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ค าน า 
 

           รายงานผลการด าเนินโครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน               
(เงินแผ่นดิน) การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี              
ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง อ าเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้น ได้
ประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 
 
 

                                          ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
     26  มีนาคม  2561 
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รายละเอียดโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
  

ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้มีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) โดยมาตรการส าคัญที่ควร
ค านึงถึงในล าดับต้นๆกล่าวคือ มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คน
ในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล
ตนเองเบื้องต้น มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มาตรการสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ จึงส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้ผู้สูงอายุให้มีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และผู้สูงอายุด้วยกันให้ดีข้ึนด้วย 

  

 ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่า
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อน และเป็นผู้สั่ งสมภูมิปัญญา             
ของท้องถิ่นในด้านต่างๆเพ่ือสืบทอดถึงบุคคลรุ่นหลัง นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลาน  
ที่คอยให้ความอบอุ่น ค าแนะน าสั่งสอนแก่บุคคลรุ่นหลังในครอบครัว โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ส่งผลให้ประชากรไทยมีอัตราการเจริญ
พันธุ์ลดลงและประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หากประชากรผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเหล่านี้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ดี และสามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะอยู่ใ นวัยสุดท้ายของช่วงชีวิตก็ตาม 
ผู้สูงอายุก็ยังจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เป็น พลังส าคัญ แทนที่จะเป็นภาระของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 
          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู จัด“โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” ให้กับทั้งชาย-หญิง            
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในต าบลทรายทอง 10 หมู่บ้าน ซึ่งมีจ านวนประมาณ 350 คน มีการนัดหมายมาโรงเรียนเดือนละ            
ครั้งหรือตามกิจกรรม มีนักเรียนสูงอายุมาโรงเรียนจ านวน 3 ใน 4 กล่าวคือประมาณ 300 คน นั บว่าเป็นที่มีคุณค่า 
ต่อสังคม เป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เพราะท่านได้สั่งสมประสบการณ์ภูมิปัญญาต่างๆไว้อย่าง
มากมาย เป็นผู้สร้างคุณูปการให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย  
 

วัตถุประสงค์ 
 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และเปิดโอกาสในการถ่ายทอด 
 ภูมิปัญญาความรู้และประสบการณ์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ และด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
พ่ึงตนเองได้ 

3. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
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กลุ่มเป้าหมาย  
1. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ  
2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 300 คน 
3. พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 300 คน 

ก าหนดการด าเนินโครงการ  
          วันที่ 8 มีนาคม  2561 
          ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
           ผู้รว่มโครงการทั้งสิ้น 447 คน 
 

ผลการประเมินจากแบบประเมินโครงการสร้างสุขเสริมชีวาผูสู้งอายุ  
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม  250 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
1. เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 171 68.40 
      ชาย  79 31.60 
2.อายุ จ านวน ร้อยละ 
      60-69 ปี  178 76.20 
      70-79  ปี  70 28.00 
      มากกว่า 80 ปี  2 0.80 
3.สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
      ประชาชน  250 100 
4. การศึกษา  จ านวน ระดับ 
      ระดับประถมศึกษา 170 68.00 
      ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  76 30.40 
      ปริญญาตรี   4 1.60 
5.ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด  จ านวน ร้อยละ 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    250 100 
จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการสรา้งสุขเสริมชีวาผู้สงูอาย ุ

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.40 เพศชายร้อยละ 31.60 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 76.20,อายุ 70-79 ปี ร้อยละ 28.00และอายุ 80 ปีขึ้นไป            

ร้อยละ 0.80 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีสถานภาพประชาชน ร้อยละ 100 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 250 ชุด ) 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการ 
 

กระบวนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม  65.05 28.30 6.65 00 00 
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 64.05 28.30 7.65 00 00 
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 73.70 25.30 2.00 00 00 
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 84.70 12.41 2.89 00 00 
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี 83.70 11.41 4.89 00 00 

 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการเข้าร่วมโครงการ 

กระบวนการฝึกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม 84.70 10.41 4.89 00 00 
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 58.64 36.77 4.59 00 00 
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากรบรรยาย/ตอบค าถาม 74.64 21.89 3.47 00 00 
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารประกอบ 73.65 23.05 1.30 00 00 
7.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม 67.70 27.00 5.30 00 00 

 
8.ความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีก่อน เข้าร่วมโครงการ                       
8.1.1 ความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอยา่งมีคุณค่าในยุค Thailand 4.0”   10.36 30.50 29.14 10.00 20.00 
8.1.2 ผู้สูงอายุกับการใช้โชเชียลมเีดียให้ปลอดภัย 15.36 25.50 39.14 10.00 10.00 
8.1.3 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนากาย) 25.36 25.50 29.14 10.00 10.00 
8.1.4 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนาความคิด) 24.36 23.50 32.14 10.00 10.00 
8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีหลัง เข้าร่วมโครงการ                       
8.1.1 ความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอยา่งมีคุณค่าในยุค Thailand 4.0”    70.23 30.71 3.06 00 00 
8.1.2 ผู้สูงอายุกับการใช้โชเชียลมเีดียให้ปลอดภัย 62.29 34.82 2.89 00 00 
8.2.3 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนากาย) 75.70 20.30 4.00 00 00 
8.2.4 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนาความคิด) 77.7. 18.30 4.00 00 00 
9.ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 68.55 30.05 4.40 00 00 
10.ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม  67.23 29.59 3.18 00 00 
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ความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น 

รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ/ความรู้การจัดกิจกรรมภายในงาน - 
1.1 ให้ความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในยคุ Thailand 4.0”   96.94 
1.2 ผูสู้งอายุกับการใช้โชเชียลมีเดยีให้ปลอดภยั 97.11 
1.3 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนากาย) 96.00 
1.4 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนาความคิด) 96.00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 93.35 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 94.70 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  95.11 
5. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม 95.18 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 96.82 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 96.60 

 
11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่  

ควร เพราะเป็นกิจกรรมดีมาก เพราะแสดงออก ได้แสดงความคิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ทานอาหารร่วมกัน  
 
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

1. ต้องการได้รับความรู้การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีความสุขในยุค Thailand 4.0 
2.  ต้องการได้รับความรู้เรื่องการใช้โชเชียลให้ปลอดภัยและวิธีรับมือกับมิจฉาชีพที่อาจมาทางโทรศัพท์ 
3. พบปะเพ่ือนๆผู้สูอายุและได้ท ากิจกรรมใหม่ๆ  
 

13. สิ่งท่ีคาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
1. ต้องการรับความรู้และและน าไปใช้ประโยชน์ 
2. ต้องการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
3. ต้องการได้รับความสุขและรอยยิ้มจากทุกคน  

 
14. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้....พอใจทุกด้าน เช่น 

-  ความรู้ที่ได้รับดีมาก  
-  ไดเ้ปิดโลกกว้าง มีสาระประโยชน์ มีความสุข  
-  วิทยากรให้ความรู้/แนะน าข้อมูลชัดเจน 
-  สนุกกับกิจกรรม ไม่เบื่อ ได้เจรจา พูดคุยกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน   
-  ได้รู้จักและทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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สรุปผลความคิดเหน็ตัวชี้วัด โครงการสร้างสุขเสริมชวีาผู้สูงอาย ุ
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิต (Output) 
1.เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
คน 

 
300 

 
447 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
95.18 

3.เชิงเวลา :  
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

4.เชิงต้นทุน บาท 138,460.- 138,460.- 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
84.00 

 
96.60 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
96.82 

 
สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
(แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
1.1 ค่าตอบแทน……………….22,800 บาท 
1.2 ค่าใช้สอย…………………..84,263 บาท 
1.3 ค่าวัสดุ………………………31,397 บาท 
รวมงบประมาณท่ีใช้จริง… 138,460.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน ) 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 

    โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก ได้แสดงความ
คิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้รับความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ได้ท ากิจกรรมสัมพันธ์นันทการที่เหมาะสมกับ
วัย ไดพ้บปะเพ่ือนๆผู้สูงอายุและได้ท ากิจกรรมใหม่ๆได้รับความรู้และและน าไปใช้ประโยชน์ ได้มีการพัฒนาทักษะทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ได้รับความสุขและรอยยิ้มจากทุกคน ได้เปิดโลกกว้าง มีสาระประโยชน์ มีความสุข สนุกกับ
กิจกรรม ไม่เบือ่ ได้รู้จักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นโครงการดีมากควรจัดทุกปีและควรแบ่งปันความสุขเช่นนี้
ให้กับผู้สูงอายุแห่งอ่ืนด้วย 

  
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี  
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก : 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

สรปุการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 

โครงการสร้างสขุเสริมชีวาผู้สูงอาย ุ
 (แผนงานที่ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

1.ความส าคัญของโครงการ 
 

ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้มีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)  โดยมาตรการส าคัญที่ควร
ค านึงถึงในล าดับต้นๆกล่าวคือ มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คน
ในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล
ตนเองเบื้องต้น มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มาตรการสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ จึงส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้ผู้สูงอายุให้มีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และผู้สูงอายุด้วยกันให้ดีข้ึนด้วย 

 ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่า
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อน และเป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญา             
ของท้องถิ่นในด้านต่างๆเพ่ือสืบทอดถึงบุคคลรุ่นหลัง นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานที่
คอยให้ความอบอุ่น ค าแนะน าสั่งสอนแก่บุคคลรุ่นหลังในครอบครัว โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ส่งผลให้ประชากรไทยมีอัตรา              
การเจริญพันธุ์ลดลงและประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หากประชากรผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเหล่านี้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ดี และสามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิต         ก็ตาม 
ผู้สูงอายุก็ยังจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เป็น พลังส าคัญ แทนที่จะเป็นภาระของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ .อุดรธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ โดยร่วมกับองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู จัด“โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” ให้กับทั้ง
ชาย-หญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในต าบลทรายทอง 10 หมู่บ้าน ซึ่งมีจ านวนประมาณ 350 คน มีการนัดหมายมา
โรงเรียนเดือนละ 1 ครั้งหรือตามกิจกรรม มีนักเรียนสูงอายุมาโรงเรียนจ านวน 3 ใน 4 กล่าวคือประมาณ 300 คน 
นับว่าเป็นที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เพราะท่านได้สั่งสมประสบการณ์ภูมิปัญญา
ต่างๆไว้อย่างมากมาย เป็นผู้สร้างคุณูปการให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นผู้สูงอายุ ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย  
  

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และเปิดโอกาสในการถ่ายทอด 
 ภูมิปัญญาความรู้และประสบการณ์ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ และด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
พ่ึงตนเองได้ 

2.3 เพื่อสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
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3.กลุ่มเป้าหมาย  
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ  
3.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 300 คน 
3.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

4.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมใน
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ดังนี้ 

4.1 ได้ท าบันทึกเชิญไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สูงอายุทราบและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้   

- ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนแล้วจ านวน 304 คน  
- ผู้สูงอายุทีค่รบ 60 ปีบริบูรณ์ ก าลังจะเข้าสู่การเป็นนักเรียนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์จ านวน 101  คน   
- วิทยากร /วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ 8 คน 
- เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง 29 คน 
- บุคลากร ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 4 คน 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 1 คน  
  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจ านวน 447 คน นับได้ว่าเกินเป้าหมาย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ให้ความสนใจ 
4.2 การด าเนินกิจกรรม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก จึงต้องแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆสลับกันโดย

ร่วมกิจกรรมครบทุกฐานโดยแต่ละฐานจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับอายุและสุขภาพ 
 

5. ผลการด าเนินงาน (ให้เขียนผลการด าเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้พร้อม
ภาพประกอบ ที่ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป) 
 

           5.1  สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ 
 
 ผู้สูงอายุกับการแสดงออกที่เหมาะสมและมีความสุขยุคไทยแลนด์ 4.0 
 ในยุค 4.0 ผู้สูงอายุไทยสามารถสร้างความสุขความพึงพอใจในชีวิตให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ด้วยการยอมรับ
และปรับตัวให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นใช้ชีวิตอยู่อย่างพอดีและมีคุณค่า ยึดหลัก 5 สุขในการด าเนินชีวิต
ได้แก่ สุขสบาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงคล่องแคล่วตามสภาพ ไม่ใช้สารเสพติด สุขสนุก ท ากิจกรรมที่ท าให้
จิตใจสดชื่นแจ่มใส ลดความซึมเศร้า ความเครียดและความวิตกกังวล สุขสง่า มีความพึงพอใจในชีวิตภูมิใจและเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม สุขสว่าง คิดและสื่อสารอย่างมีเหตุมีผล แก้ไข
ปัญหาและจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุขสงบ  รับรู้ เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมและ
จัดการกับสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน สามารถผ่อนคลายและปรับตัวยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริง 
 ผู้สูงอายุกับการใช้โชเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย 
 บ้านคือสถานที่ที่ผู้สูงอายุใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แล้วมีความสุขที่สุด โดยความบันเทิงยังคงเป็นวัตถุประสงค์
หลักในการสร้างความสุข ส่วนข้อห่วงใย คงหนีไม่พ้นการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
สุขภาพ“ค าแนะน าการใช้สื่อให้เกิดสุขในผู้สูงอายุ ควรเลือกออนไลน์ในวันธรรมดาวันละไม่เกิน 3 ชม. และควรพัก
หน้าจอในวันเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือท างานอดิเรก และต้องทิ้งช่วงการหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมา
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า 2 ชม.”นักวิชาการด้านผู้สูงอายุนักวิชาการด้านผู้สูงอายุ เปิดเผยงานวิจัย
พฤติกรรมการออนไลน์ของผู้สูงอายุ 480 คน ในพ้ืนที่ กทม. อ้างอิงความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยพบว่า
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์ ส่วนส าคัญอาจไม่ได้อยู่ที่เนื้อหา แต่หมายถึงความถี่และ
ระยะเวลาที่ใช้งาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสุขในวัยชรา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ออนไลน์แล้วมีความสุขมากที่สุด คือกลุ่มที่
ใช้งาน 2-4 ชม.ต่อวัน รองลงมาคือ 4-7 ชม.ต่อวัน และใช้งาน 4-6 วันต่อสัปดาห์ ส่วนการเช็คข้อมูลข่าวสารในแต่ละ
ครั้ง ควรทิ้งช่วงห่างมากกว่า 2 ชม. และใช้เวลาเฉลี่ยครั้งละแค่ 15 นาที ทั้งนี้ หากยิ่งทิ้งช่วงการติดตามความ
เคลื่อนไหวในสื่อมากเท่าใด จะส่งผลต่อความสุขเพ่ิมข้ึน 
 นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ (พัฒนากาย) 
          ผู้สูงอายุมักคิดว่าตนเองอยู่ในช่วงชีวิตที่ต้องพบเจอกับความเสื่อมโทรมของร่างกาย ความเปลี่ยนแปลงที่ด้อย
ลงของกายภาพ ปัญหาด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย ท าให้ส่งผลต่อสุขภาพใจตามไปด้วย ที่จริงแล้วแม้จะอยู่ในช่วงวัย
ที่สภาพร่างกายเสื่อมโทรมลงก็ตามก็สามารถเผชิญกับวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพสร้างความสุขให้กับตนเองได้ การออก
ก าลังกาย เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุทุกท่าน เผชิญกับความชราได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง กระฉับกระเฉง มีเรี่ยวแรงก าลังมากขึ้น หน้าตาผิวพรรณสดชื่น และแน่นอนว่าช่วยให้คุณห่างไกล
จากโรคร้ายและความเจ็บป่วย ท าให้สุขภาพจิตดี มีอายุยืนยาวได้อีกด้วย  การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ ต้องค านึงถึง
ปัจจัยด้านสุขภาพ สมรรถภาพ โรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ โดยมีข้อแนะน าในผู้ที่มีโรคประจ าตัวควรปรึกษาแพทย์ของ
ท่านก่อนว่าจะออกก าลังกายนานแค่ไหน ออกก าลังกายอย่างไร หนักแค่ไหน และถี่แค่ไหน  อย่าออกก าลังกายขณะ
ท้องว่าง ควรออกก าลังกายหลังจากรับประทานอาหารมาแล้วหนึ่งชั่วโมงจึงค่อยออกก าลังกาย  ควรออกก าลังกายใน
ร่ม หากสภาพอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดเพราะอาจท าให้เป็นลมแดดหน้ามืด ไม่สบาย อย่ากลั้นหายใจขณะออก
ก าลังกาย ให้หายใจปกติ การหายใจไม่ควรติดขัด ควรจะพูดคุยได้ไม่เหนื่อยหอบ ให้อบอุ่นร่างกายและมีการยืดหยุ่น
กล้ามเนื้อก่อนการออกก าลังกาย หากมีโรคประจ าตัว อาจจะเลือกออกก าลังกายในศูนย์ที่มีเครื่องมือและเจ้าหน้าที่
พร้อม ไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หนาเกินไป ออกก าลังกายให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวัน ควรจะมีเพ่ือนร่วมออกก าลังกายด้วย 
อย่าให้ร่างกายขาดน้ า โดยการดื่มน้ า 1 แก้วก่อนการออกก าลังกาย ให้บันทึกระยะเวลาและระยะทางที่ออกก าลังกาย
เอาไว้ทุกครั้ง เพื่อประเมินตนเอง หากอยากสุขภาพดี แข็งแรง ต้านโรคร้าย และมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง อย่าลืมออก
ก าลังกายเป็นประจ าด้วย จะได้มีอายุยืนยาว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวไปอีกนาน 
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 นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ (พัฒนาความคิด) 
 
