
โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชปี 2559 

1.ความเป็นมา 

1.1มาจากขอ้เสนอในท่ีประชุมเชิงปฏิบติัการมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์กบัการเป็นมหาวทิยาลยัรับใชส้ังคมของ 

กลุ่มส านกัวชิา     วทิยาศาสตร์สุขภาพ 17 กนัยายน 2556 

1.2เป็นกิจกรรมระดบัพื้นท่ีท่ีต่อยอดความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยั   วลยัลกัษณ์กบัอ าเภอท่าศาลา 

1.3 พื้นท่ีมี แกนน าชุมชน และหน่วยงานสนบัสนุนเช่นรพสต.และอบต.มีความพร้อมระดบัหน่ึงในการท่ีจะ

ท างานร่วมกนั  

2.วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการ 

2.1.เพื่อหนุนเสริมการสร้างคุณภาพชีวติใหก้บัผูสู้งอายใุนพื้นท่ีโครงการดว้ยบทบาททางวชิาการของ

มหาวทิยาลยัร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

2.2. เพื่อเป็นการเตรียมการและพฒันาจุดเนน้ของมหาวทิยาลยัในการท างานแบบเชิงบูรณาการทั้งในแง่

ประเด็นยทุธศาสตร์และการท างานระดบัในพื้นท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัในลกัษณะของภาคีความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆและเพื่อการเสริมพลงัการท างานร่วมกนั 

2.3. เพื่อพฒันาใหเ้กิดกลไกความร่วมมือท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนและ พฒันาศกัยภาพความเขม้แขง็ทางวชิาการของ

มหาวทิยาลยัในอนาคตอีกดว้ย  

3.กจิกรรมกระบวนการในปีงบประมาณ 2559 พืน้ที ่อ.ท่าศาลาพืน้ที ่อ.ปากพนัง 

ประกอบด้วยกจิกรรมดังนี้ 

3.1. กิจกรรมพฒันาความรู้และขอ้มูลท่ีไดจ้ากพื้นท่ีเช่ือมโยง หลกัสูตรการเรียนการสอน(วชิา hum105) โดย 

สรุปทบทวนและเตรียมความเขา้ใจกบันกัศึกษาเพื่อการลงไปท ากิจกรรมกบัผูสู้งอายใุนพื้นท่ีและพา

นกัศึกษาจ านวน350คน(24กลุ่ม)ลงไปท ากิจกรรมร่วมกบัผูสู้งอายใุนเขต อ.ท่าศาลา(10 พื้นท่ี)และอ.ปาก

พนงั(10พื้นท่ี) 



3.2. สร้าง ความร่วมมือกบัเครือข่ายโดยเขา้ร่วมกิจกรรมกบัอบต.ท่าศาลาและโรงพยาบาลท่าศาลาในการใน

วนัผูสู้งอายปุระจ าปี และร่วมกิจกรรมกบัภาคีเครือข่ายในงานมหกรรมวนัผูสู้งอายท่ีุจดัร่วมกนัระหวา่งอบต.

ท่าข้ึนและหน่วยวจิยัผูสู้งอายุ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

4.ผลทีไ่ด้จากการด าเนินกจิกรรมโครงการในปีงบประมาณ2559 โดยสรุปมีดังนี้ 

4.1.ไดที้มงานและกลไกการประสานความร่วมมือร่วมกนักบัเครือข่ายสนบัสนุนงานต่างๆทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยัพร้อมแผนงานโครงการบางส่วนท่ีพร้อมผลกัดนัไปสู่การด าเนินงานตามปรกติของ

หน่วยงานในปีงบประมาณ2560(อบต.ท่าศาลา) 

   4.2.เกิดความเช่ือมโยงมหาวทิยาลยักบัพื้นท่ีผา่นกิจกรรมทั้งการเรียนการสอนและงานวจิยัของคณาจารย์

ร่วมกบัการพฒันาความเขม้แขง็ของเครือข่ายการในการดูแลผูสู้งอายใุนพื้นท่ีจากภาคีความร่วมมือในพื้นท่ี

ทั้งอ าเภอท่าศาลาและอ าเภอปากพนงั(นศ.3เทอม1,200คน/มีผูรั้บบริการ1,800คนจาก20พื้นท่ี ของ2 อ าเภอ 

