แวดลอ้ม  
     
  ๒) สรา้งความคดิสรา้งสรรค ์และมอบความสนุกใหก้บัน้องๆและเยาวชน  
     
  ๓) อยากเป็นสว่นหนึ่งในการลดโลกรอ้น รกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยใชว้ธิทีี่
ย ัง่ยนื   

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บอรเ์กมของพวกเรานัน้จะท าใหเ้กดิความตระหนกัคดิเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มรอบตวัเรา   
รวมถงึคุณประโยชน์ และแนวทางแกปั้ญหา สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ไมว่่าจะทัง้ ไฟป่า ฝุ่ นละออง  
    
     

๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขัน้ตอนการท างานโดยย่อ 
 อนัดบัแรก พวกเราจะชว่ยกนัคดิช่วยกนัท าบอรด์เกม โดยมหีวัใจหลกัคอื การใหค้วามรู้
เกีย่วกบั รกัษาสิง่แวดลอ้ม ลดโลกรอ้น จากนัน้เราจะมาปรบัสมดลุเกมใหเ้กดิความสนุก หลงัจาก
นัน้จะเริม่มาทดลองทีโ่รงเรยีนวฒัโนทยัพายพัเป็น โรงเรยีนตน้แบบ ใชห้อ้งสมุดในการเผยแพร่ และ
จากนัน้จะสง่ต่อใหก้บัโรงเรยีนทีส่นใจในโครงการของพวกเราครบั   

 ๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขัน้ตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ท าบอรด์เกม  8-29 - - - - 
ปรบัปรุงบอรด์เกม - 5-19 - - - 
น าเขา้มาทดลองทีโ่รงเรยีนวฒัโนทยัพายพั - - 10-24 - - 
เริม่สง่ต่อใหโ้รงเรยีนทีส่นใจ  - - - 5-19 - 

       

๙. งบประมาณรวมทัง้โครงการ  จ านวน ...............30,000................................... บาท 
  งบประมาณท่ีเสนอขอ   จ านวน ............23,000................................. บาท 

  งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอ่ืนรว่มสนับสนุน (ถ้ามี) จ านวน 
.................................................. บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบัจากการด าเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
ไดค้วามสุข ความสนุก ในการเหน็เยาวชนมาเล่นบอรด์เกม ทีพ่วกเราสรา้งและไดค้วามรู ้ 
ไดต้ระหนกัคดิถงึธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกลบัไป เท่านี้พวกผมกพ็อใจแลว้ครบั 
     
     

  ๒)  ชุมชน/ทอ้งถิน่ หรอืประเทศชาต ิ
เยาวชนในชุมชนเกดิการเรยีนรู ้ความตระหนกัคดิในเรื่องสิง่แวดลอ้ม ท าใหใ้นชุมชนหรอืทอ้งถิน่ ไม่
เกดิมลพษิมากขึน้ และธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในสงัคมจะน่าอยู่ 
    
     
    
     

๑๑. ปัจจยัท่ีจะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 
ความสามคัคใีนการท างานกนัของทมี การสนบัสนุน และการทีเ่ยาวชนใหค้วามสนใจกบัโครงการ
ของเราครบี  
     
     

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครฐั/เอกชน) ในพื้นท่ีท่ีอยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้
เกิดผลเป็นรปูธรรมย่ิงขึน้ พร้อมอธิบายเหตุผล 
 กระทรวงศกึษาธกิาร ในการช่วยในการเผยแพร่บอรด์เกมกบัโรงเรยีนทีส่นใจจะเขา้ร่วม หรอืใช้
บอรด์เกมในการสรา้งความคดิสรา้งสรรค ์สรา้งความตระหนกัรูห้รอืใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอน 
    
    
     
     

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันท่ีคณุอยากพบ เพราะเหตุใด  
 อเลก็ซ ์ เรนเดลล ์ เพราะเขาเป็นนกัสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจใหพ้วกเราสนใจ ในดา้น
สิง่แวดลอ้ม และไดท้ าโครงการ Green Power Gangster – บอรด์เกมสรา้งสุข ขึน้มาครบั 
    
     



๒ 
 

 

❑ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีไ่ดส้ าแดงไวข้า้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ จงึไดล้งลายมอืชื่อที่
มุมขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกบัลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและ
หลกัฐาน        ทีแ่นบทุกฉบบัไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

             ผูเ้สนอโครงการ 
   ลงชื่อ   ฐติวิสัส ์แซ่ควง          ผูส้มคัร (หวัหน้าทมี) 

    (       นายฐติวิสัส ์แซ่ควง   ) 
วนั/เดอืน/ปี 23/072564    

 
   ลงชื่อ     อมฤต ศริไิวย ์      ผูส้มคัร (สมาชกิทมี) 

    (     นายอมฤต ศริไิวย ์        ) 
วนั/เดอืน/ปี 23/07/2564    
 
   ลงชื่อ     สุธ ียอดหวัใจ      ผูส้มคัร (สมาชกิทมี) 

    (          นายสุธ ียอดหวัใจ             ) 
วนั/เดอืน/ปี 23/07/2564    

 