          วิธีพัฒนาสมองให้กับผู้สูงอายุ ในวัยสูงอายุ เรามักพบว่าผู้สูงอายุมีอาการหลงๆลืมๆอยู่บ่อยครั้ง และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นมากขึ้น เมื่ออายุเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย การพัฒนาสมองหรือช่วยพัฒนาในเรื่องความจ าให้กับ
ผู้สูงอายุ นับว่ามีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากและยังช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมด้วย วิธีใน
การพัฒนาสมองให้กับผู้สูงอายุ โดย ทานอาหารที่มีประโยชน์ การทานอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยในการเสริมสร้าง
สมองได้ และยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เกิดโรคต่างๆได้ยากอีกด้วย ดังนั้น โภชนาการที่ดีส าหรับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่
ต้องใส่ใจในทุกมื้อ ฝึกเขียนบันทึก การเขียนบันทึก เป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่งในการฝึกความจ าและพัฒนาสมอง ดังนั้น 
ผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการหลงลืม ควรมีสมุดจดบันทึกประจ าตัวและบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันก่อนนอน หรือเขียนสรุป
เรื่องราวที่ประทับใจลงไปในสมุดจนเป็นนิสัย ฝึกคิดด้วยตนเอง พยายามคิดเลขด้วยตนเองโดยไม่พ่ึงเครื่องคิดเลข 
พยายามคิดถึงเรื่องต่างๆที่ก าลังนึกอยู่ให้ได้ด้วยตนเองก่อนที่จะถามจากผู้อ่ืน การฝึกคิดด้วยตนเองก่อนจะเป็นการ
พัฒนาสมองและความจ า ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นได้อีกหลายปีเลยทีเดียว เล่นเกมพัฒนาสมอง การเล่นเกม
ไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ เกมกด เกมในหนังสือเกม เกมทายค าหรือเกมกระดานต่างๆก็ช่วยพัฒนาสมองและ
ความจ าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้สูงอายุควรเล่นเกมทุกวันอย่างน้อยวันละ 10-15 นาที ก็ช่วยพัฒนาสมองให้ดีได้ 
คงไม่มีใครอยากที่จะความจ าเสื่อมหลงๆลืมๆเพราะนอกจากจะยากต่อการใช้ชีวิตแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายขึ้นได้อีก 
ดังนั้นอย่าลืมเริ่มฝึกความจ ากันตั้งแต่วันนี้ รับรองว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความจ าดีเหมือนในวัยหนุ่มสาวอย่างแน่นอน 
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ในการจัดโครงการครั้งมีการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยส านักข่าวภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง แบ่งปันรอยยิ้ม                                          
ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง “สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” 

 

           
 
วันนี้ (8 มีนาคม 2561) นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ นายอ าเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
และคณะวิทยากรจากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มาร่วมสร้างรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ 
ภายใต้โครงการ”สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” 

http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0223.jpg
http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0125.jpg
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นายสุเมธ ศรีสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง กล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทองได้เปิดท า
การเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ในปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สูงอายุชาย-หญิงตั้งแต่ 60-80 ปีจาก 10 
หมู่บ้าน รวม 303 คนจากจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,141 คน อายุโดยเฉลี่ยรวม 210,340 ปีในเขตพ้ืนที่เข้ารับมา
เรียนรู้เสริมทักษะการด าเนินชีวิตในวัยของผู้สูงอายุ ทั้งด้านอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย เพื่อสร้างความ

อบอุ่นและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 

                         
 

นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กล่าวว่าประเทศไทยก าลังจะก้าว เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเป็นเรื่องส าคัญ กอรปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทย เปลี่ยน
จากครอบครัวขยาย ไปสู่ครอบครัวเดี่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดลง จ านวนผู้ที่จะท าหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่
โดดเดี่ยวและด าเนินชีวิตเพียงล าพังสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัว 

http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0185.jpg
http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0086.jpg


- 17 - 

 

                           
      
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กล่าวเพ่ิมเติมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันทั้งในด้านความคิด 
ความเข้าใจและค่านิยมต่างๆซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด ความคับข้องใจ แยกตัวออกจากสังคม 
ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่ายในชีวิต ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายทอง เห็นความส าคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับชุมชนในการปันรอยยิ้มสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุ
มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ใช้ชีวิตตามรอยแห่งความพอเพียง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพ่ือแสดงศักยภาพ
ภูมิความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนได้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง
เบื้องต้นได้และพ่ึงผู้อื่นให้น้อยที่สุดและเพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สนใจบุคคลอ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น นั้นคือเป้าประสงค์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกคนน ากระติบข้าวมาคนละก่องมานั่งทานข้าวเที่ยงซุม 
(ร่วมกัน)อย่างมิตรไมตร ี
 

 
 

ปรานี ผาด า จ .หนองบัวล าภู ภาพ-ข่าว    
http://www.talknewsonline.com/ 

http://www.talknewsonline.com/
http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0207.jpg
http://www.talknewsonline.com/wp-content/uploads/2018/03/DSC_0050.jpg


- 18 - 

 

 

ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ออนไลน ์
  

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แบ่งปันรอยยิ้มให้กับนักเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง รวมกันกว่า 210,340 ปี 
“สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” หิ้วกระติบข้าวมากินข้าวซุม(ร่วม)กันด้วยไมตรีจิต 

 

 (8 มีนาคม 2561) นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ นายอ าเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลทรายทองโดยมีนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และคณะวิทยากรจากศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.อุดรธานีมาร่วมสร้างรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ”สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” 
 

   
 

 

นายสุเมธ ศรีสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราย
ทอง กล่าวว่าโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทองได้เปิดท าการ
เรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีผู้สูงอายุ
ชาย-หญิงตั้งแต่ 60–80 ปีจาก 10 หมู่บ้าน รวม 303 คน
จากจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,141 คน อายุโดยเฉลี่ยรวม 
210,340 ปีในเขตพื้นที่เข้ารับมาเรียนรู้เสริมทักษะการ
ด าเนินชีวิตในวัยของผู้สูงอายุ ทั้งด้านอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม 
สุขภาพอนามัย เพื่อสร้างความอบอุ่นและส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 

 

http://www.sevendaynew.com/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99/
http://www.sevendaynew.com/
http://www.sevendaynew.com/wp-content/uploads/2018/03/700AEFE7-0C8D-45BE-AD51-9354128660D8.jpeg
http://www.sevendaynew.com/wp-content/uploads/2018/03/746EA43D-BDAA-43C5-B482-2DFBA6134474.jpeg
http://www.sevendaynew.com/wp-content/uploads/2018/03/24B3503E-E1B5-4FA4-A882-08FDF4C66DF6.jpeg
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นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กล่าวว่าประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็น
เรื่องส าคัญ กอรปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทยเปลี่ยนจาก
ครอบครัวขยาย (Extend Family) ไปสู่ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ลดลง จ านวนผู้ที่จะท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและความ
อบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวและด าเนินชีวิตเพียงล าพังสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้สูงอายุต้อง
เผชิญกับปัญหาในการปรับตัว 
 

 
 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กล่าวเพ่ิมเติมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันทั้งในด้านความคิด 
ความเข้าใจและค่านิยมต่างๆซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ ความเครียด ความคับข้องใจ แยกตัวออกจากสังคม 
ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่ายในชีวิต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
จิตใจของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้วจะยิ่งท าให้ผู้สูงอายุว้าเหว่ มีภาวะ
ซึมเศร้าและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคม เป็นผลให้เกิดความ
ผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 
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กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนองนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของ
มนุษย์ และองค์กรชุมชนที่มีเป้าหมายและเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุครอบคลุมทุกพ้ืนที่
มากที่สุด อย่างไรก็ตามการด าเนินการภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุต้องมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน              
ที่เกี่ยวข้อง ในแนวคิดที่ว่า”ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง” และต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมโดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องท ากิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกก าลังกายเป็น
เรื่องที่น่ ายินดี  ที่มีผู้ สู งอายุ ให้ความสนใจในการดูแลตัว เองด้วยเหตุผลดังกล่า วในปีงบประมาณ 2561                           
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทองเห็นความส าคัญและขอเป็นส่วนหนึ่ง
ร่วมกับชุมชนในการปันรอยยิ้มสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ใช้ชีวิตตามรอยแห่งความพอเพียง 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพ่ือแสดงศักยภาพภูมิความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอ่ืนได้ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และพ่ึงผู้อ่ืนให้น้อยที่สุดและเพ่ือให้ผู้สูงอายุยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สนใจบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น นั้นคือเป้าประสงค์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกคน
น ากระติบข้าวมาคนละก่องมานั่งทานข้าวเที่ยงซุมกันอย่างมิตรไมตรี 
 

 
ข้อมูลภาพ/ข่าว  สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวล าภู รายงาน 

http://www.sevendaynew.com/42192/ 

http://www.sevendaynew.com/42192/
http://www.sevendaynew.com/wp-content/uploads/2018/03/E5FEAA24-9EAD-4223-BF38-6FD43E9E2EB9.jpeg
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อบต.ทรายทองร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แบ่งปันรอยยิ้มให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
DAILYNEWS.CO.TH 

 
ต ั

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา นายสุเมธ ศรีสงคราม นายก อบต.ทรายทอง จับมือกับนางเยียรยง ไชยรัตน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี สร้างกิจกรรมแบ่งปั่นรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ
โรงเรียนบ้านทรายทอง ภายใต้โครงการ "สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ" โดยมี นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ นายอ าเภอศรีบุญ
เรือง เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
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นายสุเมธ  ศรีสงคราม นายก อบต.ทรายทอง กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทองได้เปิดท าการเรียนการสอน
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 ในปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สูงอายุชาย -หญิงตั้งแต่ 60-80 ปี จาก 10 หมู่บ้าน รวม 
303 คน จากจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,141 คน รวมอายุโดยเฉลี่ยของนักเรียนผู้สูงอายุรวมกันกว่า 210,340 ปี ใน
เขตพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญาณตน เดินทางเป็นระเบีบบ
แถวเดินเข้าห้องเรียน เหมือนเด็กๆในระดับอนุบาล เพ่ือเสริมสร้างทักษะการด าเนินชีวิตในวัยของผู้สูงอายุ ทั้งด้าน
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย เพ่ือสร้างความอบอุ่นและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 

