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1.โครงการ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2. กิจกรรม 

2.1 กิจกรรมกีฬาสี 
2.2 กิจกรรมกีฬากลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 
2.3 กิจกรรมกีฬาจังหวัด โรงเรียนปล้องวิทยาคม อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
4.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาติชายไตรพิริยะ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
   ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปัจจุบันเยาวชนไทยมีสุขภาพทางร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเพราะ ส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบันเช่น เกมคอมพิวเตอร์  สารเสพย์ติดต่าง ๆ ท่ีคอยมอมเมาเยาวชนและนักเรียนของเรา  ดังนัน้
ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงต้องจัดท าโครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นได้หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน  
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1    เพื่อพัฒนานักกีฬาของโรงเรียนให้มีความสามารถทางด้านกีฬาท่ีสูงขึ้น 
2.2    เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้ได้แข่งขันในรายการต่างๆ ท่ีมีการจัดขึ้น 
2.3    เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

7. เป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ 
  7.1.1. นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
                             เขต 36 ร้อยละ 20 
           7.1.2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาร้อยละ 100  
 7.2 เชิงคุณภาพ 
  7.2.1. โรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                            มัธยมศึกษา เขต 36  ครบทุกรายการ 
             7.2.2. นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี 
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8. วิธีการด าเนินงาน 

  
9. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

  9.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ..... 11 พ.ค.2561 – 29 ธ.ค 2561 
  9.2 สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ  

และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
25-29 ก.ย.2561 นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  ต.ค.-พ.ย.2561 นายธวัชชัย  อุ่นกาศ 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ   
 กิจกรรมท่ี 1 กีฬาสี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 แบ่งสี เป็น 4 คณะสี 
1.2 ประชุมคณะสี เพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาสี 
1.3 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 

 
 
11 พ.ค.2561 
25 ต.ค.2561 
8-10 พ.ย.2561 

นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

 กิจกรรมท่ี 2กีฬากลุ่ม 3. 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกีฬา 
2.2 วางแผนจัดซื้อชุดกีฬา จ้างเหมารถ  

เตรียมเบ้ียเล้ียงนักกีฬา 
2.3 น านักกีฬาไปแข่งขันที่ รร.แม่จันวิทยาคม 

 
 
13-30 พ.ย.2561 
23-24 พ.ย.2561 
 
ธันวาคม 2561 

นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

 กิจกรรมท่ี 2กีฬาจังหวัด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1.ฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกีฬาท่ีเข้ารอบ 
3.2.วางแผนจัดซื้อวัสดุฝึก จ้างเหมารถ  
    เตรียมเบ้ียเล้ียงนักกีฬา 
3.3.น านักกีฬาไปแข่งขัน 

 
 
ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2561 
 
25-29ธ.ค 2561 

นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน ตลอดการจัด
กจิกรรม 

นายรวี    คิดอ่าน 

5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 10 มกราคม 
2562 

นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 
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10. งบประมาณ 
  10.1 งบประมาณจ านวน 250,000 บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
   ( ) เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  150,000 บาท 
   ( ) เงินอื่น ๆ (นอก งปม.)     จ านวน  100,000 บาท 
  10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1    กีฬาสี 

1.เพื่อพัฒนานักกีฬาของโรงเรียนให้มีความสามารถทางด้านกีฬาท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้ได้แข่งขันในรายการต่างๆ ท่ีมีการจัดขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

50,000 บาท 
 

กิจกรรมท่ี 2 กีฬากลุ่มมัธยมศึกษากลุ่ม 3 
1.เพื่อพัฒนานักกีฬาของโรงเรียนให้มีความสามารถทางด้านกีฬาท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้ได้แข่งขันในรายการต่างๆ ท่ีมีการจัดขึ้น 

 200,000 บาท 
 

กิจกรรมท่ี 2 .กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาต่อยอด จังหวัดเชียงราย 
1.เพื่อพัฒนานักกีฬาของโรงเรียนให้มีความสามารถทางด้านกีฬาท่ีสูงขึ้น 
2. เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้ได้แข่งขันในรายการต่างๆ ท่ีมีการจัดขึ้น 

