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รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

โครงการคายปฏิบัติธรรมผูสูงอายุ 
 

 
 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

 รศ. ดร. สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ 
 

หัวหนาโครงการ 

นางสาวพรนภา  นวนมะณี   

 

ผูรวมโครงการ 

นางพรรษชล  แข็งขัน นายคมสัน  มูลอามาตย นางสาวสายใจ อินทะพุฒ  นายธนาทรัพย คําคูณเมือง 

ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี   

 

ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินแผนดิน 

ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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โครงการคายปฏิบัติธรรมผูสูงอายุ 

      

       ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพรนภา  นวนมะณี   
หลักการและเหตุผล 

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เล็งเห็นวาผูสูงอายุในปจจุบันขาดการดูแลจากบุตรหลาน  เน่ืองจาก

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันที่บุตรหลานจําเปนตองออกไปประกอบอาชีพ  ทิ้งใหผูสูงอายุตองอยูกับ

บาน  ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการที่จะใชชีวิตปนปลายดวยการแสวงหาธรรมะ ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 

อุดรธานี จึงไดจัดทําโครงการคายปฏิบัติธรรมผูสูงอายุเฉลิมพระเกียรติโครงการคายปฏิบัติธรรมผูสูงอายุ โดยเชิญ

ชวนให ผูสูงอายุเขารวมการปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา จํานวน 107 คน  
 

วัตถุประสงค   

  1. เพื่อใหผูสูงอายุเขารวมการปฏิบัติธรรมมหากุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

ราชินีนาถเปนพระราชกุศล 

  2. เพื่อใหผูสูงอายุนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานําไปพัฒนาแนวทางในการดํารงชีวิตแหงตน  

  3. เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

กลุมเปาหมาย และผูท่ีมีสวนไดเสีย 

  ผูสูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 
  

สถานท่ี    

วัดปาคํากลิ้ง  อ.เมือง จ. อุดรธานี 
 

ระยะเวลาโครงการ  

  วันที่ 25-26  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556  
 

 

ลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 2556 
ผูรับผิดชอบ 

(หลัก) 

1. ประสานงานคณะทํางาน/เตรียมความพรอมงานทุก

ดาน/ประสานเครือขาย 

กุมภาพันธ 2556 ศวน. มสธ. อุดรธานี 

2.  จัดกิจกรรม 25-26 กุมภาพันธ 2556 ศวน. มสธ. อุดรธานี 

3.  สรุป /รายงานมหาวิทยาลัยฯ 3  มีนาคม 2556 ศวน. มสธ. อุดรธานี 
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ผลการดําเนินโครงการฯ ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ  

ตัวชี้วัด 
 

หนวยนับ 

รวมท้ังสิ้น 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

เชิงปริมาณ    

1.1 รอยละของผูเขารับบริการวิชาการสามารถนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 83.00 94.76 

เชิงคุณภาพ : 

2.1 รอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการในกระบวนการใหบริการ 
รอยละ 84.50 94.36 

ผลลัพธ (Output)    

จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 100 107 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 80.00 100 

เชิงตนทุน : ตนทุน/คาใชจายของการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม

งบประมาณ 
บาท 119,030.- 101,423.- 

 

ผูรับบริการ/หนวยงาน ไดรับความรู/ประโยชน ดังนี้ 

1. ผูสูงอายุไดเขารวมการปฏิบัติธรรมมหากุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินี

นาถเปนพระราชกุศล ดวยความจงรักภักดี  และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานําไปพัฒนาแนวทางในการ

ดํารงชีวิตแหงตน และสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานําไปพัฒนาแนวทางในการดํารงชีวิตแหงตน 

2. ผูสูงอายุไดรับโอกาสในการศึกษา เรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ือง อันเปนประโยชน

ในการดํารงชีวิต เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบดาน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย โดยมี

แนวทางของธรรมะ เปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ  โดยเรียนรูธรรมะเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

3.ผูสูงอายุไดมีรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และความเขาใจอันดีระหวางผูสูงอายุดวยกันและกับบุคคล

ทุกวัย  

3. ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ไดสนองนโยบายมหาวิทยาลัย พันธกิจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พันธกิจที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมถึงพัฒนาชุมชน องคกร  สถาบันในสังคม เพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

และสังคมฐานความรู ขอที่ (12) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  

4. ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี ไดเปนสวนหน่ึงชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และ

สังคม วัด  
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สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผูรับบริการ 

 โครงการปฏิบัติธรรมน้ี เพื่อปฏิบัติธรรมมหากุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระ

ราชินีนาถเปนพระราชกุศล โดยจัดการอบรมที่ วัดปาบานคํากลิ้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่  25-26 

กุมภาพันธ 2556 ที่ผูผานการอบรมแลวสามารถที่จะนําหลักธรรมที่ได ไปเปนแนวทางในการพัฒนาทางดานจิตใจ 

และสามารถนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันไดจริง  โดยไดพระวิทยากร พระโสภณพุทธิธาดา เจา

อาวาสวัดศรีนคราราม รองเจาคณะจังหวัดอุดรธานี พระครูญาณวิโมกข เจาอาวาสวัดจอมมะณีย เจาคณะอําเภอ

โนนสะอาด พระครูโสภณวิสุทธิวงศ เจาอาวาสวัดปาบานคํากลิ้ง  และวิทยากรฝกปฏิบัติ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนผูที่

มีความรู ความสามารถ ช้ีแนะแนวทางดานการปฏิบัติธรรม  สามารถที่จะปฏิบัติไดจริง ผูที่ปฏิบัติอยางจริงจัง และ

สม่ําเสมอ คงจะไดรับประโยชนเปนอยางมาก ผูเขารับการอบรมไดปฏิบัติธรรมดวยการทําฝกปฏิบัติธรรมฝกจิต 

เดินจงกรม น่ังสมาธิ  สวดมนต  เจริญสติ ไดสนทนาธรรม ถามตอบปญหาเกี่ยวกับธรรมะ การนําธรรมะไปใชใน

ชีวิตประจําวัน กับพระวิทยากร  นอกจากยังไดทําบุญทําใหจิตใจผองใส และไดรวมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินีนาถ ดวยความจงรักภักดี 
 

          ความเห็นของผูรับบริการ  ผูเขารับการอบรมมีความเห็นวาเปนโครงการที่ดีมาก อยากใหจัดโครงการทุกป  

13 ราย  อยากใหเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4 ราย    ไดตัวอยางในการดําเนินกิจกรรม 1 ราย 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  

  
ภาพที่1 ลงทะเบียนเขาคายปฏิบัติธรรม ภาพที่2 ลงทะเบียนเขาคายปฏิบัติธรรม 

  
ภาพที่3 นางพรรษชล  แข็งขัน ตัวแทน ศูนยฯ กลาวรายงาน      ภาพที่4 รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ กลาวเปดโครงการ 

  
ภาพที่5 รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ กลาวคําบูชาคร ู ภาพที่6 รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ ถวายดอกไมบูชาคร ู

  

ภาพที่7 กิจกรรมสวดมนต ภาพที่8  กิจกรรมสวดมนต 
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ภาพที่9  กิจกรรมสวดมนต ภาพที่10  กิจกรรมสวดมนต 

  
ภาพที่11 กิจกรรมสวดมนต ภาพที่12  กิจกรรมสวดมนต 

  
ภาพที่13  ฝกปฏิบัติธรรมฝกจิต น่ังสมาธิ  เจริญสติ  ภาพที่14  ฝกปฏิบัติธรรมฝกจิต น่ังสมาธิ เจริญสต ิ

  
ภาพที่15  ฝกปฏิบัติธรรมฝกจิต น่ังสมาธิ  เจริญสติ  ภาพที่16  ฝกปฏิบัติธรรมฝกจิต น่ังสมาธิ เจริญสต ิ
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ภาพที่17  ฝกปฏิบัติธรรมฝกจิต น่ังสมาธิ  เจริญสติ  ภาพที่18  ฝกปฏิบัติธรรมฝกจิต น่ังสมาธิ เจริญสต ิ

  
ภาพที่19 กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนากาย จิต ปญญาและสมาธิ ภาพที่20 กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนากาย จิต ปญญาและสมาธิ 

  
ภาพที่21  กิจกรรมเดินจงกลม ภาพที่22  กิจกรรมเดินจงกลม 

  
ภาพที่23 ทําวัตรเย็น ภาพที่24  ทําวัตรเย็น 
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ภาพที่25  ทําวัตรเย็น ภาพที่26  ทําวัตรเย็น 

  
ภาพที่27  ทําวัตรเย็น ภาพที่28  ทําวัตรเย็น 

  
ภาพที่29 กิจกรรมเวียนเทียน เน่ืองในวันมาฆบูชา ภาพที่30  กิจกรรมเวียนเทียน เน่ืองในวันมาฆบูชา 

   
ภาพที่31 จุดเทียนชัยรวมฉลองปพุทธชยันตี 2600 ป  

แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา 

ภาพที่32 จุดเทียนชัยรวมฉลองปพุทธชยันตี 2600 ป  

แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา 
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ภาพที่33 จุดเทียนชัยรวมฉลองปพุทธชยันตี 2600 ป  

แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา 

ภาพที่34  กิจกรรมปลอยโคมลอยถวายเปนพระพุทธบูชา  

ฉลองพุทธชยันต ี

  
ภาพที่35  กิจกรรมปลอยโคมลอยถวายเปนพระพุทธบูชา  

ฉลองพุทธชยันต ี

ภาพที่36  กิจกรรมปลอยโคมลอยถวายเปนพระพุทธบูชา  

ฉลองพุทธชยันต ี

  
ภาพที่37  ทําวัตรเชา ภาพที่38  ทําวัตรเชา 

  
ภาพที่39 กิจกรรมอวยพรวันเกิดผูสูงอายุที่เกิดในเดือน

กุมภาพันธใหกับผูเขารวมโครงการ 

ภาพที่40 รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ  มอบดอกไมแทนใจ

อวยพรวันเกิดผูสูงอายุที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ 
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ภาพที่ 49-50  รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ มอบดอกไมในกิจกรรมปนรัก เติมใจ แดผูสูงวัย 
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ภาพที่51-52  กิจกรรมตักบาตรความดี 

  
ภาพที่53 กิจกรรมธรรมะบันเทิงธรรม ภาพที่54 กิจกรรมธรรมะบันเทิงธรรม 

  
ภาพที่ 55 ฟงบรรยายธรรมะจากพระอาจารย ภาพที่ 56 ฟงบรรยายธรรมะจากพระอาจารย 

  
ภาพที่77 รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ ปดโครงการ ภาพที่78 รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ  

ถวายพานดอกไมบูชาคร ู

 