 
 

 

 
 

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวล าภู ... 
อ่านต่อท่ี : https://www.dailynews.co.th/article/631851 
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5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิต (Output) 
1.เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
คน 

 
300 

 
447 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
95.18 

3.เชิงเวลา :  
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

4.เชิงต้นทุน บาท 138,460.- 138,460.- 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
84.00 

 
96.60 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
96.82 

 
 
6. ผู้รับบริการ/หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้ 
 

ผู้รับบริการ 
โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 

ได้แสดงออกได้แสดงความคิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้รับความรู้โดยเฉพาะเรื่องการระมัดระวังเรื่องภัยจากโซเชียลและ
ที่ส าคัญได้เห็นความส าคัญในการท าพินัยกรรม การได้รับความรู้“การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า ได้มีทักษะให้
ความส าคัญในการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่สิ้นหวัง ไม่ท้อแท้ มีเพ่ือนรอบกาย มีคุณค่ามี
ความส าคัญในสังคม ได้ท ากิจกรรมสัมพันธ์นันทการที่เหมาะสมกับวัย ได้พบปะเพ่ือนๆผู้สูอายุและได้ท ากิจกรรมใหม่ๆ 
ไดร้ับความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ได้มีการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้รับความสุขและรอยยิ้มจากทุกคน 
ได้เปิดโลกกว้าง มีสาระประโยชน์ ท าให้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม ไม่เบื่อ 
 
        หน่วยงาน   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จัก 

 
   

7. สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
           ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและได้ให้ความเห็นที่ตรงกันว่าโครงการนี้
เป็นประโยชน์มาก แค่เพียงมาหยิบยื่นแบ่งปันรอยยิ้มก็ท าให้ทุกคนมีความสุขและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างมาก 
ความรู้ที่ได้รับดีมาก 
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8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา   
ชุดวิชา 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 

9. การจัดท าโครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุเป็นการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือการวิจัย ดังนี้ 
 

ชื่อเรื่อง 
การให้บริการวิชาการ 

แก่สังคม 

ผลงานที่น าไปพัฒนา/
ปรับปรุง/บูรณาการ/            
การเรียนการสอน/ 

การวิจัย 

 
หลักฐาน  

(สนับสนุนเนื้อหา) 

 
โครงการ”สร้างสุข
เสริมชีวาผู้สูงอายุ” 

 

 
ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ (72303) 
 

 
หน่วยที่ 2: สถานการณ์ของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 3: ธรรมชาติของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 5:อาชีพและนันทนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 6: การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 8: การปรับตัวของผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 9: การจัดการในภาวะวิกฤตของผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 12: สิทธิและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
หน่วยที่ 13: ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
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ภาคผนวก ข   
บันทึกข้อความและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน 
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ค าส่ังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

ท่ี ๖ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

 

           ตามที่  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้                     
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการ“สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ”ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑                    
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
      ๒. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
     ๒.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน 

งานทีร่ับผดิชอบ ด าเนนิจัดโครงการและสรปุตดิตามประเมินผลการด าเนนิงาน 
๓. เจ้าหน้าที่กองกลางหรือประสานงาน/ประชาสัมพันธ์   

     ๓.๑ นางปฏิมา พุทธน ๓.๒ นางสาวสายใจ อินทะพุฒ 
         งานที่รับผิดชอบ  ตอ้นรับ รบัลงทะเบียน แจกเอกสาร /ประชาสัมพันธ์หลกัสูตร มสธ. 
๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ /สถานที ่ 

             ๔.๑ นายคมสัน มูลอามาตย ์  
         งานที่รับผิดชอบ  ใหบ้ริการดา้นโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และสถานที ่

 ๕. พนักงานขับรถยนต ์
     ๕.๑ นายปิยะทตั อุลานนัท ์

         งานที่รับผิดชอบ  ใหบ้ริการรถยนตข์องศูนยฯ์ในระหว่างการจดักิจกรรม 
๖. วิทยากร ตามเอกสารแนบท้าย 
 
ทั้งนี้ ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ“สรา้งสุขเสริมชีวาผูสู้งอายุ” ตามวนั เวลา และ

สถานทีด่ังกล่าว ตอ่ไป 
 

   สัง่ ณ  วนัที่   ๕  มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
                                           (นางเยียรยง ไชยรตัน์) 
                                ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
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รายชื่อวิทยากรแนบท้ายค าสั่ง 

โครงการ“สรา้งสุขเสริมชีวาผู้สูงอาย”ุ 
วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑  

ณ โรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลทรายทอง อ าเภอศรีบญุเรือง จังหวดัหนองบัวล าภู 
(ปฏิบัตหิน้าที่เปน็วิทยากรในวนัที่ ๘ มนีาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น.) 

ทั้งนี้เพื่อใหว้ิทยากรตามรายชื่อเป็นวิทยากรตามโครงการในวนัและเวลาดงักล่าว ต่อไป 
 

๑. นายไผ่ นามราช  วิทยากรภายนอก   (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)  
๒. นายอภิชาต ราชค า  วิทยากรภายนอก   (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
๓. นายพิทักษ์ คดิโสดา  วิทยากรภายนอก   (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
๔. นางเยียรยง ไชยรัตน ์  วิทยากรภายใน      (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
๕. นางพรรษชล แข็งขัน  วิทยากรประจ ากลุ่ม (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
๖. นางสาวเมตตา มนิสวุรรณ     วิทยากรประจ ากลุม่ (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
๗. นายไชยา ร้อยค าลือ  วิทยากรประจ ากลุ่ม (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
๘. นายฐิต ิทาผงิ  วิทยากรประจ ากลุ่ม (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๒๒               ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                         บา้นค ากลิง้  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                              อ าเภอเมือง จังหวดัอดุรธาน ี   
                  ๔๑๐๐๐ 
 

                   ๖  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน  นายอภิชาต ราชค า 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ/แบบตอบรับ 
 

             ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ“สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ”เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ   
เห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยจะมีการแนะน าให้ผู้สูงอายุใช้โชเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ พร้อมด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและ               
มศีักดิ์ศรี จัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐๐ คน 

 

              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรตามโครงการ หัวข้อ
“นั นทน าการส าห รั บผู้ สู ง อ ายุ ” ใน วั น  เ ว ลา  สถานที่ ดั ง ก ล่ า ว  โ ดยมี น า งพรรษชล  แ ข็ ง ขั น                     
หั ว หน้ า ง านบริ ก า ร สื่ อ แ ละ เทค โน โ ลยี ก า ร ศึ กษ า  หม าย เ ลข โท รศั พท์  ๐๘  ๑๓๘๐  ๕๗๐๘                            
เป็นผู้ประสานงาน และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                 
                  (นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

                   ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:meka75@hotmail.com
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ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๒๔            ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                           บา้นค ากลิง้  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                               อ าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธาน ี   
                   ๔๑๐๐๐ 
 

                ๖  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน  นายพิทักษ์ คิดโสดา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ/แบบตอบรับ 
 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ“สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ”เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ   
เห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยจะมีการแนะน าให้ผู้สูงอายุใช้โชเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ พร้อมด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและ          
มศีักดิ์ศรี จัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐๐ คน  
 

              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรตามโครงการ หัวข้อ
“นั นทน าการส าห รั บผู้ สู ง อ ายุ ” ใน วั น  เ ว ลา  สถานที่ ดั ง ก ล่ า ว  โ ดยมี น า งพรรษชล  แ ข็ ง ขั น                     
หั ว หน้ า ง านบริ ก า ร สื่ อ แ ละ เทค โน โ ลยี ก า ร ศึ กษ า  หม าย เ ลข โท รศั พท์  ๐๘  ๑๓๘๐  ๕๗๐๘                            
เป็นผู้ประสานงาน และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                  
                  (นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

                   ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๒๕              ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                        บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                             อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    
                 ๔๑๐๐๐ 
 

                        ๖   กมุภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน  นายไผ ่ค าราช 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ/แบบตอบรับ 
 

             ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ“สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ”เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ   
เห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยจะมีการแนะน าให้ผู้สูงอายุใช้โชเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ พร้อมด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและ                  
มศีักดิ์ศรี จัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐๐ คน 

 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรตามโครงการ หัวข้อ
“ผู้สูงอายุกับการใช้โชเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย” ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมี นางพรรษชล แข็งขัน 
หั ว หน้ า ง านบริ ก า ร สื่ อ แ ละ เทค โน โ ลยี ก า ร ศึ กษ า  หม าย เ ลข โท รศั พท์  ๐๘  ๑๓๘๐  ๕๗๐๘                            
เป็นผู้ประสานงาน และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 

                 
                  (นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

                   ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๒๑              ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                        บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                             อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    
                 ๔๑๐๐๐ 
 