ใช่ร่วมกับ
กิจกรรมท่ี 2 

 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
จ านวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียน 

- แจงนับ  และหาค่าร้อยละ 
- สอบถามความพึงพอใจ 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วม 
-แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน 

จ านวนกีฬาและ
นักกีฬาท่ีได้รับรางวัล
การแข่งขันในรายการ
ต่างๆ 

ร้อยละ 30   
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม 

-แจงนับจ านวนนักกีฬาท่ี
ได้รับรางวัล 

- แบบบันทึกการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1  ด้านคุณภาพ 

  12.1.1 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในกีฬาต่างๆ  ร้อยละ 30 ของประเภท 
                              ท่ีเข้าแข่งขัน 
              12.1.2 นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมกีฬา 

  12.2  ด้านปริมาณ   
  12.2.1 นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขตพื้นท่ีครบทุกรายการท่ีมีการจัดแข่งขัน 

            12.2.2 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และกีฬาสี ร้อยละ 98  
 
 

            ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชาติชาย  ไตรพิริยะ) 

                                                               ครู 
 

       ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมติัโครงการ 
                                           (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 กีฬาสี 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ปูนขาว 50 กระสอบ 60  3,000   

2 กระดาษ ปก 1 รีม 140 140  

3 เทปกาวหนังไก่ ขนาด  
2 นิ้ว 

5 อัน 70 350  

4 น้ ามันโซลา 3 ลิตร 30 90   

5 น้ ามันเบนซิน 1 ลิตร 40 40  

6 รางวัล (ขนม) 10 ห่อ 150  1,400   

7 เกียรติบัตร  800 แผ่น 2  1,600   

8 สีอัลคาลิค สีขาว 1 ถัง 1,010 1,010  

9 อาหารและอาหารว่างของกรรมการ 55 คน 150  8,250   

10 ดอกไม้ประดับพิธีเปิดกีฬาสี 4 ชุด 345 1,380  

11 ลูกเทเบิลเทนนิส Nitaku 
หน่ึงดาว 

4 กล่อง 185 740  

12 เงินสนับสนุนแต่คณะสี 4 คณะสี 8,000 32,000  

รวมเป็นเงิน  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000  
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  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2-3 กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาเชียงราย กลุ่มที่ 3 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุ
ลักษณะเฉพาะ) 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ชุดนักฟุตบอล 3 รุ่น 60 200 9,600  

2 ชุดนักวอลเลย์บอล 48 200 7,680  

3 ชุดนักบาสเกตบอล 48 200 7,680  

4 ชุดนักกรีฑา 45 200 7,200  

5 ชุดนักเทเบิลเทนนิส 14 200 2,240  

6 ชุดนักตะกร้อ 20 200 3,200  

7 ชุดนักเปตอง 28 200 4,480  

8 เส้ือประตูฟุตบอล 3 300 900  

9 เบ้ียเล้ียงนักกีฬา แข่งขันกีฬาจังหวัด 120 150 คน 90,000 โดยประมาณ 

10 เบ้ียเล้ียงครูและคนขับรถ  

แข่งขันกีฬาจังหวัด 

15 คน 

5วัน 

120 9,000  

11 ค่าเวชภัณฑ์ของนักกีฬา   5,000  

12 ค่าเช้าเหมารถรับส่งนักกีฬา 5 คัน 5 วัน 3,000 15,000  

13 ค่าจ้างเหมากรรมการตลอดการแข่งขัน 5 วัน 30,000 30,000  

14 อุปกรณ์พิธีเปิดและปิดการแข่งขัน 2 วัน  8,120  

รวมเป็นเงิน  (สองแสนบาทถ้วน) 200,000 -เงินเรียนฟร ี
100,000 
-นอก งปม. 
100,000 

 


