
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2561 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม  : โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งท่ี 6 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันท่ี 14 มีนาคม 2561  

     ณ หองประชุมโรงเรียนบานหนองสองหอง ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธาน ี
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  1. นางสาวสาวิตร ี สิงหาด และคณะ 
 

4. หลักการและเหตุผล  
  

  สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมท้ังดานประชากร 
ท่ีพบแนวโนมของการเขาสูโลกแหงผูสูงอายุ ผูสูงอายุ วัยตอนตนประมาณ รอยละ 5 อาจมีปญหาสุขภาพซ่ึงพบ
การเจ็บปวยประมาณ 1 โรค และเม่ือเขาสูระยะผูสูงอายุตอนปลายจะมีปญหาดานสุขภาพท่ีตองการการพ่ึงพามาก
ข้ึน อันเนื่องจากการความเสื่อมถอยดานรางกาย จิตใจและสังคม ทําใหสงผลกระทบตอระบบการจัดบริการ
สุขภาพ คาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเจ็บปวยเรื้อรัง จากสถานการณดังกลาวจําเปนท่ีจะตอง
หาแนวทางในการสรางเสริมสมรรถนะของผูสูงอายุ การชะลอความเสื่อมถอยจากการสูงวัย โดยเฉพาะความเสื่อม
ถอยดานจิตใจและสังคม จากประสบการณการจัดบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน พบวาผูสูงอายุสวนหนึ่ง
ยังคงมีพลังความรู และความสามารถ ท่ีมีอยูในตัวอยางหลากหลาย มีความรูท่ีเปนภูมิปญญาไทย เชน ความรูดาน
การใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ความรูดานศิลปะและหัตถกรรมตาง ๆ เปนตน ท่ีสมควรไดรับการอนุรักษ            
สืบสาน จัดเก็บและถายทอด อยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยวิธีการสัมภาษณ พูดคุย ท้ังรายบุคคลและรายกลุม 
ผลจากการท่ีผูสูงอายุไดรับการเยี่ยม พูดคุย และรวมกลุม จะเปนการสรางความรูสึกภาคภูมิใจ สรางความรูสึก
อบอุนใจโดยตรง ทําใหมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและสังคม ทําใหเกิดมีพลังตอเนื่องท่ีจะทํากิจกรรมทางสังคมได 
และมีเพ่ือนท่ีสามารถใหการดูแล พ่ึงพาทางจิตใจและสังคม หากไดดําเนินการตอเนื่อง จริงจัง จะสามารถสราง
เครือขายพลังปญญาอาวุโสท่ีมีคุณภาพ และหากมีการถายทอดสูอนุชนรุนหลังอาจโดยการสรางเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูสูงวัยและเยาวชน จะนําไปสูการสรางมิตรภาพระหวางวัย และ ไดริเริ่มสรางระบบขอมูลคลัง
ปญญาอาวุโส ในพ้ืนท่ีเขตอีสานใต ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2554ไดสํารวจผูสูงอายุ                 
ภูมิปญญาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองศรีไคและบัววัด มีผูสูงอายุภูมิปญญา ในโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน
(ลูกฮักลูกแพง) พบวาผูสูงอายุสวนหนึ่งท่ีสามารถถายทอดความรูแกเยาวชนอยางตอเนื่อง รวมท้ังการบูรณาการใน
รายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี2 จะทําใหเกิดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุจาก
สถานการณจริงไดเปนอยางดี จึงควรมีการศึกษาและรวบรวมขอมูล และจัดกิจกรรมเผยแพรเพ่ือทําใหเกิดการสืบ
สานภูมิปญญาสูเยาวชนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมใหเยาวชนมีความเขาใจและมี



เจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุ รวมท้ังเปนการถายทอด และเผยแพร ความรู ภูมิปญญาโดยผูสูงอายุสูเยาวชน จึงไดจัด
โครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสูงอายุเปนการบูรณาการงานทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผูสูงอายุของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดําเนินการมาแลว 4 ครั้ง ในปการศึกษา 2555 2556 2557 และ 2558 ตามลาดับ 
ซ่ึงผลจากการดําเนินการท่ีผานมานั้น พบวาบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สงผลใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน และ
เกิดการบูรณาการสูการเรียนการสอนไดอยางเปนรูปธรรม ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสุขภาพดานจิตใจและจิต
วิญญาณ ตระหนักถึงคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเองเปนเวทีเครือขายการเรียนรูความรูดานภูมิปญญาไทยโดย
ผูสูงอายุสูเยาวชน เยาวชนมีความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุ และทําใหเกิดการเตรียมเขาสูวัยสูงอายุไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เกิดการสืบสาน ถายทอด และเผยแพร ความรู ภูมิปญญาโดยผูสูงอายุอยางเปนระบบ ไดขอมูล
ความรูภูมิปญญาท้ังดานผูสูงอายุท่ีเปนหนวยคลังปญญา และความรูดานภูมิปญญาไทย ดานสมุนไพร ดานศิลปะ
และหัตกรรม และดานการดูแลสุขภาพอยางเปนองครวมและไดเครือขายการทํางานรวมกันระหวางผูสูงอายุ 
ผูดูแล อาจารย นักศึกษาพยาบาล องคกรทองถ่ินและทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี ดวยเหตุดังกลาวและเพ่ือใหเกิดการ
ตอเนื่องของโครงการ เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้น ในปการศึกษา 2560 จึงไดจัดใหมีโครงการสืบสานภูมิปญญา
และพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสงูอายุ ครั้งท่ี 6 ข้ึน โดยนําผลการประเมินโครงการจากครั้งท่ีผานมา เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม ในการประชาสัมพันธใหกวางขวางและท่ัวถึง ครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยการประชาสัมพันธผาน
สื่อตางๆในทองถ่ิน ผลจากการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุอยางตอเนื่องจะนําไปสูการจัดตั้งโรงเรียนเครือขายภูมิ
ปญญาผูสูงอายุและการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตอไป 

 

5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

  1. เพ่ือรวบรวมขอมูล ความรูดานภูมิปญญาไทยในผูสูงอายุ  

  2. เพ่ือจัดเวทีเครือขายการเรียนรูความรูดานภูมิปญญาไทยโดยผูสูงอายุสูเยาวชน 

  3. เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุตระหนักถึงคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเองของผูสูงอายุ  

  4. เพ่ือเสริมสรางคุณคาทางภูมิปญญาของผูสูงอายุ และสามารถเปนผูถายทอดภูมิปญญา

วัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบไป 

  5. เพ่ือเปนการสรางเครือขายสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูในผูสูงอายุ เปน

แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทํานุศิลปะและวัฒนธรรม  

  6. เพ่ือเปนการสรางเครือขาย การบูรณาการงานดานผูสูงอายุ ระหวางคณะ/สถาบันการศึกษา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ระบบการดูแลผูสูงอายุท่ี

เขมแข็งและยั่งยืนเปนรูปธรรม  

 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด 

 1. จํานวนผูรวมโครงการ  มากกวารอยละ 80 

 2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยมากกวา 3.51 

 3. ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการมีคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง มากกวารอยละ 80 

 4. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุ มากกวารอยละ 80 



 5. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการในการบูรณาการกับการเรียนการสอน มีความรู เจตคติ และมีทักษะในการ

จัดกิจกรรมกลุมเพ่ือสงเสริมสุขภาพดานจิตใจและจิตวิญญาณผูสูงอายุ เพ่ิมข้ึนมากกวา หรือเทากับ 1 ระดับ  

  

 ตัวช้ีวัดตามเกณฑประกันคุณภาพ  

 บูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา 1801 217 การพยาบาลผูสูงอายุ (Gerontological Nursing) 

หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต นักศึกษาชั้นปท่ี 2 โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้  

 - คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการบูรณาการกับการเรียนการสอน 3.51 ข้ึนไป  

 - จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมากกวา รอยละ 80 มีความรู เจตคติ และทักษะในการจัดกิจกรรม

กลุมเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดานจิตใจและจิตวิญญาณ เพ่ิมมากข้ึนหรือเทากับ 1 ระดับ 
 

7. กลุมเปาหมาย 

 ผูรวมโครงการ จํานวน 250 คน  

 1. กลุมเยาวชนนักเรียน จํานวน 80 คน  

 2. นักศึกษาพยาบาล ชั้นป 2 จํานวน 90 คน  

 3. กลุมผูสูงอายุหรือผูแทนกลุมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 60 คน  

 4. อาจารยพยาบาล บุคลากร และบุคลากรทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี จํานวน 20 คน  

 

8. ผลผลิตของงานท่ีจะสงมอบ  

 การสรางฐานขอมูล เว็บไซตฐานขอมูลคลังปญญาดานภูมิปญญาไทยในผูสูงอายุ  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดขอมูลความรูภูมิปญญาท้ังดานผูสูงอายุท่ีเปนหนวยคลังปญญา และความรูดานภูมิปญญาไทย ดาน