                      ๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุม่ฝึกปฏบิัต ิ
เรียน  นางสาวเมตตา มินสวุรรณ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ/แบบตอบรับ 
 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ“สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ”เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ   
เห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยจะมีการแนะน าให้ผู้สูงอายุใช้โชเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ พร้อมด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและ         
มศีักดิ์ศรี จัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐๐ คน 

 

               ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ 
ตามโครงการในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน และขอขอบพระคุณอย่างสูง 
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                 
                  (นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

                   ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๒๐               ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                       บ้านค ากลิง้  หมู ่๑๐ ต าบลบา้นจัน่        
                                            อ าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธาน ี   
                ๔๑๐๐๐ 
 

                      ๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุม่ฝึกปฏบิัต ิ
เรียน  นายฐติิ ทาผิง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ/แบบตอบรับ 
 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ“สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ”เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ   
เห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยจะมีการแนะน าให้ผู้สูงอายุใช้โชเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ พร้อมด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและ           
มศีักดิ์ศรี จัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐๐ คน 

 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ  
ตามโครงการในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน และขอขอบพระคุณอย่างสูง             
มา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                 
                  (นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

                   ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 
 
 

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com  
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๑๒๓            ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                      บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                           อ าเภอเมือง จังหวดัอดุรธาน ี   
                ๔๑๐๐๐ 
 

                        ๖   กมุภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุม่ฝึกปฏบิัต ิ
เรียน  นายไชยา รอ้ยค าลือ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ/แบบตอบรับ 
 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ“สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ”เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ   
เห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา โดยจะมีการแนะน าให้ผู้สูงอายุใช้โชเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย กิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ พร้อมด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและ           
มศีักดิ์ศรี จัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนผู้สูงอายุ จ านวน ๓๐๐ คน 

 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ  
ตามโครงการในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ เป็นผู้ประสานงาน และขอขอบพระคุณอย่างสูง                   
มา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                 
                  (นางเยียรยง ไชยรตัน์) 

                   ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
โทรศัพท ์๐ ๔๒๓๔ ๐๐๓๔ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔  
อีเมล์  meka75@hotmail.com 
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แบบค าขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ลักษณะโครงการไม่อิงรูปแบบวิจัย) 

  
 

1. ชื่อ โครงการ “สร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” 
2. ลักษณะโครงการ ข้อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง   

และเสมอภาค เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5. เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย :  เพ่ือบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม        

ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
6. หลักการและเหตุผล 
      ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้มีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)  โดยมาตรการส าคัญที่ควร
ค านึงถึงในล าดับต้นๆกล่าวคือ มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คน
ในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล
ตนเองเบื้องต้น มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ มาตรการสนับสนุน
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ จึงส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้ผู้สูงอายุให้มีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และผู้สูงอายุด้วยกันให้ดีข้ึนด้วย 

 ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่า
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อน และเป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นในด้านต่างๆเพ่ือสืบทอดถึงบุคคลรุ่นหลัง นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลาน                       
ที่คอยให้ความอบอุ่น ค าแนะน าสั่งสอนแก่บุคคลรุ่นหลังในครอบครัว โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ส่งผลให้ประชากรไทยมีอัตราการเจริญ
พันธุ์ลดลงและประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวท าให้ โครงสร้างประชากรของประเทศไทย                         
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หากประชากรผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเหล่านี้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ดี และสามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิต         
ก็ตาม ผู้สูงอายุก็ยังจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เป็น พลังส าคัญ แทนที่จะเป็นภาระของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
            ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู จัด“โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” ให้กับทั้งชาย-หญิงที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปในต าบลทรายทอง 10 หมู่บ้าน ซึ่งมีจ านวนประมาณ 350 คน มีการนัดหมายมาโรงเรียนเดือนละ            
ครั้งหรือตามกิจกรรม มีนักเรียนสูงอายุมาโรงเรียนจ านวน 3 ใน 4 กล่าวคือประมาณ 300 คน นับว่าเป็นที่มีคุณค่าต่อ

  ผด.บส.1 
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สังคม เป็นปูชนียบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เพราะท่านได้สั่งสมประสบการณ์ภูมิปัญญาต่างๆไว้อย่างมากมาย 
เป็นผู้สร้างคุณูปการให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นผู้สูงอายุ ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย  
7.วัตถุประสงค ์
    7.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเห็นความส าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และเปิดโอกาสในการถ่ายทอด 
 ภูมิปัญญาความรู้และประสบการณ์ 

7.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย ใจ และด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
พ่ึงตนเองได้ 

7.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

8.ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 

เชิงประมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84  
เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ

ประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 86 
        ผลลัพธ์ 

8.1 ผู้สูงอายุรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเองสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ 
8.2 ผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้ 
8.3 ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

9. ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
          ผลกระทบ 
          ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ให้ความส าคัญในการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่สิ้นหวัง 
ไม่ท้อแท้ มีเพ่ือนรอบกาย มีคุณค่ามีความส าคัญในสังคม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จัก 
10.ตอบสนองหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ 
          ข้อที่ 3 เป็นโครงการที่สอดคล้องนโยบายและมาตรการประจ าปี 2561 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงจากแผนแม่บทการ
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ .ศ.2561 ข้อ 1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์                 
ของมหาวิทยาลัย) 
 

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ช าชาญการ 
    หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
12.กลุ่มเป้าหมาย  

12.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่บริการ 
12.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 300 คน  
12.3  พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดหนองบัวล าภู    

13.และผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
13.1  ภาคท้องถิ่น...ชุมชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
13.2  ภาคประชาชน...ผู้สูงอายุ (จังหวัดหนองบัวล าภู) 
13.3 ภาคเอกชน…ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจ 

          13.4 ภาครัฐ...หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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14.สถานที่ให้บริการวิชาการ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
15.ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นปีงบประมาณ 2561–สิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 (ไม่ควรเกิน 1 ปี) 
16.เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด 
 

ผลผลิต / ตัวชี้วัด  
หน่วย 
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิต : โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ   /   
ตัวช้ีวัด      
เชิงปริมาณ  :  
   1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

 
คน 

  
300 

  

   2.ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  84   
 เชิงคุณภาพ :  
   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
ร้อยละ 

 
 

86 
  

เชิงเวลา :  
งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

  
90 

  

 
17. แผนการด าเนินงาน (Grant Chart)  

 
ผลผลิต / กิจกรรม 

 
หน่วย 
นับ 

แผนการด าเนินกิจกรรม 1) 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิต : โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ   /   
กิจกรรม 1.ด้านความรู้  ครั้ง/คน  1/300   
 ผู้สูงอายุกับการแสดงออกที่เหมาะสมและมีความสุข
ยุค Thailand 4.0 

     

กิจกรรมที่ 2: ด้านกระบวนการ       
 ผู้สูงอายุกับการใช้โชเชียลมีเดีย 
 นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ (พัฒนากาย) 
 นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ (พัฒนาความคิด) 

  1 
1 
1 

  

กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและสรุปผลโครงการ    1   
กิจกรรมที่ 4 : จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ   1   

 
หมายเหตุ 1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนั้นๆ 
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18.รายการงบประมาณเงินอุดหนุน  
งบรายจ่าย / รายการ งบประมาณปี พ.ศ.2561 

 ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/กิจกรรม     
ค่าตอบแทน (20,580 บาท)     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน (อัตราXชมฺ.Xคน)=(600x4x4)   9,600   
2. ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุม่ 4 คน (อัตราXชมฺ.Xคน) =(300x4x4)  4,800   

  3. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร 6 คนๆละ 500 บาท (เหมาจ่ายไป-กลับ) = (500x6)  3,000   
4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน/พัสดุ 2 คน วันธรรมดาวันๆละ 150 บาท    1,500   
5. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน/พัสดุ 2 คน วันหยุดราชการวนัๆละ 420 บาท    1,680   
ค่าใช้สอย (75,880 บาท)     
6. อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม/วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี 2 ครั้ง (310x2x35)  21,700   
7. อาหารผู้ร่วมกิจกรรม/วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี310 คนๆละ 100 บาท (310x100)  31,000   
8. ค่าเบี้ยเลีย้งเจ้าหน้าที่วันละ 240 บาท 2 วัน 6 คน (240x2x6)  2,880   
9. ค่าท่ีพักเจ้าหน้าท่ีวันละ 800 บาท 1 วัน 6 คน (800x1x6)  4,800   
10.ค่าสถานท่ีการจัดโครงการพร้อมค่าตกแต่งสถานท่ี 1 วันๆละ 4,000 บาท  4,000   
11.ค่าเช่ารถพร้อมน้ ามันเชื่อเพลิง 1 วัน หรือค่าน้ ามันรถศูนย์วิทยพัฒนา  2,500   
12.ค่าไปรษณยี์ โทรศัพท์ โทรสาร   1,000   
13.ค่าใช้จ่ายอื่น   5,000   
14.ค่าประมวลผลและจัดท ารายงาน  3,000   
ค่าวัสดุ (45,000 บาท)     
15. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการฝึกอบรม 300 ชุดๆละ  50 บาท   15,000   
16. ค่าเอกสาร/หนังสือ/สื่อการจดัฝึกอบรม  300 ชุดๆละ 100 บาท   30,000   

                                   รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสีร่อ้ยหกสิบบาทถ้วน)  141,460   
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจา่ยทุกรายการ 

 

19.แผนการเบิกจ่ายเงิน 
งวดที่ ภาระงานที่ต้องส่ง จ านวน (บาท) 

 

1 
 

1. ประสานงาน/เตรียมการด าเนินโครงการทุกด้าน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ด าเนินการจัดโครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ (วันที่ 8 มีนาคม 2561) 

 

138,460 

2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ์ (เดือนมีนาคม  2561)   3,000 
                                รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 141,460 

 

20.เฉพาะกรณีโครงการที่มุ่งตอบสนองด้านการเรียนการสอนในชุดวิชา / ผลงานวิจัย ให้ระบุด้วยว่าเป็นชุดวิชาใด
หรือผลงานวิจัยเรื่องใด  เช่น 
รหัสชุดวิชา......................ชื่อชดุวิชา.....................................   และ/หรือ  
ผลงานวิจัยเรื่อง.................................................................... 

