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สถานที่ต้ัง :ที่ทําการชมรม ทูบีนัมเบอรวัน  ชุมชนบางมรา – ตอต้ัง ถ.ราษฎรบํารุง  

            ต.ตะกั่วปา อ.ตะกั่วปา  จ.พงังา 

 

 



     

 ชื่อ – นามสกุล :  นายธีรพงษ  ดวงแกว 

 วุฒิการศึกษา : 1) ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา รัฐประศาสนศาสตร 

                        สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน ี

           2) ประกาศนียบัตร ป. บัณฑิตวิชาชีพครู สาขา หลักสูตรและการสอน 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

   ที่อยู : 56/12 หมูที่ 2  ตําบลบางนายสี  อําเภอตะกั่วปา  จังหวัดพังงา  82110 

   โทรศัพท : 085 – 0692251 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ :  

1. การศึกษาข้ันพืน้ฐาน   จํานวน   47    คน 

- ระดับประถมศึกษา  จํานวน  1    คน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  18   คน 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  28   คน 

2. การศึกษาเพือ่พฒันาอาชีพ                  จํานวน 60    คน 

3. การศึกษาเพือ่พฒันาทกัษะชีวติ          จํานวน 742  คน 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  จํานวน 363  คน 

5. กระบวนการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีง  จํานวน 100  คน 

6. การศึกษาตามอัธยาศัย                   จํานวน 227  คน 

กิจกรรมเดน 

 

 

 



โครงการพฒันาทกัษะชีวตินักศึกษากศน. 3D การแขงขันกีฬา 4 กศน. 

รวมใจตานภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี 

วันที่  10 สิงหาคม 2553 

ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะก่ัวปา 

----------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล   

สถานการณครอบครัวในปจจุบันที่มีสภาพสังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง 

ตามกระแสโลกาภิวัฒและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม  สงผลกระทบทําใหแบบแผนการดําเนินชีวิต

ของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป  การแพรระบาดของยาเสพติด และโรคภัยไขเจ็บที่สงผลตอสุภาพจิตใจ  และ

สุขภาพกายของนักสึกษา  ประชาชน  หนวยงานทุหภาคสวนจึงรวมกันรณรงค  จัดกิจกรรมและปลูกฝง  สราง

ความตระหนักใหประชาชน  นักศึกษาสนใจในการดูแลสุขภาพดวยการออกกําลังกายสม่ําเสมอใชเวลาวางให

เกดประโยชน  และเปนการเสริมสรางความรัก  สามัคคีในหมูคณะ  มีวินัย  นํ้าใจตอกันอีกทั้งเปนกิจกรรม

สรางความดีถวายสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เน่ืงในวันแมแหงชาติ 

ดังน้ัน  กศน.อําเภอตะกั่วปาจึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมรวมกับกศน.อําเภอ 4  แหงไดเหนค 

วามสําคัญและตระหนักถึงความจําเปนจัดกิจกรรมใหบุคลากร  นักศึกษา รวมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

และประชาสัมพันธรณรงคแกประชาชนไดรับทราบสรางความตระหนักและใหความสําคัญวาปญหายาเสพติด

เปนปญหาที่ตองรวมมือกันแกไข  และการสรางสุขภาพที่ดีอยางตอเน่ือง 
 

2. วัตถุประสงค  

       1). เพ่ือสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 3 D และใหบุคลากร  นักสึกษามีกิจกรรม

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

  2). เพ่ือสรางจิตสํานึกใหบุคลากร  นักศึกษาไดตระหนักในการออกกําลังกายสรางสุขภาพ

แข็งแรง  มีความสัมพันธืที่ดีเกิดความรัก  สามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

  3). เพ่ือใหบัคลากร นักสึกษา ไดรวมกิจกรรมในการรวมพลังตายยาเสพติดเพ่ือถวายเปนพระ

ราชกุศลและรณรงคประชาสัมพันธตอตานยาเสพติดแกประชาชน 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   

เชิงปริมาณ  : จัดกิจกรรมรณรงค  และแขงขันกีฬาแกนักศึกษา  จํานวน 300 คน 

 เชิงคุณภาพ : บุคลากร  นักศึกษามีความตระหนักในการรวมกันรณรงคปองกันยาเสพติด   

และมีสวนรวมสรางสังคมใหเขมแข็ง  ใชกีฬาเปนสื่อกิจกรรมทางเลือกออกกําลังกาย  สรางสุขภาพที่แข็งแรง 

 

 



4. ระยะเวลา 

ดําเนินการวันที่ 10 สิงหาคม 2553 
 

5. สถานที ่  สนามกฬีากลางเทศบาลเมอืงตะกัว่ปา 

6. ผลการดําเนินงาน 

1) การใชจายงบประมาณ 

  งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 45,100 บาท   

2) ผลผลิตของการดําเนินงาน 

 เชิงปรมิาณ:จัดกิจกรรมแขงขันกีฬานักศึกษาและรณรงคประชาสัมพันธแก

ประชาชน จํานวน  1,000  คน 

 1). เดินขบวนพาเหรดรณรงคประชาสัมพันธประชาชน  จํานวน 500 คน 

กิจกรรม/ ผลผลิต 

 2). แขงขันกีฬานักศึกษา  4 กศน.  ไดแก อําเภอตะกัว่ปา  อําเภอครุะบุร ี อําเภอ

ทายเหมอืง  อําเภอกะปง  จาํนวน 500  คน 

   เชิงคุณภาพ :  

                          1. ประชาชนต่ืนตัวและเกิดความตระหนักในการรวมปองกันแกปญหายาเสพติด 

                          2.นักศึกษาเรียนรูทักษะทางการกีฬา  และเกิดความรัก สามัคค ี มีนํ้าใจ 

                          3.นักศึกษาเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพโดยใชกีฬาเปนสื่อ  ทางเลือก 

                          4.นักศึกษาภาคภูมิใจที่ไดทํากิจกรรมสรางความดีถวายพระราชกุศลแดสมเด็จพระราชินี 

           7. ปญหาและอุปสรรค 

 1). สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวย เน่ืงจากฝนตกหนัก  

 2). ขาดความรวมมือที่ดีจากบุคลากร 

           8. แนวทางการดําเนินงานตอไป 

                                1). ประสานงาน  ประชุมช้ีแจงเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมมากขึ้น 

           2). การมีสวนรวมสนับสนุนจากเทศบาลเมืองตะกั่วปาเกิดจากการประสานงานที่ดี 
 

           9. การประเมินผลโครงการ    

  ผลประเมินตามตัวชี้วัด  

           ตัวช้ีวัดผลผลิต ผูเขารวมโครงการ  คิดเปนรอยละ  167  

                               ประเมินผลจากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ  อยูในระดับมาก  

                               ที่สุด  คิดเปนรอยละ  78 

                               ประเมินผลจากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก  

                               คิด เปนรอยละ 18 



            ตัวช้ีวัดผลลัพธ   ผูเขารวมโครงการเรียนรู  ทักษะประสบการณหลากกหลายจากการมีสวน

รวมกิจกรรมเกิดความตระหนักในพิษ  ภัยของยาเสพติด  มีความรักสามัคคี  มีนํ้าใจและสนใจการใชเวลาวาง

ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ คิดเปนรอยละ 82 
 

ภาพกิจกรรมเดน 

 

 

 

 

  เทิดทูนสถาบัน 

                                   ปองกันยาเสพติด 

                                                       ผูกมิตรสามัคคี 

                                                                         มีวินัยใฝใจคุณธรรม 

 

 

 


	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษากศน. 3D การแข่งขันกีฬา 4 กศน.
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