ท่าศาลาและปากพนงั ช่วงปีงบ58-59)  

4.3. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์และชุมชนทอ้งถ่ินในบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัมหาวทิยาลยัมีความผกูพนั

เช่ือมโยงใกลชิ้ดกนัยิง่ข้ึนผา่นการจดักิจกรรมต่างๆท่ีกล่าวมาร่วมกนัซ่ึงเกิดประโยชน์ร่วมกนักบัทุกๆฝ่าย  

5.ภาพกจิกรรมการด าเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ2559 

 

ภาพกิจกรรมเวที ท่ีนกัศึกษาไดล้งไปท ากิจกรรมกบัผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีร่วมกบัเครือข่ายพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ี(อ.ท่าศาลา) 



 

ภาพกิจกรรมเวที ท่ีนกัศึกษาไดล้งไปท ากิจกรรมกบัผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีร่วมกบัเครือข่ายพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ี(อ.ท่าศาลา) 

 

การตอ้นรับของเทศบาลปากพนงัและชมรมผูสู้งอายใุนพื้นท่ีดีใจท่ีร่วมสร้างสุขและประทบัใจอาลยัท่ีตอ้งจาก

กนั แลว้มาใหม่อีกนะ ...เพราะเราต่างเป็นครอบครัวเดียวกนั 



 

ภาพกิจกรรมเวที ท่ีนกัศึกษาไดล้งไปท ากิจกรรมกบัผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีร่วมกบัเครือข่ายพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล ต าบล

ท่าศาลา ร่วมกบัชมรมผูสู้งอาย ุเพ่ือสร้างสุข และสามารถกระชบัสัมพนัธ์ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ภาพกิจกรรมเวที ท่ีนกัศึกษาไดล้งไปท ากิจกรรมกบัผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีร่วมกบัเครือข่ายพ่ีเล้ียงในพ้ืนท่ีอ าเภอท่าศาลา        

ท่ีไปในหลายหมู่บา้นไดท้ั้งนกัศึกษาผูใ้หผ้า่นกิจกรรมและอ่ิมใจทั้งผูรั้บแขกลูกๆท่ีมาเยอืนแมจ้ะมีอุปสรรคการเดินทางอยูบ่า้ง 

 

 



 

ก่อนท่ีนกัศึกษาจะลงไปในพ้ืนท่ีไดมี้การซกัซอ้มความเขา้ใจและเตรียมท าการบา้นท่ีจะลงไปท ากิจกรรมโดยมีทีมพ่ีเล้ียง

ประสานกบัเครือข่ายในพ้ืนท่ีและออกไปดูแลดว้ยหลงัจากนั้นก็มาสรุปผลการเรียนรู้และบทเรียนท่ีไดรั้บต่างมีคุณค่ายิง่... 

 

บรรยากาศ อบอวล ดว้ย รอยยิม้ ทุกคร้ังท่ี เยาวชน ลูกหลานไดล้งไปเยีย่มเยอืน ร่วมกิจกรรมและสมัผสักบัผูสู้งอายท่ีุเสมือนกบั

พอ่แม่ของพวกเขาเอง บรรยากาศต่าง สร้างความเป็นกนัเองและความผกูพนัใหก้นั และเม่ือเสร็จกิจแลว้ทุกท่ีก็บอกวา่มาใหม่นะ 

 

 



 

หลงัจากท่ีมหาวทิยาลยัไดมี้กิจกรรมร่วมกบัรพ สต.บา้นประดู่หอมรพสต.บา้นสาขาและอบต.ท่าข้ึนแลว้ไดมี้เวทีงานสมชัชาเพ่ือ

สร้างสุขใหก้บัผูสู้งอายรุ่วมกบัหลายๆภาคีท่ีมาส่งเสริมสนบัสนุนกนัต่อเป็นภาพกิจกรรมท่ีส านกัวชิาพยาบาลศาสตร์จดังาน

ร่วมกบัอบต.และรพสต.ในงานมีทั้งการออกร้านและการแสดงผลงานของผูสู้งอายรุ่วมกบันกัศึกษาและงานเวทีการแสดงผลงาน 

6.สรุปกจิกรรมกบัหลกัสูตร 

6.1 นกัศึกษารายวชิาhum105  ช่วง 3เทอมจ านวน 1,200คน มาจากเกือบ  ทุกส านกัวชิาในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ปี

การศึกษา2558 

6.2 งบประมาณท่ีใช ้ปี2558 จ านวน20,000 บาท ปี2559 22,000 บาท 

6.3  พ้ืนท่ีด าเนินงาน อ.ท่าศาลา 10พ้ืนท่ี-อ.ปากพนงั 10พ้ืนท่ี 

6.4  ร่วมกิจกรรมกบัผูสู้งอายจุ  านวน1,800คน ใน20พ้ืนท่ีของ2อ าเภอ 

       6.5  เน้ือหา-รูปแบบกิจกรรมสอดคลอ้งกบัวชิาท่ีเรียนมุ่งสร้างความเป็นมนุษย ์ทกัษะเขา้ใจสงัคม จิตอาสา  และคิด

สร้างสรรคโ์ดยนกัศึกษา 

      6.6  กระบวนการใชโ้ครงการบูรณาการของมหาวทิยาลยัเป็นตวัเช่ือมโยงกิจกรรมและการประสานความร่วมมือกบัเครือข่าย

ในพ้ืนท่ีในการเป็น พ่ีเล้ียงและคอยแนะน าช่วยเหลือกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกนั 

 

 



สรุปกจิกรรมสนับสนุนการด าเนนิงาน  
โครงการ “การบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ในพืน้ทีอ่ าเภอท่าศาลา/ 

ปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช” ของนักศึกษารายวชิา HUM-105 มนุษยภาพ ชีวติ และการพฒันาตนเอง  
ทีล่งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที ่1-3 ประจ าปีการศึกษา 2558 (อาจารย์ สิริพร สมบูรณ์บูรณะ)+ทมีบูรณาการ การโค้ช โดย 

อาจารย์ก าไล สมรักษ์/ ศูนย์บริการวชิาการและเครือข่ายผู้สูงอายุของโครงการฯ 
 

พืน้ทีท่ีล่งไปท ากจิกรรมทั้งหมด 

ล าดบั พืน้ที ่

1 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนสาธิตวลยัลกัษณ์ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา  

จงัหวดันครศรีฯ 
2 เทศบาลต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีฯ 
3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าข้ึน อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีฯ 
4 วดัชลธาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
5 มสัยดิซีอารุดดีน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
6 ศาลาเอนกประสงค ์ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
7 ศาลาอเนกประสงค ์ม.15 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวัคู ต.สระแกว้ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
11 มสัยดิหนา้ทบั ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
12 ศาลาเอนกประสงค ์ม.9 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นตลาดอาทิตย ์ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
14 บา้นท่าสูงบน ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 
15 เทศบาลเมืองปากพนงั อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีฯ(11พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล) 

 ภาคการศึกษาที ่1-3 มจี านวนผู้สูงอายุทีส่นใจเข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละพืน้ทีเ่ฉลีย่พืน้ทีล่ะ 20-30 คน แต่นักศึกษาทีล่ง

ไปท ากจิกรรมทั้ง 3 ภาคการศึกษามจี านวนไม่เท่ากนั ซ่ึงสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ภาคการศึกษาที ่1 จ านวนนักศึกษา 463 คน โดยแบ่งนกัศึกษาลงไปท ากิจกรรมกลุ่มละประมาณ 20 คน 

2. (สหเวช/สาธารณะสุข 160 คน บริหารธุรกจิ 104 คน ท่องเทีย่ว 116 คน เศรษฐศาสตร์ 32คน เทคโนโลยเีกษตร32คน  

วศิวะ 18 คน  อาเซียนศึกษา  9 คน  ) 

3. ภาคการศึกษาที ่2 จ านวนนักศึกษา 343 คน โดยแบ่งนกัศึกษาลงไปท ากิจกรรมกลุ่มละประมาณ 15 คน 

4. ภาคการศึกษาที ่3 จ านวนนักศึกษา 313 คน โดยแบ่งนกัศึกษาลงไปท ากิจกรรมกลุ่มละประมาณ 15 คน 

5. รวมนักศึกษาทั้งส้ิน 3ภาคการศึกษา จ านวน  1,119 คน  

6. ทมีประสานงานลงพืน้ที(่นางสาวสุกานดา คดิตะรักษ์ และนางสาวพชัรี เมอืงมุสิก ) 



 

 


