โครงการบูรณาการเสริมสร้ างคุณภาพชี วติ ผู้สูงอายุในชุ มชนท้ องถิ่น อ.ท่ าศาลา จ.นครศรีธรรมราชปี 2559
1.ความเป็ นมา
1.1มาจากข้อเสนอในที่ประชุ มเชิงปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กบั การเป็ นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของ
กลุ่มสานักวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ 17 กันยายน 2556
1.2เป็ นกิจกรรมระดับพื้นที่ที่ต่อยอดความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์กบั อาเภอท่าศาลา
1.3 พื้นที่มี แกนนาชุมชน และหน่วยงานสนับสนุนเช่นรพสต.และอบต.มีความพร้อมระดับหนึ่งในการที่จะ
ทางานร่ วมกัน
2.วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของโครงการ
2.1.เพื่อหนุนเสริ มการสร้างคุณภาพชีวติ ให้กบั ผูส้ ู งอายุในพื้นที่โครงการด้วยบทบาททางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
2.2. เพื่อเป็ นการเตรี ยมการและพัฒนาจุดเน้นของมหาวิทยาลัยในการทางานแบบเชิงบูรณาการทั้งในแง่
ประเด็นยุทธศาสตร์ และการทางานระดับในพื้นที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยในลักษณะของภาคีความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆและเพื่อการเสริ มพลังการทางานร่ วมกัน
2.3. เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกความร่ วมมือที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นและ พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย
3.กิจกรรมกระบวนการในปี งบประมาณ 2559 พืน้ ที่ อ.ท่าศาลาพืน้ ที่ อ.ปากพนัง
ประกอบด้ วยกิจกรรมดังนี้
3.1. กิจกรรมพัฒนาความรู ้และข้อมูลที่ได้จากพื้นที่เชื่อมโยง หลักสู ตรการเรี ยนการสอน(วิชา hum105) โดย
สรุ ปทบทวนและเตรี ยมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทากิจกรรมกับผูส้ ู งอายุในพื้นที่และพา
นักศึกษาจานวน350คน(24กลุ่ม)ลงไปทากิจกรรมร่ วมกับผูส้ ู งอายุในเขต อ.ท่าศาลา(10 พื้นที่)และอ.ปาก
พนัง(10พื้นที่)

3.2. สร้าง ความร่ วมมือกับเครื อข่ายโดยเข้าร่ วมกิจกรรมกับอบต.ท่าศาลาและโรงพยาบาลท่าศาลาในการใน
วันผูส้ ู งอายุประจาปี และร่ วมกิจกรรมกับภาคีเครื อข่ายในงานมหกรรมวันผูส้ ู งอายุที่จดั ร่ วมกันระหว่างอบต.
ท่าขึ้นและหน่วยวิจยั ผูส้ ู งอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.ผลทีไ่ ด้ จากการดาเนินกิจกรรมโครงการในปี งบประมาณ2559 โดยสรุ ปมีดังนี้
4.1.ได้ทีมงานและกลไกการประสานความร่ วมมือร่ วมกันกับเครื อข่ายสนับสนุนงานต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยพร้อมแผนงานโครงการบางส่ วนที่พร้อมผลักดันไปสู่ การดาเนิ นงานตามปรกติของ
หน่วยงานในปี งบประมาณ2560(อบต.ท่าศาลา)
4.2.เกิดความเชื่ อมโยงมหาวิทยาลัยกับพื้นที่ผา่ นกิจกรรมทั้งการเรี ยนการสอนและงานวิจยั ของคณาจารย์
ร่ วมกับการพัฒนาความเข้มแข็งของเครื อข่ายการในการดูแลผูส้ ู งอายุในพื้นที่จากภาคีความร่ วมมือในพื้นที่
ทั้งอาเภอท่าศาลาและอาเภอปากพนัง(นศ.3เทอม1,200คน/มีผรู้ ับบริ การ1,800คนจาก20พื้นที่ ของ2 อาเภอ
ท่าศาลาและปากพนัง ช่วงปี งบ58-59)
4.3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนท้องถิ่นในบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมีความผูกพัน
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันยิง่ ขึ้นผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาร่ วมกันซึ่ งเกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกๆฝ่ าย
5.ภาพกิจกรรมการดาเนินงานของโครงการในปี งบประมาณ2559