สมุนไพร ดานศิลปะและหัตกรรม และดานการดูแลสุขภาพ  

 2. ไดฐานขอมูล เว็บไซตฐานขอมูล คลังปญญาดานภูมิปญญาไทยในผูสูงอายุ 

 3. ผูสูงอายุเกิดคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดการสืบสาน ถายทอด และเผยแพรความรู ภูมิ

ปญญาโดยผูสูงอายุอยางเปนระบบ มีความตอเนื่องและยั่งยืนเปนรูปธรรม  

 4. เยาวชนมีความรูความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุ และทําใหเกิดการเตรียมเขาสูวัยสูงอายุไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  

 5. การบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลผูสูงอายุโดย

นักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณจริง มีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม เจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุ มีทักษะการสงเสริม

สุขภาพดานจิตใจและจิตวิญญาณผูสูงอายุ การทํางานเปนทีมมีจิตสํานึกตอทองถ่ิน และเกิดการบูรณาการสูการ

เรียนการสอนไดอยางเปนรปูธรรม  

 6. การสรางเครือขาย การทํางานรวมกันระหวางผูสูงอายุ ผูดูแล อาจารย นักศึกษาพยาบาล องคกร

ทองถ่ินและทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เสริมสรางสังคมใหเขมแข็งดานผูสูงอายุ พัฒนา

ชุมชนใหมีศักยภาพและเตรียมความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน อยาง

ยั่งยืนและเปนรูปธรรม  



 7. อาจารยพยาบาลและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรไดปฏิบัติภารกิจในการทํานุบํารุงศิลปและ

วัฒนธรรม 

 

10. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 จากการดําเนินโครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายเรียนรูดานการสูงอายุ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 14 

มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบานหนองสองหอง ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปน

โครงการท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดใหมีโครงการบริการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปท่ี 2 

เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณจริง มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการเปนผูนํา การทํางานเปนทีมมี

จิตสํานึกตอทองถ่ิน ในการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุสูเยาวชน การสรางเจตคติท่ีดีตอ

ผูสูงอายุ ผูสูงอายุตระหนักถึงคุณคาและความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดการบูรณาการสูการเรียนการสอนได

อยางเปนรูปธรรม  

 กิจกรรมโครงการจัดใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การแสดงความเคารพ การมีเจตคติท่ีดีมีกตัญู

กตเวทีตอผูสูงอายุ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องตน การแสดงของชมรมผูสูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี การแสดง

ของนักศึกษา เวทีการสาธิตและการถายทอดความรูของผูสูงอายุสูเยาวชน “ผูสูงอายุสอนหลาน” แบงเปน 6 กลุม 

ไดแก กลุมฟอนรํา กลุมทําขนมไทย กลุมทําตุกตาการบูร กลุมหัตถกรรมทําพานบายศรี กลุมหัตถกรรมจักรสาน 

กลุมทํายาดมสมุนไพร เปนตน  โครงการนี้นับเปนเวทีเครือขายการเรียนรูความรูดานภูมิปญญาไทยโดยผูสูงอายุสู

เยาวชน เกิดการสืบสาน ถายทอด และเผยแพรความรู ภูมิปญญา และเปนการสรางเจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุและเกิด

การบูรณาการสูการเรียนการสอนไดอยางเปนรูปธรรม และสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางผูสูงอายุ 

ผูดูแล อาจารย นักศึกษาพยาบาล องคกรทองถ่ินและทีมสุขภาพในพ้ืนท่ีและเพ่ือใหเกิดการตอเนื่องของโครงการ

นับเปนอีกภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในดานการบริการวิชาการแกสังคม นําไปสูเครือขายการเรียนรูใน

ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยใหมีคุณคา อีกท้ังยังอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ปลูกฝงจิตสํานึก        

ท่ีดีแกเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนกําลังสําคัญตอไปในอนาคตเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  
   

 1. ผลลัพธของโครงการตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

     1.1 การวัดผลลัพธเชิงปริมาณ  มีจํานวนผูเขารวมโครงการจํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 100 

บรรลุผลตามตัวชี้วัด  

         1.2  การวัดผลลัพธเชิงคุณภาพ   

  - ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 อยูในระดับมากท่ีสุด

บรรลุผลตามตัวชี้วัด และควรจัดใหมีโครงการตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 95.50 

 การประเมินผลสําเร็จของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผูสูงอายุของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรชั้น

ป 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากสถานการณจริง มีทักษะใน

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม การสรางความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุแกเยาวชนเปนเวที

เครือขายการเรียนรูความรูดานภูมิปญญาไทยโดยผูสูงอายุสูเยาวชน กิจกรรมประกอบดวย การแสดงความเคารพ 

การมีเจตคติท่ีดี และความกตัญูกตเวทีแกผูสูงอายุ การแสดงฟอนรํามารชศิลปถ่ินอุบลราชธานี การแสดงรําไม

พลอง การใหความรูแกเยาวชน การสรางเจตคติท่ีดีตอผูสูงอายุ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ นวัตกรรมภูมิ



ปญญาการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ การทําพานบายศรี การทําขนมไทย การทําตุกตาการบูร การฟอนรํา และการทํา

ยาดมสมุนไพร เปนตน ผลจากการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุอยางตอเนื่องจะนําไปสูการสรางโรงเรียนเครือขาย

ภูมิปญญาผูสูงอายุและการสรางฐานขอมูลเว็บไซตฐานขอมูลคลังปญญาดานภูมิปญญาไทยในผูสูงอายุ คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอไป  

 จากการประเมิน พบวา คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการบูรณาการกับการเรียนการสอน

เทากับ 4.53 ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ พบวา มีความรู เจตคติและทักษะในการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุดานจิตใจและจิตวิญญาณ รอยละ 90.25 ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  

 ไดเว็บไซตฐานขอมูลคลังปญญาดานภูมิปญญาไทยในผูสูงอายุ 1 ชิ้นงาน ซ่ึงบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

 นักศึกษาไดรับความรูดานภูมิปญญาท่ีใชในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  

 1. รูวิธีการดูแลผูสูงอายุ ผูสูงอายุเปนดั่งรมโพธิ์รมไทรของเรา ดังนั้น ควรดูแลผูสูงอายุใหทานสุขสบาย

และมีความสุข 

 2. สงเสริมการสรางสัมพันธภาพระหวางผูสูงอายุและนักศึกษา การดูแลเอาใจใสจากบุตรหลาน ตองคอย

ดูแลพูดคุยกับคุณตาคุณยาย  

 3. สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ และการสรางสัมพันธภาพท่ีดีเพ่ิมคุณคาในผูสูงอายุ 

 4. ไดประยุกตใชทฤษฎีท่ีเรียนในหองเรียนมาใชในชีวิตประจําวัน 

 5. ไดประสบการณการพูดคุยสรางสัมพันธภาพกับผูสูงอายุและเด็ก ไดรับความรูเรื่องภูมิปญญาท่ีใชใน

การดูแลสุขภาพ 

 6. การทํากิจกรรมท่ีทําใหผูสูงอายุไดผอนคลาย ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดพูดคุยกับเพ่ือนวัยเดียวกัน 

และนักเรียน นักศึกษา สรางความสุขใหกับผูสูงอายุ เม่ือผูสูงอายุมีความสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็จะดีตามไป

ดวย 

 7. การดูแลผูสูงอายุในเรื่องการทํากิจวัตรประจําวัน การดูแลผูสูงอายุท้ังดานรางกาย จิตใจและจิต

วิญญาณ การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 8. ไดเรียนรูวิธีการทําตุกตาการบูร การทํายาดมสมุนไพร การทําขนมไทย ซ่ึงเปนสูตรโบราณเหมาะกับ

ผูสูงอายุ นอกจากนี้ยังไดเรียนรูการทําไมกวาด การสานพัด การสานกระติกขาว ซ่ึงเปนอาชีพเสริมสรางรายได

ใหกับผูสูงอายุ 

 9. กิจกรรมผูสูงวัยสอนหลาน เก่ียวกับภูมิปญญามาสอนเด็ก ๆ และนักศึกษาไมวาจะเปนการฟอนรํา การ

จักรสาน การทําขาวตมมัด ขนมเทียน และการทําตุกตาการบูร ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนภูมิปญญาท่ีพบไดตามทองถ่ิน

และการเรียนรูในครั้งนี้สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได 
   

11. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดกิจกรรมโครงการ  

 1. เปนกิจกรรมท่ีดีเหมาะสมท่ีจะจัดข้ึนทุกปเพ่ือรวมสืบสานภูมิปญญาท่ีใชในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

และไดสัมผัสกับประสบการณจริง  

 2. ตองการใหจัดโครงการอีกอยางตอเนื่อง เพราะไดความรูและสนุกสนาน  

 3. เปนกิจกรรมท่ีดีไดพบเจอกัน สรางความรักความอบอุน  

 4. รูปแบบการจัดกิจกรรมดีมาก สนุกสนาน มีความสุข 



 5. อยากใหนําสินคาหัตกรรมมาจําหนายดวย  

 6. อยากใหไปสอนฟอนรําในหมูบานดวย  

 7. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและเพ่ิมการจัดกิจกรรมแบบแบงกลุมยอย  

 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 


