
 

โครงการบริการวิชาการสังคม 
ภายใตโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

1. ช่ือโครงการ :   โครงการบริการวิชาการสังคม 
กิจกรรม :   โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุรุนท่ี 5 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ลักษณะโครงการ 
             ประชุม สัมมนา 
          /  ฝกอบรม อบรมปฏิบัติการ 
             เผยแพรผลงาน 
             ใหบริการคําปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบ 
             อ่ืนๆ 
3. ความสอดคลองกับมาตรการ  / นโยบายของมหาวิทยาลัย /คณะพยาบาลศาสตร (ความสอดคลองกับ    
    แผนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ) 
 3.1 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
                 ยุทธศาสตรท่ี 3   พัฒนาบทบาทในการเปนผูนําดานการบริการวิชาการอยางมีสวนรวม เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง  
                      กลยุทธท่ี3.2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ในดานสังคมสูงวัย ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดานการสรางผูประกอบการรายใหม และ
การเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
 3.2 ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรคณะ 
       ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาบทบาทในการใหบริการวิชาการดานการพยาบาลอยางมีสวนรวมเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน ทองถ่ิน และสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
                   กลยุทธท่ี 3.2 สรางเครือขายการบริการวิชาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในดานสังคมสูงวัย ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม 
         3.3 ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
        สกอ ระดับคณะ  
                      3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
 



 3.4 ความสอดคลองกับสภาการพยาบาล 
          ตัวบงชี้ท่ี 11 การบริหารระดับหลักสูตร 

3.5 ความสอดคลองตามเกณฑตัวบงช้ีตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร  
                 1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
                 2  ดานความรู 
                 3  ดานทักษะทางปญญา 
                 4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                 5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 6  ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 

4.  ผูรับผิดชอบโครงการ :    ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี  สิงหาด 
 
5. หลักการและเหตุผล 
          สังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร เนื่องจากโครงสรางประชากรของไทยมี
แนวโนมกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) เพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2543 ประเทศ
ไทยมีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ 9.38 หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2553 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 11.89 และคาดวาจะเพ่ิมข้ึน
เปนรอยละ 17.51 ในป พ.ศ. 2563 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข, 2558) ทําใหประเทศ
ตองมีรายจายดานสวัสดิการเพ่ือผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน ครอบครัว ตองรับภาระในการดูแลผูสูงอายุมากข้ึน ขณะท่ี
ผูสูงอายุเองเม่ือมีอายุยืนยาวข้ึนก็ยิ่งตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนรายไดหรือมีรายไดไมเพียงพอแกการดํารง
ชีพ รวมถึงความเสี่ยงจากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ ความพิการหรือทุพพลภาพจะเพ่ิมข้ึนตามอายุและ
ตองการพ่ึงพาบุคคลอ่ืนมากข้ึน (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558)การเปนสังคมท่ีมีประชากรสูงอายุจํานวนมาก 
ประกอบกับการพัฒนาท่ีเนนคุณภาพคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา มีการเตรียมความพรอมของระบบการดูแล
ผูสูงอายุใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุเพ่ือคงความสามารถของผูสูงอายุ และสงเสริม
ใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเปน สังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพและมีความผาสุก เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศได (วลัยพร นันทศุภวัฒน, 2557)  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนพัฒนาผูสูงอายุใหมี
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนพลังในการพัฒนาสังคมโดย 1) 
สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําในผูสูงอายุ ควบคูกับการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะท้ังดานวิชาการและการใช
สื่อการเรียนรูสมัยใหม ใหแกผูสูงอายุ เพ่ือการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง 2) สงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการนําความรูและประสบการณของผูสูงอายุท่ีเปนคลังสมองของชาติท้ังภาครัฐและเอกชน ปราชญ
ชาวบาน ผูมีความรูภูมิปญญาทองถ่ินมาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และประเทศ 3) สงเสริมให
ผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยาง



บูรณการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพและเตรียมความพรอม
ใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนตอไป      
           คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุแบบองครวมและการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน และใหบริการวิชาการดานสุขภาพ ตาม
ความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ี โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาล
ผูสูงอายุ สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี3 ทําใหเกิดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุจากสถานการณจริงไดเปนอยางดี 
ผลจากการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุอยางตอเนื่องของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําไปสู
การริเริ่มกอตั้งโรงเรียนผูสูงอายุคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชโรงเรียนและการเรยีนรูเปน
หัวใจสําคัญในการฟนฟูศักยภาพผูสูงอายุใหผูสูงอายุมีความรูทักษะท้ังดานวิชาการและการใชสื่อการเรียนรูท่ี
ทันสมัยไปใชในการดูแลตนเอง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีสดใส มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม อนุรักษและถายทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มีคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง 
สอดคลองกับวิถีชีวิต โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินบนพ้ืนฐานความพอเพียง สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเอง สรางอาชีพ สรางรายได สงเสริม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีผานมาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและ
ประสบความสําเร็จทุกประการ  โดยดําเนินการมาแลว 4ครั้ง ในปการศึกษา 2558 ,2559และ 2560 ตามลําดับ   
ซ่ึงผลจากการดําเนินการท่ีผานมานั้น พบวาบรรลุวัตถุประสงคของโครงการโดยมีผูสูงอายุท่ีอยูในชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย สําเร็จการศึกษาและเขารับประกาศนียบัตร รุนท่ี 1จํานวน 30 คน ผูสูงอายุในชุมชนเมือง รุนท่ี 2 
จํานวน 99 คน รุนท่ี 3 จํานวน 68 คนและรุนท่ี 4 จํานวน 80 คน เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ผูสูงอายุไดนําความรูและ
ความสุขท่ีไดรับจากโรงเรียนนําไปใชประโยชนในชุมชน โดยการเปนแกนนํากลุมในการใหความรูและสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุวัยเดียวกัน สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
           ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดมีการจัดโครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ
รุนท่ี 5 เพ่ือสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลดานผูสูงอายุ ในการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุสงเสริม
ความรูทักษะท้ังดานวิชาการ การใชสื่อการเรียนรูท่ีทันสมัย ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร
เรียนรูการใชคอมพิวเตอร แท็ปเล็ตหรือ สมารทโฟน ลดชองวางระหวางวัย เรียนรูขาวสารตางๆ จากโลก
อินเตอรเน็ตไปใชในการดูแลสุขภาพ สงเสริมสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิต
วิญญาณของผูสูงอายุ  มีกิจกรรมนันทนาการ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดพบประสบการณใหม ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถนําความรูมาใชประโยชนตอ
ตนเองและสังคม มุงสูเปาหมาย “รูจริง ปฏิบัติได ถายทอดเปน” รวมท้ังเพ่ือเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาโดยการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ  เนนการพัฒนานวัตกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุท่ีเปนรูปธรรมดานการดูแลสรางเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ รวมท้ัง
คณาจารยท่ีเก่ียวของท้ังในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยสามารถใชเปนหนวยบริการท่ีบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยอยางครบวงจร ภายใตแนวคิดการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน จากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและ
บริการสําหรับผูสูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยใหไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุอยางยั่งยืนและ
เปนรูปธรรม 



6. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพ่ึงพาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ 
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม  ท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผูสูงอายุ   
3. เพ่ือเสริมสรางคุณคาทางภูมิปญญาของผูสูงอายุ และสามารถเปนผูถายทอดภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถ่ิน

ใหดํารงสืบไป  
4.  เพ่ือเปนการสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

การสรางองคความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยอยางครบวงจร ของทุกคณะ
ท้ังในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย   

5. เพ่ือเปนการสรางเครือขาย การบูรณาการงานดานผูสูงอายุ ระหวาง คณะ/สถาบันการศึกษาท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรท่ีเก่ียวของ  ภาคสวนอ่ืนในทองถ่ิน และ
สวนกลาง ตลอดจนภาคีเครือขายและทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในการรวม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีเขมแข็งและยั่งยืนเปนรูปธรรม 

 

7.  กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมกิจกรรม  :  จํานวน 150  คน ประกอบดวย 
          1.  ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน   50 คน 
          2.  ผูสูงอายุท่ีเปนศิษยเกาจากโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 70 คน  
          3.  อาจารยพยาบาล  บุคลากร และบุคลากรทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี  จํานวน  30  คน  
8. สถานท่ีในการดําเนินงาน :    คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

9. การดําเนินกิจกรรม  (ข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินกิจกรรม) 
9.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 