21. การรายงานผลการด าเนนิงาน และการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงาน 
ก าหนดการ 
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โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ 
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

วันที่ 8 มีนาคม  2561  
 

เวลา กิจกรรม 
07.30-08.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
08.00-08.15 น. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์  
08.30-09.00 น. พิธีเปิด  

   - กล่าวต้อนรับ โดย นายสุเมธ ศรีสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง 
   - กล่าวรายงาน โดย นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
   - กล่าวเปิดงาน โดย นายรพิสิทธิ์ พิมพ์พัฒน์ นายอ าเภอศรีบุญเรือง 
   - การแสดงประกอบพิธีเปิดโครงการ โดย นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
   - แนะน ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ช านาญการ 

เวลา 
 

09.00-16.00 น. 
แบ่ง 4 กลุ่ม 
(เข้าทุกฐาน) 

ฐานที่ 1 ฐานที่ 2 ฐานที่ 3 ฐานที่ 4 
 
ผู้สูงอายุกับการแสดงออก 
ที่เหมาะสมและมีความสุข  
ยุค Thailand 4.0 
 
 
วิทยากร  
นางเยียรยง ไชยรัตน ์
วิทยากรกลุ่ม  
นางพรรษชล แข็งขัน 

 
ผู้สูงอายุกับการใช้ 
โชเชียลมีเดียให้ปลอดภยั 
 
 
 
วิทยากร  
นายไผ่ นามราช 
วิทยากรกลุ่ม  
นายฐิติ ทาผิง 

 
กิจกรรมสัมพันธ์
นันทนาการส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ(พัฒนากาย) 
 
 
วิทยากร  
นายอภิชาต ราชค า 
วิทยากรกลุ่ม 
นายไชยา ร้อยค าลือ
  

 
กิจกรรมสัมพันธ์
นันทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
(พัฒนาใจ) 
 
 
วิทยากร 
นายพิทักษ์ คิดโสดา 
วิทยากรกลุ่ม  
นางสาวเมตตา มินสุวรรณ      

16.00-16.30 น. การแสดงชุดที่ 2  โดย นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง / มอบเกียรติบัตร / ปิดกิจกรรม 
หมายเหตุ อาหารว่าง 10.30-10.45 และ 14.30-14.45 น.อาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น. 
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ภาคผนวก ค 
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
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ผู้สูงอายุกับการแสดงอออกที่เหมาะสมและมีความสุข ยุค Thailand 4.0 
เยียรยง ไชยรัตน์ 

 ในยุค 4.0 ผู้สูงอายุไทยสามารถสร้างความสุขความพึงพอใจในชีวิตให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ด้วยการยอมรับ
และปรับตัวให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใช้ชีวิตอยู่อย่างพอดี และมีคุณค่า ยึดหลัก  5 สุขในการด าเนินชีวิต
ได้แก่ สุขสบาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงคล่องแคล่วตามสภาพ ไม่ใช้สารเสพติดสุขสนุก ท ากิจกรรมที่ท าให้
จิตใจสดชื่นแจ่มใส ลดความซึมเศร้า ความเครียด และความวิตกกังวลสุขสง่า มีความพึงพอใจในชีวิต ภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม สุขสว่าง คิดและสื่อสารอย่างมีเหตุมีผล แก้ไข
ปัญหาและจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สุขสงบ  รับรู้ เข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมและ
จัดการกับสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน สามารถผ่อนคลายและปรับตัวยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามความเป็นจริง 

 ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่นอกจากต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินแล้ว เรื่องของสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งส าคัญ เพราะวัยนี้
เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่าง อารมณ์และความรู้สึกของผู้สูงอายุอาจเปราะบางเป็นพิเศษ และอาจ
ส่งผลให้สุขภาพจิตย่ าแย่ ซึ่งก็จะพานส่งผลกระทบต่อร่างกาย ไม่ว่าจะมีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหารหรืออ่อนแรง 
และก่อนที่จะไปรู้จักวิธีสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข เรามาเรียมรู้ธรรมชาติและความเป็นไปของผู้สูงอายุเพ่ือเตรียม
ความพร้อมกันก่อน 
 
 

 



- 41 - 

 

ธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 
 1.อารมณ์เหงาและว้าเหว่ เพราะคนวัยนี้มีเวลาว่างจากอาชีพการงาน บ้างพลัดพรากจากผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นที่
รัก นอกจากนี้ยังมีสภาวะทางกายเสื่อม อาทิ สายตาไม่ดี หูไม่ดี การท ากิจกรรมจึงมีข้อจ ากัด โดยอารมณ์เหงาใน
ผู้สูงอายุมักมีอารมณ์อ่ืนๆ ร่วมด้วย และก่อให้เกิดผลกระทบทางไปหลายอย่าง เช่น ซึมเศร้า เบื่ออาหาร หรือเกิด
โรคภัยไข้เจ็บ 
 2.อารมณ์เศร้าจากการพลัดพราก เช่น การสูญเสียคนที่รัก ก็มักจะมีอารมณ์ทางลบต่างๆทั้งว้าเหว่ เลื่อนลอย
หลงๆลืมๆซึ่งหากผู้ที่จากไปมีความคิดผูกพันกันอย่างมากแล้ว เขาก็อาจจะตามไปในเวลาไม่ช้า ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนได้ 
 3.อารมณ์โกรธ เมื่อยามที่มีความขัดแย้งกับลูกหลานไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น 
 4.ขี้น้อยใจ เพราะคิดว่าตนเองไร้ค่าและลูกหลานไม่สนใจ 
 5.การย้อนคิดถึงความหลัง เช่น นั่งคิดอะไรคนเดียวเงียบๆ บอกเล่าให้เพ่ือนฟังหรือมักเดินทางไปยังสถานที่
คุ้นเคย เพราะการย้อนอดีตเพ่ือดูว่าชีวิตที่ผ่านมาสมหวังหรือไม่ และหากย้อนไปแล้วรู้สึกไม่พึงพอใจก็อาจเกิด
ความรู้สึกคับแค้น แต่หากผู้สูงอายุย้อนคิดถึงอดีตแล้วเกิดความพอใจ และเพ่ือปรับตนให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงใน
ชีวิตท่านผู้นั้นก็จะสามารถมีความสุขตามวัยได้ 
 6.วิตกกังวล เป็นความรู้สึกกลัวว่าต้องพ่ึงลูกหลาน ขาดความม่ันใจ ขาดความสามารถ กลัวภัย หรือกลัวการ
ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแล เป็นเหตุท าให้อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง เบื่ออาหาร หายใจไม่ออกหรือเป็นลมง่าย 
 7.กลัวถูกทอดทิ้ง เนื่องจากช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง 
 8.หงุดหงิด เนื่องจากท าอะไรด้วยตนเองได้น้อยลง ใครท าอะไรก็ไม่ถูกใจ จึงกลายเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น แสนงอน 
 

 
 

9 วิธีก็เป็นผู้สูงอายุมีความสุขได้ 
 1.ผู้สูงอายุควรรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามความเห็นของลูกหลาน คิดเรื่องต่างๆ ด้วยความยืดหยุ่นว่าท าอะไรจึงจะ
อยู่ร่วมกับครอบครัวและคนอ่ืนได้อย่างดีที่สุด และเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด 
 2.ผู้สูงอายุท าใจตระหนักได้ว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา 
 3.ผู้สูงอายุควรมองชีวิตตนเองในทางท่ีดี ภาคภูมิใจที่สามารถเป็นที่พ่ึงพิงแก่ผู้อ่อนวัย 
 4.เมื่อมีความกังวลต่างๆ เช่น เป็นห่วงลูกหลานจะล าบาก กังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตน ควรศึกษาพูดคุย
กับคุณใกล้ชิดก็ได้ระบายความรู้สึก เป็นต้น 
 5.พยายามหากิจกรรมฝึกงานอดิเรกที่ท าแล้วรู้สึกเพลิดเพลิน และมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น 
 6.เข้าสังคมพบปะสังสรรค์กับผู้อื่น เพื่อพูดคุยกันปรับทุกข์ 
 7.ยึดศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ เช่น สวดมนต์ เข้าวัด ท าบุญ ฝึกสมาธิ เป็นต้น 
 9.หมั่นท าจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่เครียด ไม่จู้จี้ หรือหงุดหงิดง่าย 
 ไม่ใช่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ต้องปรับตัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน และเมื่อทั้งสองฝ่ายปรับตัวเข้า
หากันได้ก็จะส่งผลดีก็ให้เกิดความสบายใจผ่อนคลายและมีความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ 
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โซเชียลสูงวัยในยุค4.0 
ไผ่ ค ำรำช 

