
1. ชื่อโครงการ : การแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมขอนแก่น  

2. ลักษณะของโครงการ : ต่อเนื่อง 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 : นางสาวอัญชสา ผดุงแพทย์ 
4. สอดคล้องกับมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 2  : ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 

5. หลักการและเหตุผล 
การออกก าลังกายจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   ก็ต่อเมื่อนักเรียน-นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา เพราะกีฬานอกจากจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านทักษะ สุขภาพและ
พลานามัยที่สมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี รักสถาบันตนเองแก่
นักเรียน-นักศึกษาและรักการออกก าลังกายเป็นประจ า ส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ท าให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และอยู่
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข 

ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาหันมา
ใส่ใจทางด้านกีฬา รู้จัก การให้อภัย การสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยรู้จักทักษะการเล่นกีฬาแบบบูรณา
การ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และสิ่งส าคัญเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และมีสุขภาพกาย-ใจที่ด ี
 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษารู้จัก การให้อภัย การสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
6.2 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษารู้จักทักษะการเล่นกีฬาแบบบูรณาการสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
6.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
6.4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความรักษ์ในสถาบันตนเองและรักษ์ในการ

ออกก าลังกาย 
6.5 เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียน-นักศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้องในแต่ละสี 
 

7. เป้าหมาย 
7.1 เป้าหมายทางเชิงปริมาณ 

 นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้นปีและทุกสาขา 
1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียน  นักศึกษา ร้อยละ 90  ได้แสดงออกถึงความสามัคคี การให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ การ
ตรงต่อเวลาและได้แสดงออกถึงความเคารพในกติกาในการแข่งขันกีฬา 
 นักเรียน – นักศึกษาร้อยละ 90  ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
 นักเรียน – นักศึกษาร้อยละ 90 กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีความสนุกสนาน
ในระหว่างการจัดกิจกรรม 



๘ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 

๑.เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑แบ่งสีของคณะครูอาจารย์-บุคลากร
ใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา 

๒.๒แบ่งสีของนักเรียน-นักศึกษา  
๒.๓แบ่ งกลุ่ มการแข่งขันกีฬาแต่ละ

ประเภท 
๓. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

-ประกาศหน้าเสาธง 

เม.ย.2562 -  
ส.ค.2562 

 

นางสาวอัญช
สา ผดุง
แพทย์ 

 
นางสาวพินิจ

พร พันธ์
พิทักษ์ 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 จัดเตรียมสถานที่และของรางวัล 

๑. สนามกีฬา 
๒. จัดเตรียมสถานที่ พิธีเปิด-ปิด 
3. จัดหาของรางวัลแต่ละกิจกรรมการ

แข่งขัน 

ก.ย.2562 

 นางสาวณัฐณิ
ชา เมืองศรี

สุข 
 

นางสาวดาริ
สา ภูตีอัด 

2.2 การจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
-การเดินขบวน 
-พิธีเปิดงาน 
-นักกีฬาวิ่งคบเพลิง/การอ่านประวัติ

นักกีฬาวิ่งคบเพลิง 
-การแสดงของแต่ละสี 
-การแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท 
-สรุปการแข่งขันกีฬาที่เข้ารอบชิง

ชนะเลิศ 
-การแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ 
-พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขัน

กีฬาแต่ละประเภท 
-พิธีปิด 

ต.ค.2562 10,000 

นางสาวอัญช
ส า  ผ ดุ ง
แพทย ์
 
นางสาวกันติ
ชา แพงโสดา 
นางสาววรา
ภรณ์  จันทน
มูลตรี 

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตามและประเมินผล 

1.ติดตามและประเมินผลโครงการ 
แบบลงทะเบียน 
ใบร่วมกิจกรรม 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

พ.ย.2562 

 น า ย
จั ก ร ว ร ร ดิ์ 
หล้าเพชร 
น า ง ส า ว ย
ริ ษ ฐ า   ม ณี
แสง 

4.จั ดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหาร 

๘ .สรุป ผล /ราย งานผลการจั ดท า
โครงการ 
๙.น าผลการปฏิบัติโครงการมาปรังปรุงและ
พัฒนากิจกรรมเพ่ือใช้เป็นต้นแบบของโครงการ
ต่อไป 

 

 นางสาวอัญช
สา ผดุง
แพทย์ 

 
นางสาวณัฐณิ
ชา เมืองศรี

สุข 
 

8. งบประมาณ  
 

ล าดับ รายการ จ านวน
/ชิ้น 

ร า ค า ต่ อ
ชิ้น 

ร ว ม ร า ค า
สินค้า 

หมายเหตุ 

1 -ตาข่ายเพ่ือกั้นลูกบอล     
2 -วอลเลย์บอล      
3 -ฟุตซอล     
4 -แปลงทาสี     
5 -กระดาษใบประกาศ     
6 -สีตีเส้น สนาม     
7 -ขบวนพาเหรด     
8 ค่าแบบสอบถาม     
9 ซองค่านางร า     
10 ธงชาติ-ธงเหลือง ฟ้า ม่วง ธงสี     
11 ค่าสมทบสี     
12 ขนม รารงวัลใหญ่     
13 ขนมรางวัลกองเชียร์     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    30,000   บาท   
 

9.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น 
  2. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา 
  3. คร ู



๑๐ 
 

10.  การประเมินผล 
 แบบสอบถาม/แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียน-นักศึกษารู้จัก การให้อภัย การสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
  2. นักเรียน -นักศึกษาได้รู้จักทักษะการเล่นกีฬาแบบบูรณาการ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  3. นักเรียน-นักศึกษาได้รู้จักวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้อง สุขภาพดี 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  4. นักเรียน-นักศึกษามีความรักษ์ในสถาบันของตนเองและรักษ์ในการออกก าลังกาย 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    การให้ความเห็นชอบโครงการ 

       เห็นชอบ 
       ไม่เห็นชอบ เพราะ………………………….. 

            .................................................................... 
 
ลงชื่อ…………………………………………..              ลงชื่อ…………………………………………………             
      ( นางสาวอัญชสา ผดุงแพทย์)                            (นายณัฐพล ประวะพรม)  
                  คร ู                                                     ผู้อ านวยการ                                   

หัวหน้าโครงการ      
 
 
              การอนุมัติโครงการ 
                       อนุมัต ิ
                                          ไม่อนุมัติเพราะ…………………………… 
                                          ........................................................ 
 
        ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี…………………………………………….. 
                                  (วรวุธ     ปะวะพรม) 
                                ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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