1. ขออนุมัติงบประมาณกิจกรรม  
2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน  
3. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

9.2 แผนการดําเนนิงาน (ตามตาราง) 
 

กิจกรรม 

2561 2562 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ ประชาสัมพันธ
โครงการ ประสานงาน และขอความ
รวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

           20,250 



กิจกรรม 

2561 2562 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุ 

   
 

        20,250 

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนสราง
สุขผูสูงอายุ 

      
 

     20,250 

4. สรุปและประเมินผลการดําเนินการ 
จัดทํารายงานสรุปและเผยแพรขอมูล 

         
 

  20,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. กําหนดการดําเนินงาน 

โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุรุนที่ ๕ 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๒๐ -  ๐๘.๓๐ น. พิธีเปดโครงการโรงเรียนสรางสขุผูสูงอายุ รุนที่ ๕ 

     โดย อาจารย สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายบริหาร 
กลาวรายงาน 
     โดย ผูชวยศาสตราจารย  สาวิตรี สิงหาด หัวหนาโครงการ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐น. - รับชมวีดีทัศนความเปนมาโครงการโรงเรียนสรางสุขผูสงูอาย ุ
- การแสดง/กิจกรรมสายใยรักสานสัมพนัธศิษยเกาจากใจผูสูงอายุรุนพี่สูรุนนอง  
- ตัวแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของ และ ตัวแทนผูสูงอายุ กลาวแสดงความรูสึก 
- ถายภาพที่ระลึกรวมกัน 

  
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายสาธิตและปฏิบัติ เร่ือง ฉลาดใช ฉลาดออม สุขใจเมื่อยามเกษียณ  

   โดย อาจารย ชวพจน ศุภสาร คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   



๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติการใชสมารทโฟน แอพพลิเคชั่นตางๆบนมือถือ การใชไลน การตกแตง
รูปภาพ การใชอินเตอรเน็ตและสังคมออนไลน/นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นการดูแลสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ/นันทนาการสรางสุขผูสูงอาย ุ
  โดย  นายภาคินัย  บุญไพโรจน สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยาย สาธิตและปฏิบัติการใชสมารทโฟน แอพพลิเคชั่นตางๆบนมือถือ การใชไลน การตกแตง

รูปภาพ การใชอินเตอรเน็ตและสังคมออนไลน/นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นการดูแลสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ/นันทนาการสรางสุขผูสูงอาย ุ
  โดย  นายภาคินัย  บุญไพโรจน  สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. พิธีปดโครงการ  
- หัวหนาโครงการ กลาวสรุปผลการดําเนินโครงการ  โดย ผูชวยศาสตราจารย  สาวิตรี สิงหาด  
- ประธานมอบเกียรติบัตรแกผูสูงอายุ พรอมกลาวแสดงความยินดีแกผูสูงอายุและหนวยงานที่เก่ียวของ 
     โดย อาจารย สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายบริหาร 

หมายเหตุ :  กําหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

11. ระยะเวลาการดําเนินงาน :    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับในการดําเนินกิจกรรม :  

1. การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ใหมีความรูทักษะท้ังดานวิชาการและการใชสื่อการเรียนรูสมัยใหมมีทักษะ
ในการดูแลตนเองไดตามภาวะสุขภาพ มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณไดเรียนรูในเรื่องท่ีตอบสนอง
ความตองการของตนเอง มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสุขภาพจิตท่ีสดใสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.  การสงเสริมการพ่ึงพาตนเองของผูสูงอายุ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษและถายทอด
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มีคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดการสืบสาน ถายทอด และ
เผยแพร ความรูภูมิปญญาโดยผูสูงอายุอยางเปนระบบ  

3.  การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว มีรูปแบบการดูแลผูสูงอายุท่ีเขมแข็งและยั่งยืนเปนรูปธรรม 
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เสริมสรางสังคมให
เขมแข็งดานผูสูงอายุ 

4.  การบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชา
การพยาบาลผูสูงอายุและวิชาฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ โดยนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณจริง  
มีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการเปนผูนํา การทํางานเปนทีมมีจิตสํานึกตอทองถ่ิน และเกิด
การบูรณาการสูการเรียนการสอนไดอยางเปนรูปธรรม 

