สรุปผลการดาเนินงานโครงการการบูรณาการเสริมสร้ าง
คุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในชุมชนท้ องถิ่น พืน้ ที่ ต.ท่ าขึน้ อ.ท่ าศาลา ปี งบประมาณ 2558
ก.กรอบกิจกรรมแผนงานปี งบประมาณ2558 (งบประมาณ รวม 100,000 บาท)
1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในพื้นที่ร่วมกัน( 20,000 บาท)
1.1 การเตรี ยมเวทีที่ อบต.ท่าศาลา

1.2 เวทีพฒั นาแกนนาจากฐานหมู่บา้ นที่อบต.ท่าศาลา

1.3 เวทีระดมความเห็นเพื่อจัดทาแผนที่ศูนย์ประสานงานผูส้ ู งอายุ ต.ท่าศาลา

2.จัดเวทีถอดบทเรี ยน (10,000 บาท)

3.จัดกิจกรรมลงนามความร่ วมมือระหว่างมวล.กับเครื อข่ายชุมชน ต.ท่าขึ้น และภาคีความร่ วมมือ
(10,000 บาท)(เตรี ยมแล้ว แต่เงื่อนไขไม่พร้อม เลื่อนออกไป)
4.เวทีทาความเข้าใจยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการบูรณาการการดาเนินงานในลักษณะ
โครงการการบูรณาการร่ วมกันในมหาวิทยาลัยสู่ พ้นื ที่ (30,000)
(เตรี ยมแล้ว แต่เงื่อนไขไม่พร้อม เลื่อนออกไป)
5.การพัฒนากิจกรรมความรู ้และข้อมูลที่ได้จากพื้นที่เชื่อโยง สู่ คาถาม/โจทย์วจิ ยั ที่ชดั เจนและ
เชื่อมโยงกับการเรี ยนการสอน (20,000)

6.การประสานการประชุมทีมงานหลักและทบทวนสรุ ปบาทเรี ยนการทางานร่ วมกัน(10,000 บาท)
ข.*** ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนิ นงาน ช่วงครึ่ งปี แรก ปี 2558 ***
1.ประชุมทีมงานภายในมวลเพื่อทบทวนงานและประสานการเตรี ยมงานในพื้นที่ 3 ครั้ง
2.ประสานทีมงานต.ท่าขึ้นและทีมงานต.ท่าศาลาและได้ประสานนาทีมงานเข้าร่ วมสังเกตุการณ์การ
ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการร่ วมกับเครื อข่ายระดับจังหวัดของพัฒนาสังคมจังหวัดและ(สานักงานส่ งเสริ ม
สวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็กเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุกระทรวง พัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ ) ที่โรงแรม ราวดี นครศรี ธรรมราชเพื่อเปิ ดกรอบแนวคิดและการประสานความร่ วมมือ
กับเครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง
3.ขยายความร่ วมมือการดาเนิ นงานไปยังเครื อข่ายผูส้ ู งอายุของตาบลท่าศาลาซึ่ งเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
แต่มีลกั ษณะของความหนาแน่นผูส้ ู งอายุมากกว่าและลักษณะต่อเนื่องกันแต่เป็ นชุมชนเมืองมากกว่า
4.ได้ขอปรับปรุ งโครงการโดยการผนวกและขยายพื้นที่การดาเนิ นงานร่ วมกับเครื อข่ายของตาบลท่า
ศาลา
5.การเตรี ยมพูดคุ ยทบทวนแนวคิ ดในการดาเนิ นงานร่ วมกับ ที มงานทั้งสองพื้ นที่ เพื่อที่ จะจัดเวที
ระดับตาบลทั้งสองแห่ งโดยการเดินงานแบบคู่ขนานกันไป/พัฒนาได้พฒั นาข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอการสนับสนุ นจากแหล่งกองทุนดังกล่าวของกระทรวงฯในส่ วนของโครงการฐานข้อมูลเพื่อมา
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาให้กบั กลไกและกระบวนการการทางานร่ วมกันรวมถึ งการพัฒนาแกน
นาของชมรมผูส้ ู งอายุในพื้นที่ตาบลท่าศาลาร่ วมกับอบต.ท่าศาลา.
6. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
มีการเปลี่ ยนแปลงโยกย้ายแกนหลักในการประสานงานในพื้นที่ของตาบลท่าขึ้น(ทั้งในส่ วนของ
รพสต.ประดู่หอม และพัฒนากร ของอบต.ท่าขึ้น)ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการประสานการดาเนินงาน
ในพื้นที่ทาให้โครงการมีความไม่ราบรื่ นและล่าช้าไปบ้าง
7. ข้อคิ ดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะอื่ นๆ พยายามปรับเปลี่ ยนหาวีธีการดาเนิ นงานให้ส อดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการพยายามประสานความร่ วมมือกับแกนนาและเครื อข่ายความ
ร่ วมมือใหม่ๆในพื้นที่และที่จะประสานความร่ วมมือกับภาคีหนุนเสริ มต่างๆที่เป็ นไปได้ในอนาคต

