
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 256๒ 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

   ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
    ผู้ประสานงาน    :  นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้วและชมรม TO BE Number One   
    ต าแหน่ง       :     หวัหน้างานสวัสดิการ         โทรศัพท์   : ๐83-5929689 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการน าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม
อย่างมากก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นอย่างชัดเจน และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นได้รับผลกระทบจากทั้งด้านพัฒนาตามวัย และพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์ต่างๆ เช่น 
ปัญหาการใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาที่เหมาะสม การทะเลาะวิวาทการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม รวมทั้งการทะเลาะวิวาทจนเป็นเหตุให้มีบุคคลได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตหากปัญหาเหล่านี้มิได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากครู  อาจารย์ก็จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสังคมเป็นอย่างมาก  ท าให้ยากแก่การแก้ไข 
 วิทยาลัยฯ  ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการที่สามารถลด
ปัญหาต่าง ๆโดยการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาหันมาท ากิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการ       
สอดแทรกทักษะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  TO BE Number One   จึงได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรม  
องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ  ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์โครงการ  : ( บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    
 ๓.๑  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาได้ออกก าลังกายมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
 ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน/นักศึกษามีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีความสามัคคี                    
มีระเบียบวินัย 
 ๓.๓ เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด  ทุกประเภท 
 ๓.๔ เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาผ่อนคลายจากการเรียน 
 ๓.๕  เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาแสดงความสามารถและทักษะทางด้านกีฬาชนิดต่าง ๆ 
 ๓.๖  เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้น าแก่นักเรียน  นักศึกษา 
 ๓ .๗  เ พ่ื อ ให้ นั ก เ รี ย น /นั ก ศึ กษ ามี ค ว ามมุ่ ง มั่ น  มี เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์ ศ รี  พ ร้ อ มด้ ว ย จิ ต อ าส า                                     
คุณธรรมและจริยธรรม  
๔.  ผลผลิตของโครงการ(Output) 

๔.๑  คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน 465 คนนักศึกษาเกิดความสามัคคี,

สุขภาพแข็งแรง,ห่างไกลยาเสพติด,ผ่อนคลายความตึงเครียด,มีทักษะทางด้านกีฬา  มีความรู้  คู่คุณธรรม 
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๕.  ผลลัพธ์ของโครงการ(Outcome) 
๕.๑ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเกิดความสามัคคี,สุขภาพแข็งแรง,ห่างไกล         

ยาเสพติด,ผ่อนคลายความตึงเครียด,มีทักษะทางด้านกีฬา  มีความรู้  คู่คุณธรรม 
๖.  เป้าหมาย  

6.1 เชิงปริมาณ 
6.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่   จ านวน          ๖0     คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.๒                จ านวน         405    คน 
      รวมทั้งสิ้น       465    คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
                 คณะผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคี,สุขภาพแข็งแรง,ห่างไกล       
ยาเสพติด, ผ่อนคลายความตึงเครียด,มีทักษะทางด้านกีฬา  มีความรู้  คู่คุณธรรม 
8.การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
        นโยบายที่ ๑. มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
กลยุทธ์ข้อที่ ๔ : ปรับภาพลักษณ์  ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียน 

สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน  กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

  ข้อ ๑  มุ่งจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติซึ่ง
บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน  ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ  ตระหนัก  และความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่คุณภาพการศึกษาและส่งผลให้นักศึกษามี
คุณภาพ  ทั้งด้านทักษะ  วิชาชีพ  และคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของ

ชุมชนและสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

          8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
               ข้อที่ 2.2 : ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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8.7 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

9. พืน้ที่ด าเนินการ : ณ สนามกีฬาภายในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง และสนามกีฬาของแต่ละเจ้าภาพชนิด
กีฬาที่รับผิดชอบ  ของการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  ระดับ
ภาค และระดับชาติ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง  :  ๑. นักเรียน/นักศึกษาได้ออกก าลังกายมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์และ  
มีทักษะทางด้านกีฬา 

         :  ๒. บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษามีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย 
 มีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย 

10.๒  โดยอ้อม :  นักเรียน/นักศึกษา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสนุกสนานและผ่อนคลาย
ความเครียด  มีความสามัคคี  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิง
ปริมาณ 

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
และ นักศึกษาเกิดความสามัคคี,สุขภาพแข็งแรง,ห่างไกลยาเสพติด,ผ่อนคลาย
ความตึงเครียด,มีทักษะทางด้านกีฬา  มีความรู้  คู่คุณธรรม 

๔๖5  คน 

เชิง
คุณภาพ 

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง เกิดความสามัคคี,สุขภาพแข็งแรง,ห่างไกลยาเสพติด,ผ่อนคลายความตึง
เครียด,มีทักษะทางด้านกีฬา  มีความรู้  คู่คุณธรรม 

๔๖๕ คน 

เชิงเวลา ๑. กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ  อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  
๒. กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ ภาคกลาง  
๓. กีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับ  ชาติ  
๔. กีฬาต้านยาเสพติด “สองพ่ีน้องเกมส์” ครั้งที่ ๒๐    

เดือน 

เชิง
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒   
100,000 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.กีฬานักเรียน 
นักศึกษา
อาชีวศึกษา ระดับ  
อาชีวศึกษา
สุพรรณบุรี  

             

2.กีฬานักเรียน 
นักศึกษา
อาชีวศึกษา ระดับ 
ภาคกลาง  

             

3. .กีฬานักเรียน 
นักศึกษา
อาชีวศึกษา ระดับ  
ชาติ 

             
 
 
 
 

4.กีฬาต้านยาเสพ
ติด “สองพ่ีน้อง
เกมส์” ครั้งที่ ๒๐   

             
 
 
 

๕. สรุปรายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการ 

             

 
13.หมวดเงินที่ใช้  งบรายจ่ายอ่ืน  
   งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน    เงินรายได้สถานศึกษาฯ    งบรายจ่ายอื่น ๆ      
 13.1 ค่าใช้สอย  100,000  บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน  -   บาท 
 13.3 ค่าวัสด ุ  -   บาท 
 13.4 อ่ืน ๆ ครุภัณฑ์           -   บาท 
 

   รวมทั้งสิ้น           100,000       บาท 
14. วิธีการติดตามและประเมินผล  

   การสังเกต      การสัมภาษณ์     แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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