5.  องคกร/สถาบันการศึกษา หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีแหลงเรียนรู แหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพดานการดูแลสรางเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เปนการสรางองค
ความรูใหมในการพัฒนานวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังคณาจารยท่ี



เก่ียวของท้ังในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยสามารถใชเปนหนวยบริการท่ีบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยอยางครบวงจร  

6.  การสรางเครือขาย การทํางานรวมกันระหวางผูสูงอายุ อาจารย องคกรทองถ่ินและทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี 
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เสริมสรางสังคมใหเขมแข็งดานผูสูงอายุ พัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพและ
เตรียมความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน  อยางยั่งยืนและเปน
รูปธรรม 

7. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน /องคกรท่ีเก่ียวของ ตลอดจนภาคีเครือขาย สามารถนําองคความรูท่ีเกิดข้ึน
ไปเปนแนวทางในการสรางโรงเรียนผูสูงอายุในชุมชน การบูรณาการงานดานผูสูงอายุ ระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน ภาคสวนอ่ืนในทองถ่ิน และสวนกลาง ในการรวมพัฒนางานเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูสูงอายุ 

 
 
 

 

13. เปาหมาย : ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 1.  จํานวนผูรวมโครงการ  > รอยละ 85  

2.  ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ  > รอยละ 95 
3.  การนําความรูไปใชของผูรวมโครงการ >  รอยละ 95 
4.  ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากรวมโครงการ   มากกวาหรือเทากับ 1 

เชิงปริมาณ   ไดรูปการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว มีรูปแบบการดูแลผูสูงอายุ        ท่ี
เขมแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีความตอเนื่องและยั่งยืนเปนรูปธรรม 

เชิงเวลา โครงการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
เชิงคาใชจาย โครงการมีการใชจายในปงบประมาณตามแผนท่ีกําหนด 

 

 
14. งบประมาณในการดําเนนิการ :  81,000  (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
 
15.  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน  

1. แบบลงทะเบียน 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

 

 



 

 

 

 

 

16. ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
          การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนด : ผลการประเมินโครงการ จากการดําเนินโครงการโรงเรียนสรางสุข
ผูสูงอายุรุนท่ี 5  วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเปนโครงการท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัด
ใหมีโครงการบริการวิชาการแกสังคม สนับสนุนนโยบายรัฐ สงเสริมสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม และจิตวิญญาณของผูสูงอายุ โดยมีรูปแบบการเรียน และกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความตองการ
ของผูสูงอายุ การพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยของผูสูงอายุ เปนเรื่องท่ีผูสูงอายุสนใจและมีความสําคัญ
ตอการดําเนินชีวิต สงเสริมความรูทักษะท้ังดานวิชาการ การใชสื่อการเรียนรูท่ีทันสมัย สงเสริมใหผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสารเรียนรูการใชคอมพิวเตอร แท็ปเล็ต สมารทโฟน 
รวมท้ังสังคมออนไลน เชน Facebook, LINE แอพพลิเคชั่นตางๆลดชองวางระหวางวัย เรียนรูขาวสารตางๆ จาก
โลกอินเตอรเน็ตไปใชในการดูแลสุขภาพ สงเสริมผูสูงอายุไดสัมผัสประสบการณแปลกใหมในโลกท่ีไรพรมแดน 
พัฒนาผูสูงอายุใหเปนผูสูงวัย 4.0 การใชเทคโนโลยีจึงเปนสวนเต็มเติมใหผูสูงอายุกาวทันโลกทันเหตุการณ ได
เรียนรูอะไรใหมๆ ชวยฝกความจําปองกันสมองเสื่อม เพราะการใชสมารทโฟน หรือแท็บแลต ผูสูงอายุตองใชทักษะ
สูง เปนการฝกสมองบริหารสมอง  และ เปนกิจกรรมท่ีสรางความสุข เชื่อมความสัมพันธบุตรหลานและผูสูงอายุ  
สงเสริมสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณของผูสูงอายุ  มีกิจกรรม
นันทนาการ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดพบประสบการณใหม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถนําความรูมาใชประโยชนตอตนเองและสังคม มุงสูเปาหมาย “รู
จริง ปฏิบัติได ถายทอดเปน”รวมไปถึง การสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ภายใต
แนวคิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จากหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมและบริการสําหรับผูสูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยใหไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุ 
เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยผูสูงอายุไดนําความรูและความสุขท่ีไดรับจากโรงเรียนนําไปใชประโยชนในชุมชน โดย
การเปนแกนนํากลุมในการใหความรูและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุวัยเดียวกัน สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือ
ตนเองและดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม  
            ผลการดําเนินงานท่ีผานมาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวและประสบความสําเร็จทุกประการ โดยมี
ผูสูงอายุท่ีสําเร็จการอบรมและเขารับเกียรติบัตรรุนท่ี 5  จํานวน 50 คน เปนการดูแลผูสูงอายุระยะยาว มีรูปแบบ
การดูแลผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง การสรางเครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ภายใตแนวคิดการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน โดยเนนการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม และการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนให
ผูสูงอายุดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตสงเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต



ของผูสูงอายุ  ชวยเหลือชุมชน สังคม ใหเปนท่ีประจักษแกสังคมโดยสวนรวมและเปนประโยชนตอประเทศชาติ
ตอไป  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

           ผลการประเมินโครงการ พบวา ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ ดานการไดรับประโยชนจากการเขารวม
โครงการ พบวา เนื้อหากิจกรรมสงเสริมสุขภาพตรงกับความตองการความสนใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.66  ไดรับความรูจากการเขารวมโครงการครั้งนี้อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74   ความรู
และประสบการณจากการเขารวมโครงการ สามารถนําไปใชประโยชนได  อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.78  ความรูและประสบการณจากการเขารวมโครงสามารถนํากลับไปขยายผลสูชุมชนอ่ืนได  อยูในระดับมาก
ท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 และการรับรูถึงคุณคาและมีความภาคภูมิใจในตนเอง อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.65 สําหรับการไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการครั้งนี้ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.70 
        ระดับความพึงพอใจตอโครงการ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจการประชาสัมพันธโครงการ อยูใน

ระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42  วิทยากรมีความรูความสามารถและถายทอดความรูดานการสงเสริมสุขภาพท่ี

เปนประโยชนตอผูสูงอายุ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76  กิจกรรมการบรรยาย สาธิตและปฏบิัติการ

ใชสมารทโฟน แอพพลิเคชั่นบนมือถือการใชอินเตอรเน็ตและสังคมออนไลนสําหรับผูสูงอายุ อยูในระดับมากท่ีสุด 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84  กิจกรรมบรรยาย สาธิตและปฏิบัติการเรื่อง ฉลาดใช ฉลาดออม สุขใจเม่ือยามเกษียณ อยู

ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65  การตอนรับและการบริการของเจาหนาท่ี อยูในระดับมากท่ีสุด  มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.76  ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการ อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 ความ

เหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42  สําหรับความพึงพอใจตอการ

จัดโครงการครั้งนี้ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61  และควรมีการจัดโครงการตอเนื่อง   คิด

เปนรอยละ 100  ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ประโยชนจากการเขารวมโครงการ    
1.1 เนื้อหากิจกรรมตรงกับความตองการของทาน 4.66 0.66 มากท่ีสุด 
1.2 ทานไดรับความรูจากการเขารวมโครงการคร้ังนี ้ 4.74 0.68 มากท่ีสุด 
1.3 ความรูและประสบการณจากการเขารวมโครงการ
สามารถนาํไปใชประโยชนได 

4.78 0.69 มากท่ีสุด 

1.4 ความรูและประสบการณจากการเขารวมโครงการ
สามารถนาํกลับไปขยายผลสูชุมชนอ่ืนได 

4.68 0.64 มากท่ีสุด 

1.5 การรับรูถึงคุณคาและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 4.65 0.72 มากท่ีสุด 
รวม 4.70 0.67 มากท่ีสุด 



หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

2. ระดับความพึงพอใจตอโครงการ    
2.1 การประชาสัมพนัธโครงการ 4.42 0.69 มาก 
2.2 วิทยากร มีความรู ความสามารถและถายทอดความรู
ดานการสงเสริมสุขภาพที่เปนประโยชนตอผูสูงอาย ุ

4.76   0.57 มากที่สุด 

2.3 กิจกรรมบรรยาย สาธิตและปฏิบัติการใชสมารทโฟน 
แอพพลิเคชั่นบนมือถือการใชอินเตอรเน็ตและสังคม
ออนไลนสําหรับผูสูงอายุ 

4.84 0.67 มากที่สุด 

2.4 กิจกรรมบรรยาย สาธิตและปฏิบัติการเร่ือง ฉลาดใช 
ฉลาดออม สุขใจเมื่อยามเกษียณ 

4.65 0.72 มากที่สุด 

2.5 การตอนรับและการบริการของเจาหนาที ่ 4.76   0.57 มากที่สุด 
2.6 ความเหมาะสมของสถานทีจ่ัดโครงการ 4.44 0.65 มาก 
2.7 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.42  0.60 มาก 

รวม 4.61 0.63 มากที่สุด 
 

การประเมินผลสําเร็จตามตัวช้ีการประกันคุณภาพ 
        จากการผลการประเมิน พบวา มีจํานวนผูรวมโครงการ  250 คน  คิดเปนรอยละ 100  ความพึงพอใจของผู
รวมโครงการ รอยละ 97 อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.61 และควรมีการจัดโครงการตอเนื่อง  คิดเปน
รอยละ 100  ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการมีความรู และทักษะในการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึนมากกวา หรือเทากับ 1 ระดับ  
คิดเปนรอยละ 96.75 ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
           ไดนวตักรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 1 ชิ้นงาน คือ เวปไซตแอพพลิเคชั่นการประเมินภาวะสุขภาพ
ผูสูงอายุ ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรม 

พิธีเปดโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุรุนท่ี 5  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร เดินหนาสนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผูสูงวัย 
รองรับสังคมผูสูงอายุ สงเสริมสุขภาพท่ีดีท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม แกผูสูงอายุ ทําพิธีเปด โครงการ
โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ รุนท่ี 5  ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2562  โดยมีอาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน   รอง
คณบดีฝายบริหาร คณะพยาบาลศาสตรเปนประธานพิธีเปดงาน และ ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด 



หัวหนาโครงการฯ กลาวรายงาน โดยมี ผูสูงอายุ ตัวแทนหนวยงาน อาจารย บุคลากร และนักศึกษา เขารวม
โครงการในครั้งนี้ จาํนวน 250 คน ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

      อาจารยสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายบริหาร คณะพยาบาลศาสตรเปนประธานพิธีเปดงาน 



 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด หัวหนาโครงการฯ กลาวรายงาน 

 

การแสดง/กิจกรรมสายใยรักสานสัมพันธศิษยเกาจากใจผูสูงอายุรุนพ่ีสูรุนนอง 



 

 

 

     



 

 

 

รับชมวีดีทัศนความเปนมาโครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ 



 

 

ตัวแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ ตัวแทนผูสูงอายุ กลาวแสดงความรูสึก 

 

ตัวแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ ตัวแทนผูสูงอายุ กลาวแสดงความรูสึก 



 

 

ถายภาพท่ีระลึกรวมกัน 

 

ถายภาพท่ีระลึกรวมกัน 



           

 

           

บรรยายสาธิตและปฏิบัติ เรื่อง ฉลาดใช ฉลาดออม สุขใจเม่ือยามเกษียณ 
โดย อาจารย ชวพจน ศุภสาร คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 

 

 

บรรยาย สาธิตและปฏิบัติการใชสมารทโฟน แอพพลิเคช่ันตางๆบนมือถือ การใชไลน การตกแตงรูปภาพ   
การใชอินเตอรเน็ตและสังคมออนไลน/นวัตกรรมแอพพลิเคช่ันการดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 

 โดย  สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี



 

 

 

 



               

 

       

 



 

 
 
 

 
 
 

ประธานมอบเกียรติบัตรแกผูสูงอายุ พรอมกลาวแสดงความยินดีแกผูสูงอายุและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 



โดย อาจารย สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายบริหาร 
 

 

 

 



 
 

คํากลาวรายงาน 
ในพิธีเปดงาน “โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ รุนที ๕ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เรียน      รองคณบดีฝายบริหาร  