ค.****ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดาเนิ นงาน ช่วงครึ่ งหลังปี 2558 ***
1.ทาเวทีเตรี ยมความเข้าใจกับแกนนาชุ มชนและ ผูเ้ กี่ยวข้องในพื้นที่ 2 ครั้ง ประสานเตรี ยมงาน ใน
พื้นที่ในการจัดเวทีระดับตาบลของท่าศาลาเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุตาบล
ท่าศาลา อาเภอท่าศาลา มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ นจานวน 83 คน (วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ศูนย์พฒั นา
คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุประจาตาบลท่าศาลา)
2.จัดเวที เพื่ อการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ และสานต่ อและขยายการสร้ างความเข้ม แข็งให้ก ับ เครื อข่ าย
ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ไปในพื้นที่ตาบลอื่นๆของอาเภอท่าศาลาซึ่ งมีแกนนาของชุมชนต่างๆที่มาเข้าร่ วมใน
เวทีท้ งั สิ้ นจานวน 70 คน (วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่หอ้ งประชุม เทศบาลเมืองท่าศาลา)
3.เกิดการพัฒนากิ จกรรมความรู ้และข้อมูลที่ได้จากพื้นที่และเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุ มชน/แกน
นาและหน่วยงานสนับสนุ นในพื้นที่ที่สามารถเชื่ อมโยงสู่ การเรี ยนการสอนกับหมวดวิชาการศึกษา
ทัว่ ไป สานักวิชาศิ ลปศาสตร์ ซ่ ึ งเน้นการเรี ยนการสอนในแนวของการใช้ปัญหาเป็ นฐานที่เป็ นจุด
มุ่งเน้นการเรี ยนการสอนแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีนกั ศึกษาในหลักสู ตร จานวน 466คน
จานวน 24กลุ่ ม ได้ล งไปท ากิ จ กรรมกับ ผูส้ ู งอายุใ นพื้ น ที่ อาเภอท่ า ศาลา ที่ มี ค วามประสงค์ก าร
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ทั้งในรู ป ของกิ จ กรรมสั น ทนาการและกิ จ กรรมที่ เป็ นการส่ งเสริ ม ทัก ษะ
ความจาของสมองในผูส้ ู งอายุ ในพื้ นที่ ๆ ละประมาณ30คนรวมทั้งสิ้ นประมาณ720คนที่ เข้าร่ วม
กิจกรรมในรอบนี้ กบั ทางมหาวิทยาลัย(ช่วงเดือนกันยายน2558) ซึ่ งได้ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั แก่ตวั
นักศึกษาเองในแง่คุณค่าและผูส้ ู งวัยก็มีเสี ยงตอบรับในเชิ งบวกกับนักศึกษาที่ลงไปทากิจกรรมใน
พื้นที่เป็ นอย่างดีเหมือนลูกเหมือนหลาน และนอกจากนี้ยงั มีเตรี ยมการที่จะเชื่อมโยงไปยังการเตรี ยม
พัฒนาหน่วยวิจยั ของมหาวิทยาลัย (โดยอาจารย์อุไร จเรประพาฬ สานักวิชาพยาบาล)อยูร่ ะหว่างการ
ทบทวนศึกษาเพื่อหาทางพัฒนากลไกการสนับสนุ นระบบสุ ขภาพในระดับพื้นที่ของอาเภอท่าศาลา
ทั้งอาเภอในช่วงต่อไปอีกด้วย
4. ได้มีการเตรี ยมการ(ช่วงเดือนสิ งหาคม)ในการจัดกิจกรรมเวทีลงนามความร่ วมมือระหว่างมวล.
กับองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าศาลาและเครื อข่ายของผูส้ ู งอายุ ต.ท่าศาลา และภาคีความร่ วมมือ
ต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันในประเด็นของคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุในพื้นที่ดงั กล่าว(8กันยายน2558)แต่เนื่องจากขณะเตรี ยมการมหาวิทยาลัยมีงานรับปริ ญญา
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน(9กันยายน2558) ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปใน
ปี งบประมาณถัดไป.
5.ได้มีการประชุมปรึ กษาหารื อทีมงานและเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อการปรับปรุ งและหาวิธีการ
พัฒนากลยุทธการดาเนินงานของกิจกรรมโครงการที่ตอ้ งปรับปรุ งกระบวนการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและกิจกรรมขยายความร่ วมมือต่างๆไปกับเครื อข่าย เช่นกิจกรรม
พัฒนาแกนนาของผูส้ ู งอายุในตาบลท่าศาลา(30มิย58ที่อบต.ท่าศาลา) และได้เข้าร่ วมกิจกรรมความรู ้