ภาพกิจกรรมเวที ที่นกั ศึกษาได้ลงไปทากิจกรรมกับผูส้ ูงอายุในพื้นที่ร่วมกับเครื อข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่(อ.ท่าศาลา)

ภาพกิจกรรมเวที ที่นกั ศึกษาได้ลงไปทากิจกรรมกับผูส้ ูงอายุในพื้นที่ร่วมกับเครื อข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่(อ.ท่าศาลา)

การต้อนรับของเทศบาลปากพนังและชมรมผูส้ ู งอายุในพื้นที่ดีใจที่ร่วมสร้างสุ ขและประทับใจอาลัยที่ตอ้ งจาก
กัน แล้วมาใหม่อีกนะ ...เพราะเราต่างเป็ นครอบครัวเดียวกัน

ภาพกิจกรรมเวที ที่นกั ศึกษาได้ลงไปทากิจกรรมกับผูส้ ูงอายุในพื้นที่ร่วมกับเครื อข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่ในเขตเทศบาล ตาบล
ท่าศาลา ร่ วมกับชมรมผูส้ ูงอายุ เพื่อสร้างสุข และสามารถกระชับสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี

ภาพกิจกรรมเวที ที่นกั ศึกษาได้ลงไปทากิจกรรมกับผูส้ ูงอายุในพื้นที่ร่วมกับเครื อข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่อาเภอท่าศาลา
ที่ไปในหลายหมูบ่ า้ นได้ท้ งั นักศึกษาผูใ้ ห้ผา่ นกิจกรรมและอิ่มใจทั้งผูร้ ับแขกลูกๆที่มาเยือนแม้จะมีอปุ สรรคการเดินทางอยูบ่ า้ ง

ก่อนที่นกั ศึกษาจะลงไปในพื้นที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจและเตรี ยมทาการบ้านที่จะลงไปทากิจกรรมโดยมีทีมพี่เลี้ยง
ประสานกับเครื อข่ายในพื้นที่และออกไปดูแลด้วยหลังจากนั้นก็มาสรุ ปผลการเรี ยนรู ้และบทเรี ยนที่ได้รับต่างมีคุณค่ายิง่ ...

บรรยากาศ อบอวล ด้วย รอยยิม้ ทุกครั้งที่ เยาวชน ลูกหลานได้ลงไปเยีย่ มเยือน ร่ วมกิจกรรมและสัมผัสกับผูส้ ูงอายุที่เสมือนกับ
พ่อแม่ของพวกเขาเอง บรรยากาศต่าง สร้างความเป็ นกันเองและความผูกพันให้กนั และเมื่อเสร็ จกิจแล้วทุกที่ก็บอกว่ามาใหม่นะ

หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมร่ วมกับรพ สต.บ้านประดู่หอมรพสต.บ้านสาขาและอบต.ท่าขึ้นแล้วได้มีเวทีงานสมัชชาเพื่อ
สร้างสุขให้กบั ผูส้ ูงอายุร่วมกับหลายๆภาคีที่มาส่งเสริ มสนับสนุนกันต่อเป็ นภาพกิจกรรมที่สานักวิชาพยาบาลศาสตร์จดั งาน
ร่ วมกับอบต.และรพสต.ในงานมีท้ งั การออกร้านและการแสดงผลงานของผูส้ ูงอายุร่วมกับนักศึกษาและงานเวทีการแสดงผลงาน
6.สรุปกิจกรรมกับหลักสู ตร
6.1 นักศึกษารายวิชาhum105 ช่วง 3เทอมจานวน 1,200คน มาจากเกือบ ทุกสานักวิชาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี
การศึกษา2558
6.2 งบประมาณที่ใช้ ปี 2558 จานวน20,000 บาท ปี 2559 22,000 บาท
6.3 พื้นที่ดาเนินงาน อ.ท่าศาลา 10พื้นที่-อ.ปากพนัง 10พื้นที่
6.4 ร่ วมกิจกรรมกับผูส้ ูงอายุจานวน1,800คน ใน20พื้นที่ของ2อาเภอ
6.5 เนื้อหา-รู ปแบบกิจกรรมสอดคล้องกับวิชาที่เรี ยนมุ่งสร้างความเป็ นมนุษย์ ทักษะเข้าใจสังคม จิตอาสา และคิด
สร้างสรรค์โดยนักศึกษา
6.6 กระบวนการใช้โครงการบูรณาการของมหาวิทยาลัยเป็ นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมและการประสานความร่ วมมือกับเครื อข่าย
ในพื้นที่ในการเป็ น พี่เลี้ยงและคอยแนะนาช่วยเหลือกระบวนการการเรี ยนรู ้ร่วมกัน

สรุปกิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ “การบูรณาการเสริมสร้ างคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ ในพืน้ ทีอ่ าเภอท่ าศาลา/
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ของนักศึกษารายวิชา HUM-105 มนุษยภาพ ชีวติ และการพัฒนาตนเอง
ทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1-3 ประจาปี การศึกษา 2558 (อาจารย์ สิริพร สมบูรณ์ บูรณะ)+ทีมบูรณาการ การโค้ ช โดย
อาจารย์ กาไล สมรักษ์ / ศู นย์บริการวิชาการและเครือข่ ายผู้สูงอายุของโครงการฯ
พืน้ ทีท่ ลี่ งไปทากิจกรรมทั้งหมด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15

พืน้ ที่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรี ฯ
เทศบาลตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ฯ
องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าขึ้น อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ฯ
วัดชลธาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
มัสยิดซีอารุ ดดีน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
ศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
ศาลาอเนกประสงค์ ม.15 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้านหัวคู ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
มัสยิดหน้าทับ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้านตลาดอาทิตย์ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
บ้านท่าสูงบน ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ฯ
เทศบาลเมืองปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ฯ(11พื้นที่ในเขตเทศบาล)
ภาคการศึกษาที่ 1-3 มีจานวนผู้สูงอายุทสี่ นใจเข้ าร่ วมกิจกรรมในแต่ ละพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ พืน้ ทีล่ ะ 20-30 คน แต่ นักศึกษาทีล่ ง

ไปทากิจกรรมทั้ง 3 ภาคการศึกษามีจานวนไม่ เท่ ากัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดงั นี้
1. ภาคการศึกษาที่ 1 จานวนนักศึกษา 463 คน โดยแบ่งนักศึกษาลงไปทากิจกรรมกลุ่มละประมาณ 20 คน
2. (สหเวช/สาธารณะสุ ข 160 คน บริหารธุรกิจ 104 คน ท่ องเทีย่ ว 116 คน เศรษฐศาสตร์ 32คน เทคโนโลยีเกษตร32คน
วิศวะ 18 คน อาเซียนศึกษา 9 คน )
3. ภาคการศึกษาที่ 2 จานวนนักศึกษา 343 คน โดยแบ่งนักศึกษาลงไปทากิจกรรมกลุ่มละประมาณ 15 คน
4. ภาคการศึกษาที่ 3 จานวนนักศึกษา 313 คน โดยแบ่งนักศึกษาลงไปทากิจกรรมกลุ่มละประมาณ 15 คน
5. รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 3ภาคการศึกษา จานวน 1,119 คน
6. ทีมประสานงานลงพืน้ ที(่ นางสาวสุ กานดา คิดตะรักษ์ และนางสาวพัชรี เมืองมุสิก )