           ดิฉัน ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด หัวหนาโครงการ ในนามของคณะผูจัดงาน ขอขอบพระคุณ อาจารย สุว
ภัทร นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายบริหาร ที่ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีและกลาวเปดงานโครงการ  “ โครงการ
โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ รุนที่ ๕ ” ในวันนี ้
         ดิฉันขอกลาวรายงานถึงความเปนมาของโครงการดังนี้ ตามที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได
จัดใหมีโครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ เปนการบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการ
พยาบาลผูสูงอายุของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดําเนินการมาแลว ๔ คร้ัง ในป
การศึกษา ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ตามลําดับ   ซึ่งผลจากการดําเนินการที่ผานมานั้น พบวาบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการโดยมีผูสูงอายุที่อยูในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย สําเร็จการอบรมและเขารับเกียรติบัตร รุนที่ ๑ จํานวน ๓๐ คน 
ผูสูงอายุในชุมชนเมือง รุนที่๒ จํานวน ๙๙ คน และ รุนที่ ๓ จํานวน ๗๐ คน และรุนที่ ๔ จํานวน ๖๐ คน เกิดการบูรณา
การสูการเรียนการสอนไดอยางเปนรูปธรรม นักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณจริง มีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุอยางเปนองครวม  เกิดคุณคาและความภาคภูมิใจ  มีความรูทักษะทั้งดานวิชาการและการใชสื่อการเรียนรูที่
ทันสมัยไปใชในการดูแลสุขภาพของตนเอง  มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่สดใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม อนุรักษและถายทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ผูสูงอายุไดนําความรูและความสุขที่ไดรับจาก
โรงเรียนนําไปใชประโยชนในชุมชน โดยการเปนแกนนํากลุมในการใหความรูและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุวัยเดียวกัน เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว มีรูปแบบการดูแลผูสูงอายุที่เขมแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ การสรางภาคีเครือขาย  การทํางานรวมกันระหวางผูสูงอายุ อาจารย องคกรทองถ่ินและทีมสุขภาพในพื้นที่ 
การบูรณาการงานดานผูสูงอายุ ในการรวมพัฒนางานเพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ  อยางยั่งยืนและเปน
รูปธรรม 
           บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ใครขอเรียนเชิญ อาจารย สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายบริหาร กลาว
เปดงาน โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ รุนที่ ๕ ขอกราบเรียนเชิญ 
 

 



คํากลาวเปดงาน 
ในพิธีเปดงาน “โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ รุนท่ี ๕ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมวรพงษ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เรียน    ทานผูบริหาร ผูสูงอายุ คณาจารย และคณะกรรมการในการจัดงานทุกทาน 

          ขาพเจามีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติที่ไดมาเปนประธานเปดงาน “โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุรุนที ๕ 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน”ี ในวันนี้ 
          ดังที่ทราบกันดีแลววา ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging society) การเปนสังคมที่มีประชากรสูงอายุ
จํานวนมาก ประกอบกับการพฒันาที่เนนคุณภาพคนเปนศูนยกลาง มีการเตรียมความพรอมของระบบการดูแลผูสูงอายุให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุเพื่อคงความสามารถของผูสูงอายุ และสงเสริมใหผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เปนสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพและมีความผาสุก เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศได  
           โครงการนี้จัดทําข้ึนเพื่อ สงเสริมความรูทักษะทั้งดานวิชาการ การใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใหสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสารเรียนรูการใชคอมพิวเตอร แท็ปเล็ตหรือ สมารทโฟน ลดชองวางระหวางวัย เรียนรูขาวสาร
ตางๆ จากโลกอินเตอรเน็ตไปใชในการดูแลสุขภาพ สงเสริมสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และจิตวิญญาณของผูสูงอายุ  มีกิจกรรมนันทนาการ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดพบประสบการณใหม ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถนําความรูมาใชประโยชนตอตนเอง
และสังคม มุงสูเปาหมาย “รูจริง ปฏิบัติได ถายทอดเปน”รวมไปถึงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การสราง
เครือขายการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ภายใตแนวคิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จากหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและบริการสําหรับผูสูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยใหไดรับ
ประโยชนจากการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม 
         ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมทุกฝาย วิทยากร คณาจารย  บุคลากรทีมสุขภาพ และผูสูงอายุทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการจัดโครงการในคร้ังนีป้ระสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคเปนอยางดี   
         บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจาขอเปดงาน “โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุรุนที่ ๕ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอใหการจัดงานคร้ังนี้สําเร็จบรรลุเปาหมายที่มุงหวังเปนไปดวยดี ขอขอบคุณ 
 