กับหน่วยวิจยั ผูส้ ู งอายุของมหาวิทยาลัยและเครื อข่ายนักวิจยั ของหน่วยวิจยั ในช่วงงานวลัยลักษณ์
วิจยั ปี 2558 และร่ วมกิจกรรมกับเวทีหมออนามัยหลักสู ตรนักสาธารณะสุ ขชุมชนปฏิบตั ิการ 2-4
กันยายน 2558 เป็ นต้น.
6. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
-การประสานการจัดกิจกรรมร่ วมกันหลายฝ่ ายๆการหาเวลาร่ วมกันเป็ นอุปสรรคในการหาเวลาที่
เหมาะสมสอดคล้องกันได้เช่นการจัดเวทีในการลงนามร่ วมกันซึ่ งมีผลกระทบจากกาหนดการที่
สาคัญของมหาวิทยาลัยเช่นงานวันรับปริ ญญาในปี นี้ เป็ นต้นซึ่ งต้องทาให้ตอ้ งเลื่อนเวทีน้ ีออกไปใน
ปี งบประมาณถัดไป
-ความชัดเจนในระดับแนวคิดเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่วา่ นี้ดว้ ยมหาวิทยาลัย
กับการรับใช้สังคมและ แนวทาง กลไกการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ที่วา่ นี้อย่างเป็ นเอกภาพร่ วมกันจากทีมงานบริ หารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ
7..งบประมาณ ที่ใช้ไป รวม 53,372 บาท
8. ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอื่นๆ
-ควรมีการจัดเวทีการสร้างความเข้าใจร่ วมกันถึงนโยบาย แนวคิด ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ขับเคลื่อนของกลุ่มโครงการในลักษณะดังกล่าวด้วยแนวคิดของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ว่ามีนิยาม
ขอบเขตหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของการดาเนิ นงานที่ดีน้ นั ควรเป็ นอย่างไรร่ วมกัน จากทีมงานและ
ผูท้ ี่รับผิดชอบในโครงการกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยร่ วมกันทุกๆฝ่ าย รวมถึงเพื่อสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และเป็ นการพัฒนากระบวนการการทางานร่ วมกันของภารกิจในยุทธศาสตร์
ดังกล่าวนี้ร่วมกันได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพร่ วมกันอีกด้วย
-การจัดกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้อาจมีการปรับเปลี่ยนยืดหยุน่ ไปบ้างตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป

