
 
แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 
คณะ/ส านัก/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครอืข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 4 
ความสอดคล้องกับมาตรการ  
          ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแผ่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและประเทศใน
อาเซียน 
          ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย  
          เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ  
ตัวบ่งชี้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
          มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
        รายวิชา : การพยาบาลผู้สูงอายุ 
            1.น้าเนื อหาเกี่ยวกับการท้านุวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย รวมทั งการส่งเสริมสุขภาพด้านจิต
วิญญาณสอดแทรกในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
2. จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน 
ผู้รับผิดชอบ  
ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประสปการณ์ ต้าแหน่ง 
1 นางสาว สาวิตรี สิงหาด คุณวุฒิ : พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต  

ประสบการณ์ : การพยาบาลผู้สูงอายุ 
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

หัวหน้าโครงการ 

หลักการและเหตุผล  
            สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั งด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมทั งด้าน
ประชากร ที่พบแนวโน้มของการเข้าสู่โลกแห่งผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุวัยตอนต้นประมาณ ร้อยละ 5 อาจมีปัญหา
สุขภาพซึ่งพบการเจ็บป่วยประมาณ 1โรค และเมื่อเข้าสู่ระยะผู้สูงอายุตอนปลายจะมีปัญหาด้านสุขภาพที่
ต้องการการพ่ึงพามากขึ น อันเนื่องจากการความเสื่อมถอยด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ท้าให้ส่งผลกระทบต่อ
ระบบการจัดบริการสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ นเนื่องจากเจ็บป่วยเรื อรัง จากสถานการณ์
ดังกล่าวจ้าเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการสร้างเสริมสมรรถนะของผู้สูงอายุ การชะลอความเสื่อมถอยจากการ
สูงวัย โดยเฉพาะความเสื่อมถอยด้านจิตใจและสังคม จากประสบการณ์การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน พบว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังคงมีพลังความรู้ และความสามารถ ที่มีอยู่ในตัวอย่างหลากหลาย มีความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาไทย เช่น ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านศิลปะและหัตถกรรมต่าง ๆ 
เป็นต้น ที่สมควรได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน จัดเก็บและถ่ายทอด อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ พูดคุย ทั งรายบุคคลและรายกลุ่ม ผลจากการที่ผู้สูงอายุได้รับการเยี่ยม พูดคุย และรวมกลุ่ม จะเป็น
การสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ สร้างความรู้สึกอบอุ่นใจโดยตรง ท้าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและสังคม ท้าให้



เกดิมีพลังต่อเนื่องที่จะท้ากิจกรรมทางสังคมได้ และมีเพ่ือนที่สามารถให้การดูแล พ่ึงพาทางจิตใจและสังคม 
หากได้ด้าเนินการต่อเนื่อง จริงจัง จะสามารถสร้างเครือข่ายพลังปัญญาอาวุโสที่มีคุณภาพ และหากมีการ
ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังอาจโดยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงวัยและเยาวชน จะน้าไปสู่การสร้าง
มิตรภาพระหว่างวัย และ ได้ริเริ่มสร้างระบบข้อมูลคลังปัญญาอาวุโส ในพื นที่เขตอีสานใต้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั งนี ในปีงบประมาณ 2554ได้ส้ารวจผู้สูงอายุภูมิปัญญาในเขตพื นที่เทศบาลเมือง ศรีไคและบัววัด 
มีผู้สูงอายุภูมิปัญญา ในโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน(ลูกฮักลูกแพง) พบว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั งการบูรณาการในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ส้าหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั นปีที่2 จะท้าให้เกิดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุจากสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี จึงควรมี
การขยายพื นที่การศึกษาทั งจังหวัดเพ่ือท้าให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาสู่เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผลจากการจัดกิจกรรมส้าหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจะน้าไปสู่การพัฒนาศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป ดังนั น จึงควรมีการศึกษา และรวบรวม ข้อมูล และจัด
กิจกรรมเผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดเป็นโครงการสืบสานภูมิปัญญา และพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ส้าหรับผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และนักศึกษา และ 
ผู้สนใจงานด้านการสูงอายุ และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ รวมทั งผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านจิตวิญาณ และเกิดการบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือรวบรวมข้อมูล ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยในผู้สูงอายุ  
2. เพ่ือจัดเวทีเครือข่ายการเรียนรู้ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยโดยผู้สูงอายุสู่เยาวชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุ 
ประเภทโครงการ  
          จัดอบรม/สัมมนา/นิทรรศการ  
กลุ่มเป้าหมาย  
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ : 
นักศึกษา ระบุชั นปีที่ 2 สาขาพยาบาลศาสตร์ จ้านวน 36 คน 
กลุ่มเยาวชน จ้านวน 40 คน 
กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้แทนกลุ่มในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 25 คน 
อาจารย์พยาบาล บุคลากร และบุคลากรทีมสุขภาพในพื นที่ 20 คน 
จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ : 120 คน  
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้าบล เมืองศรีไค อ้าเภอ วารินช้าราบ จังหวัด อุบลราชธานี 

การด าเนินโครงการ  
1. กิจกรรมและวิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม 
2558 2559 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



1. ส้ารวจสถานการณ์ เครือข่ายและข้อมูล
ด้านภูมิปัญญาไทยและติดต่อประสานงาน 
และ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 1 : 3 

                        

12,750 

2. 3.สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ,รวบรวมข้อมูล
เชิงลึกในกลุ่มหรือบุคคลที่คัดสรรและ
วิเคราะห์ จ้าแนก ข้อมูล เพ่ือถ่ายทอด 4 : 5 

                        
12,750 

3. 6.จัดกิจกรรมกลุ่มสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและถ่ายทอดภูมิปัญญา
ไทยส้าหรับผู้สูงอายุ และเยาวชน 6 : 8 

                        
12,750 

4. สรุปและประเมินผลการด้าเนินการ จัดท้า
รายงานสรุปและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 9 
: 11 

                        
12,750 

  แผนเงิน 12,750 12,750 12,750 12,750 51,000 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2559 
 
3. ร่างก าหนดการ 

ไม่มีร่างก าหนดการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ 
            1. ได้ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาทั งด้านผู้สูงอายุที่เป็นหน่วยคลังปัญญา และความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย 
ด้านสมุนไพร ด้านศิลปะและหัตกรรม และด้านการดูแลสุขภาพ 2. เกิดการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ 
ความรู้ ภูมิปัญญาโดยผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 3. ได้เครือข่ายการท้างานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ดูแล 
อาจารย์ นักศึกษาพยาบาล องค์กรท้องถิ่นและทีมสุขภาพในพื นที่ 4. ผู้สูงอายุได้รับการสร้างเสริมสุขภาพจิต
อย่างมสี่วนร่วมและเป็นรูปธรรม 5. เยาวชนมีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และท้าให้เกิดการเตรียม
เข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. นักศึกษาพยาบาลชั นปีที่2 มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพด้านจิต
วิญญาณผู้สูงอายุ 7. อาจารย์พยาบาลและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจในการท้านุบ้ารุงศิลป
และวัฒนธรรม 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย หน่วย 

จ้านวนผู้ร่วมโครงการ 80 ร้อยละ 

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 80 ร้อยละ 

การน้าความรู้ไปใช้ของผู้ร่วมโครงการ 80 ร้อยละ 
 



ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
แผนการบูรณาการกับ 

การเรียนการสอน 
ลักษณะการบูรณาการ ตัวชี วัดความส้าเร็จ 

วิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ 
วิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ 
หลักสูตร ปริญญาตรี นักศึกษาชั นปี
ที่ 2 

1.น้าเนื อหาเกี่ยวกับการท้านุ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย 
รวมทั งการส่งเสริมสุขภาพด้านจิต
วิญญาณสอดแทรกในวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ 
2. จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน 

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ เจตคติและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านจิต
วิญญาณ 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด้าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ส่งรายงานผลการด้าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก้าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ้านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ 
1. หมวดค่าตอบแทน รวม   7,200 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) จ้านวน 2 คน x 6 ชั่วโมง (1 
วัน) x 600 บาท/ชั่วโมง 

7,200 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   24,200 บาท 

2.1 ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม 500 บาท X 1 วัน 
X 4 คัน 

2,000 บาท 

2.2 ค่าเช่ารถเก็บรวบรวมข้อมูลในพื นท่ี 5 ครั ง X 1800 บาท 9,000 บาท 

2.3 ค่าอาหารว่าง จ้านวน 120 คน x 2 มื อ x 30 บาท/คน 7,200 บาท 

2.4 ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 120 คน x 1 มื อ x 50 บาท/คน 6,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   19,600 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส้านักงาน 2,800 บาท 

3.2 ค่าวัสดุโครงการ 8,000 บาท 

3.3 ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 5,000 บาท 



3.4 ค่าท้าปก-เย็บเล่มรายงานการประเมินผล 150 บาท X 10 เล่ม 1,500 บาท 

3.5 ค่าถ่ายเอกสาร 2,300 บาท 

รวมงบประมาณ   51,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 

    
   

   

 

   
   

   

   

 

   
   

   

   