  

 
 

คํากลาวปดงาน 
พิธีปดโครงการและมอบเกียรติบัตรแกผูสูงอายุ 

โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุรุนท่ี ๕ 



คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ  สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

เรียน      ทานผูบริหาร ผูสูงอายุ คณาจารย และคณะกรรมการในการจัดงานทุกทาน 

         
          ขาพเจามีความยินดีและรูสึกเปนเกียรติท่ีไดมาเปนประธานในพิธีปดงาน “โครงการโรงเรียนสรางสุข
ผูสูงอายุรุนท่ี ๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”และเปนประธานมอบเกียรติบัตรใหแกผูสูงอายุ 
รุนท่ี ๕ ในวันนี้ 
          ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสําเร็จของผูสูงอายุทุกทาน ดวยความภาคภูมิใจ นับวาเปนโอกาสดีท่ีทาน
ท้ังหลาย จะไดนําความรู ทักษะในการดูแลสุขภาพท้ังดานวิชาการและการใชสื่อการเรียนรูสมัยใหม ไปใชในการ
ดูแลตนเอง มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสุขภาพจิตท่ีสดใส มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ
และถายทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มีคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถพ่ึงพาตนเอง สงเสริม
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  ชวยเหลือชุมชน สังคม ใหเปนท่ีประจักษแกสังคมโดยสวนรวมและ
เปนประโยชนตอประเทศชาติตอไป 
         ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมทุกฝาย วิทยากร คณาจารย  บุคลากรทีมสุขภาพ และผูสูงอายุทุกทาน  
ท่ีใหความรวมมือในการจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคเปนอยางดี   
         สุดทายนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธท้ังมวลในสากล จงอํานวยอวยพรใหผูสูงอายุ และ
ผู มีเกียรติทุกทาน มีความสุขกายและใจมีพลานามัยท่ีสมบูรณ สามารถทําหนาท่ีใหเกิดประโยชน และ
ความกาวหนาตอตนเอง สวนรวมและประเทศชาติ ใหสมความตั้งใจทุกประการ 
 

 

 
 

คํากลาวรายงาน 
พิธีปดโครงการและมอบเกียรติบัตรแกผูสูงอายุ 

โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุรุนท่ี ๕ 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 



เรียน   รองคณบดีฝายบริหาร  

ดิฉัน ผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี สิงหาด  หัวหนาโครงการ ในนามของคณะผูจัดงาน  ขอขอบพระคุณ 
อาจารย สุวภัทร นักรูกําพลพัฒน   รองคณบดีฝายบริหาร ที่ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีปดโครงการและมอบเกียรติ

บัตรแกผูสูงอายุ  โรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ รุนที่ ๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน”ี ในวันนี้ 
           คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดโครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุ ในระหวางวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  เพื่อสงเสริมความรูทักษะทั้งดานวิชาการ การใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีเพื่อ
การติดตอสื่อสารเรียนรูการใชคอมพิวเตอร แท็ปเล็ต สมารทโฟน ลดชองวางระหวางวัย เรียนรูขาวสารตางๆ จากโลก
อินเตอรเน็ตไปใชในการดูแลสุขภาพ สงเสริมสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ
ของผูสูงอายุ  มีกิจกรรมนันทนาการ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดพบประสบการณใหม ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถนําความรูมาใชประโยชนตอตนเองและสังคม มุงสู
เปาหมาย “รูจริง ปฏิบัติได ถายทอดเปน”รวมไปถึงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การสรางเครือขายการเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ภายใตแนวคิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและบริการสําหรับผูสูงอายุและเชื่อมโยงคนทุกวัยใหไดรับประโยชนจากการ
ดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม 

ผลการดําเนินงานที่ผานมาบรรลตุามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและประสบความสําเร็จทุกประการ โดยมีผูสูงอายุที่เขา
รับเกียรติบัตร รุนที่ ๕ จํานวน ๕๐ คน  
             บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ใครขอเรียนเชิญ ทานคณบดีฝายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ไดมอบเกียรติบัตร แกผูสูงอายุโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุรุนที่ ๕ และกลาวใหโอวาท ตลอดจนกลาวปด
โครงการ ในลําดับตอไป ขอกราบเรียนเชิญ 
  

 

 

 