   
 ทุกๆเช้ามักจะตื่นขึ้นมาพบกับ ค าทักทายดีๆ รูปภาพสวยๆ หรือภาพของดอกไม้เปลี่ยนสีไปตามวัน  ในแต่ละ
สัปดาห์ใน Line Message ที่ส่งมาจากคนใกล้ชิดคือ คุณพ่อ คุณแม่ หรือปู่ ย่าตายาย ในบางวันอาจเป็นค าสอนทาง
พุทธศาสนา หรือค าคมเตือนใจ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีในการเริ่มวันใหม่ ด้วยค าอวยพรและความหวังดี จาก
ญาติผู้ใหญ่ของเรา ในยุคดิจิทัลนี้ ผู้สูงวัยจะใช้ช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ ในการส่งผ่านความรัก ความห่วงใย เป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมและความคิดของผู้บริโภคในทุกวัย ไม่เว้นแม้กลุ่มคนสูงวัย มาท า
ความรู้จักกับผู้บริโภคยุค 4.0 ที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัย เมื่อพูดถึงยุคดิจิทัล เรามักจะนึกถึงกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยท างาน แต่ใน
ปัจจุบัน อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดถึงพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เลย คือ กลุ่มผู้สูงวัย ที่ต้องจัดรวมเข้าไปใน กลุ่มที่สนใจและใช้
เทคโนโลยีจากสื่อ Social media เป็นประจ าอีกด้วย 

 จากการวิจัยของ Kantar TNS พบว่าผู้บริโภคอายุ 55-64 ปี ครอบครองอุปกรณ์ Digital Device เฉลี่ยแล้ว
อยู่ที ่1.8 เครื่องต่อคน โดย 85% เป็นมือถือ 9% เป็นแทบเล็ต  และ 7% เป็นพีซี พวกเขาใช้เวลาถึง 41% ในการรับ
สื่อดิจิทัล ซึ่งถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านๆมา 

 ผู้สูงวัย ยังให้เวลาในการรับชมสื่อทีวีสูงอยู่ หากเทียบกับกลุ่มอ่ืนๆ แต่ก็มีการเข้าชมออนไลน์ วีดิโอ  มากขึ้น 
จากการส ารวจพบว่ากลุ่มอายุ 55-64 ปี เข้าถึงและรับชมสื่อออนไลน์วีดีโอมากถึง 81% ที่เข้าไปรับชมเป็นประจ าทุก
วันนี้ผู้สูงวัยใช้เวลาออนไลน์ต่อวันเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง 

 กลุ่มนี้ใช้เวลากับ โซเชียล มีเดีย ค่อนข้างมาก กิจกรรมฮอตฮิตคือ การส่งข้อความหรือ วีดิโอผ่านไลน์ การ
แชร์คอนเทนท์ผ่าน ไลน์ หรือเฟซบุ๊ค การอัพสเตตัส การอัพโหลดรูปและวีดิโอรวมถึงการโพสต์คอมเมนท์ในเฟซบุ๊ค 

สาเหตุที่กลุ่มผู้สูงวัย สนใจและให้ความส าคัญกับกิจกรรมดิจิทัล สรุปได้ดังนี้ 
 1.มีเวลาและก าลังซื้อ 
 2.สนุกกับการเรียนรู้ และได้ยินได้ฟังสิ่งใหม่ๆ ท าให้รู้สึกว่า ตัวเองมีความร่วมสมัย ทันเหตุการณ์ อยู่
ตลอดเวลารวมถึงภาคภูมิใจ หากเป็นคนแรกๆ ที่รู้ และได้แชร์ให้กับกลุ่มเพื่อนๆ 
 3.ต้องการลดช่องว่างกับลูกหลาน โดยใช้สื่อเดียวกัน พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน ท าให้ไม่รู้สึกห่างเหิน ผู้สูงอายุ
ท่านหนึ่งกล่าวว่า การใช้โซเชียลมีเดียท าให้หายคิดถึง แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน ท าให้ลูกหลานรู้ว่าเขารักและเป็นห่วง 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQh9blvY7aAhUXSo8KHWwVCTsQjRx6BAgAEAU&url=https://sites.google.com/site/sociallearningandsocialmed/khun-prayochn-khxng-kar-chi-sux-so-cheiy-lmi-deiy-pheux-kar-suksa&psig=AOvVaw32tu2gxeSdIarzeHEbgdK4&ust=1522307816206836
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 4.เป็นสื่อกลางที่ใช้เชื่อมโยงกับกลุ่มเพ่ือนๆ การเริ่มใช้สมาร์ทโฟนหรือการใช้โซเชียล มีเดีย มักมีอิทธิพลมา
จากกลุ่มเพื่อนโดยจะมี Opinion leader ที่เริ่มใช้ก่อน และน ามาเผยแพร่ จนกลายเป็น วัฒนธรรมกลุ่มในที่สุด 
 5.กลุ่มนี้ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยให้รู้สึกว่า ยังไม่แก่ และมีความทันสมัย 
6.เทคโนโลยีใหม่คือแฟชั่น ส าหรับกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูง บางคนเปลี่ยนมือถือเป็นรุ่นใหม่ๆ เพียงเพราะต้องการ
ภาพลักษณ์ และหากแต่ไม่ได้ใช้ ฟังก์ชั่นต่างๆ ของมือถืออย่างครบถ้วน เพราะฉนั้นมือถื อรุ่นใหม่ๆ เปรียบเหมือน
เครื่องประดับส าหรับผู้สูงวัยในบางกลุ่ม การประดับประดามือถือ ด้วย case ที่สวยงามหรือมีเครื่องประดับก็เป็นอีก
หนึ่งอย่างท่ีผู้สูงอายุผู้หญิงให้ความสนใจ 
 
 “แพลตฟอร์ม”ที่กลุ่มผู้สูงอายุใช้เป็นประจ าจะล้อตามแพลตฟอร์มยอดนิยมที่กลุ่มอายุอ่ืนๆใช้กัน ถ้าเป็น 
วีดิโอ ก็ต้อง “ยูทูบ” หากเป็น Chat ก็คือ “ไลน์” ถ้าจะ Update และ share ก็คือ “เฟซบุ๊ค” 
ผู้สูงวัยยังไม่ค่อยซื้อของออนไลน์มากนัก อีกทั้งไม่ค่อยคอมเม้นท์หรือแชร์ เนื้อหาของแบรนด์ต่างๆ แต่แนวโน้มน่าจะมี
การซื้อของออนไลน์มากขึ้น การใช้โซเชียลจะจ ากัด อยู่ที่การรับคอนเทนท์และการแชร์ข้อมูล ส่วนการใช้เพ่ือ 
Advocacy และ การใช้บริการต่างๆ ยังน้อยอยู่มาก 
 
 กลุ่มผู้สูงวัยยุค 4.0 เป็นกลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ต้องการพ่ึงพาผู้อ่ืน รักในการเดินทาง และหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังมีความกระฉับกระเฉงมากๆ ในกิจกรรม ออนไลน์ พวกเขาจะมองโลกในแง่ดี ยังต้องการ
ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และมีความสุข  
 ดิจิทัลจึงเป็นส่วนส าคัญในชีวิตของเขา ที่ท าให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบที่ต้องการได้ ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของ
ตนเอง และความต้องการด้านสังคม 
 ถ้าได้รับไลน์ message จาก คุณพ่อ คุณแม่ ก็ให้ยิ้ม และส่ง sticker ตอบกลับท่านด้วย เพราะเขาก าลังใช้
เทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงกับบุคคลที่เขาห่วงใย 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu_vy9vI7aAhVFso8KHac3DEoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.dmc.tv/page_print.php?p%3D/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html&psig=AOvVaw2iuo1gPm32nPjQB4Swiff7&ust=1522307676705469
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กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ  
 อภิชำต รำชค ำ ,พิทักษ์ คิดโสดำ 

 

 

 ผู้สูงอายุ แม้จะไม่แข็งแรงเท่ากับช่วงวัยอ่ืน และมีปัญหาสุขภาพ แต่จะให้อยู่เฉยๆ ไม่ท าอะไรเลย ก็ดูจะยิ่งท า
ให้คิดมาก ซึมเศร้า และสุขภาพอ่อนแอลงไปอีก ดังนั้น มาหาอะไรท ากันดีกว่าค่ะ กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
สามารถท าได้หลายอย่าง เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์มาก และยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจของ
ผู้สูงอายุให้แข็งแรงข้ึนอีกด้วย 

การออกก าลังกาย  
 การออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ดีมากอย่างหนึ่ง เพราะร่างกายของเราไม่ว่าในช่วงวัยใด                   
ก็ย่อมต้องออกก าลังกายด้วยกันทั้งสิ้น    ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงวัย โดยการออกก าลังกาย สามารถท าได้ดังนี้ 
 – การท ากายบริหาร เช่น การร ามวยจีน การฝึกโยคะ เป็นต้น การท ากายบริหารจะช่วยท าให้ข้อต่อ                 
และกล้ามเนื้อแข็งแรง ทรงตัวดี ไม่หกล้มง่าย 
 – การออกก าลังกายแบบแอโรบิค ได้แก่ การวิ่งเหยาะ หรือจ๊อกกิ้ง การเดินเร็ว ขี่จักรยาน ว่ายน้ า การเต้น
แอโรบิค หรือการใช้อุปกรณ์บางอย่าง เช่น การเดินบนสายพาน การขี่จักรยานอยู่กับที่ เป็นต้น เป็นการเคลื่อนไหว
ของร่างกายอย่างต่อเนื่อง นานประมาณ 3-5 นาทีขึ้นไป เพ่ือช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ซึ่งควรได้รับการตรวจ
สุขภาพ และค าแนะน าจากแพทย์ก่อน 
 – การเล่นกีฬา หรือเกม เช่น เล่นหมากรุก หมากฮอส กอล์ฟ โยนห่วง เปตอง และเกมต่างๆเป็นต้น ผู้สูงอายุ
สามารถเลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบ เป็นการออกก าลังกายที่สนุกสนาน และยังได้พบปะผู้อื่นเป็นการส่งเสริมด้านการ
เข้าสังคมด้วย 
การท่องเที่ยว 
  การเดินทางท่องเที่ยวเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของชีวิต เสริมสร้างความคิดให้ก้าวไกล ท าให้ชีวิตไม่ต้อง  
อยู่กับที่ตลอดเวลา ท าให้มองดูเปล่งปลั่งดังคนหนุ่มสาวอยู่เสมอ เป็นการสร้างความสนุกสนานบันเทิงใจได้เป็นอย่างด ี
การท างานอดิเรก 
  การท างานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย ทอผ้า ท าหุ่น ท าอาหารคาวหวาน งานวาดภาพ ฟ้อนร าหรือเต้นร า              
ร้องเพลง งานช่างไม้ การจัดสวน เป็นต้น กิจกรรมงานอดิเรกนี้เป็นการท างานที่ตนรักชอบ และประสงค์ที่จะท าต่อไป
เพ่ือความผ่อนคลาย ความบันเทิงให้กับชีวิตตนเอง บางครั้งรู้สึกอ่ิมเอมและพึงพอใจกับผลงานที่ได้รับ เช่นงานฝีมือ
ต่างๆ อย่ามัวแต่อยู่เฉย หรือซึมเศร้าเลยมาหากิจกรรมนันทนาการท ากันดีกว่า กิจกรรมดีๆแบบนี้ช่วยสร้างเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างความสุขทางใจ และเป็นการใช้เวลาว่างที่คุ้มค่า 
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 ในวัยสูงอายุ เรามักพบว่า ผู้สูงอายุมีอาการหลงๆลืมๆอยู่บ่อยครั้ง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นมากข้ึน เมื่ออายุ
เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย การพัฒนาสมอง หรือช่วยพัฒนาในเรื่องความจ าให้กับผู้สูงอายุ นับว่ามีความส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก และยังช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมต่างๆด้วย 
 
วิธีในการพัฒนาสมองให้กับผู้สูงอายุ  
 
 1. ทานอาหารที่มีประโยชน์ 
การทานอาหารที่มีประโยชน์ ช่วยในการเสริมสร้างสมองได้ และยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เกิดโรคต่างๆ ได้ยากอีก
ด้วย ดังนั้น โภชนาการที่ดีส าหรับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจในทุกมื้อ 
 2. ฝึกเขียนบันทึก 
การเขียนบันทึก เป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่งในการฝึกความจ า และพัฒนาสมอง ดังนั้น ผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการหลงลืม ควรมี
สมุดจดบันทึกประจ าตัว และบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันก่อนนอน หรือเขียนสรุปเรื่องราวที่ประทับใจลงไปในสมุดจน
เป็นนิสัย 
 3. ฝึกคิดด้วยตนเอง 
พยายามคิดเลขด้วยตนเอง โดยไม่พ่ึงเครื่องคิดเลข หรือพยายามคิดถึงเรื่องต่างๆ ที่ก าลังนึกอยู่ให้ได้ด้วยตนเอง ก่อนที่
จะถามจากผู้อ่ืน การฝึกคิดด้วยตนเองก่อน จะเป็นการพัฒนาสมองและความจ า ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นได้อีก
หลายปีเลยทีเดียว 
 4. เล่นเกมพัฒนาสมอง 
การเล่นเกมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ เกมกด เกมในหนังสือเกม เกมทายค า หรือเกมกระดานต่างๆ ก็ช่วย
พัฒนาสมอง และความจ าได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้สูงอายุควรเล่นเกมทุกวัน อย่างน้อยวันละ 10-15 นาที ก็ช่วยพัฒนา
สมองให้ดีได้ 
 คงไม่มีใครอยากท่ีจะความจ าเสื่อม หลงๆลืมๆ เพราะนอกจากจะยากต่อการใช้ชีวิตแล้ว ยังอาจเกิดอันตราย
ขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้น อย่าลืมเริ่มฝึกความจ ากันตั้งแต่วันนี้ รับรองว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความจ าดี เหมือนในวัยหนุ่มสาว
อย่างแน่นอน 
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ภาคผนวก ง   

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
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 นายสุเมธ ศรสีงคราม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง กล่าวต้อนรับ 

นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพฒันา มสธ.อุดรธานี กลา่วรายงาน 
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นายรพสิิทธิ์ พิมพพ์ัฒน์ นายอ าเภอศรีบุญเรือง ให้เกียรตเิป็นประธานพิธีเปิด 
โครงการสรา้งสุขเสรมิชีวาผู้สูงอายุพร้อมให้ก าลงัใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  

นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี มอบของที่ระลึก                   
แด่นายอ าเภอศรีบุญเรอืง และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
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การแสดงหมอล าประกอบพิธีเปิดโครงการของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง 
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วิทยากร ให้ค าแนะน าผูสู้งอายุกับการใช้โชเชียลอยา่งไรให้ปลอดภัย 
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กิจกรรมผู้สูงอายุกับการแสดงอออกที่เหมาะสมและมีความสุข ยคุ Thailand 4.0 
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นางพรรษชล แข็งขัน ผู้บริหารโครงการ แนะน าและประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัย 

 วิทยากรให้ความรู้ ผู้สูงอายุกับการใช้โชเชียลอย่างไรให้ปลอดภัย 
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กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอาย ุ
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลยัุโขทัยธรรมาธริาช           
ที่ให้ความส าคญักับนักเรียนโรงเรยีนผูสู้งอายุต าบลทรายทอง  

อ าเภอศรีบญุเรอืง จังหวัดหนองบัวล าภ ู
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 - ผู้สูงอายุท่ีเป็นนักเรียนแล้วจ านวน 304 คน  
 - ผู้สูงอายุท่ีครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก าลังจะเข้าสู่การเป็นนักเรียนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์จ านวน 101  คน  
 - วิทยากร /วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ 8 คน 
 - เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง 29 คน - บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 4 คน 
- สื่อมวลชนท้องถิ่น 1 คน  
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                                      -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจ านวน 447 คน- 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม) 
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แบบประเมินการ“โครงการสร้างสุขเสริมชีวาผู้สูงอายุ” 
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

วันที่ 8 มีนาคม 2561  
------------------------------------------------------------------- 

กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน              หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของทา่น 
1. เพศ           1) ชาย                 2) หญิง                                                        
2. อายุ  ………………….. ปี 
3.       จบการศึกษาศึกษา ระดับ ..........................................................                         
4. สถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ..................................................        
5. ท่านทราบกิจกรรมโครงการฯนี้จากแหล่งใด ....................................         
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง 

กระบวนการให้บริการ ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม       
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ      
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเขา้รับการฝึกอบรม      
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธาน ี      

7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมโครงการ 

กระบวนการฝึกอบรม ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบค าถาม      
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ประกอบ      
7.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝึกอบรม      

8.ความรู้ก่อน และ หลัง ของผู้เขา้รับการอบรมโครงการ 

ความรู้ ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีก่อน เข้าร่วมโครงการ                       
8.1.1 ผู้สูงอายุกับการแสดงออกที่เหมาะสมและมคีวามสุขยุคThailand 4.0        
8.1.2 ผู้สูงอายุกับการใช้โชเชียลมเีดียให้ปลอดภัย      
8.1.3 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนากาย)      
8.1.4 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนาความคิด)      
8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีหลังเข้าร่วมโครงการ                       
8.2.1 ผู้สูงอายุกับการแสดงออกที่เหมาะสมและมคีวามสุข ยุค Thailand 4.0        
8.2.2 ผู้สูงอายุกับการใช้โชเชียลมเีดียให้ปลอดภัย      
8.2.3 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนากาย)      
8.2.4 นันทนาการส าหรับผู้สูงอาย(ุพัฒนาความคิด)      

 

9.ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมคร้ังนี ้      
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ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
 
 
 
10. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะนี้อีกหรือไม่ 
              1) ควร เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
              2) ไม่ควร เพราะ……………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
11. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
12. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
13. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ที่ท่านสนใจอยากให้จัดในครั้งต่อไป (โปรดระบุชื่อโครงการ /กิจกรรม) 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพ่ิมเติม) 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ   
รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับ มสธ. 
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