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โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
----------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ
          โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคณุภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 สํานักหอสมุดกลาง 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพิมล      เมฆสวัสด์ิ ประธานโครงการ  
นางอัญชลี     มุสิกมาศ  กรรมการ 
นางจํารูญ   เลียบใย  กรรมการ 
นายทรงยศ     ขันบุตรศรี  กรรมการ 
นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  กรรมการและเลขานุการ 

4. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตในวัยเกษียณอายุ  ใหแ้ก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มศว  มาอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดหาวิทยากรที่มีคณุภาพมา
บรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต  และเรื่องน่ารู้ที่มีสาระดีๆ  ต่อการเสริมสร้างความรู้น้ัน  
ในการน้ี  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  สาํนักหอสมุดกลาง  จึงกําหนดจัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในวัยเกษียณอายุ  ใหแ้ก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มศว  อีกเช่นเคย   โดยในโครงการได้กําหนดจัดเป็น  2  
กิจกรรม  ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการให้ความรู้  และสาระที่ดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่เกษียณอายุราชการในปี  2555  
และผู้ที่เกษียณอายุราชการมาก่อนหน้าน้ี  รวมถึงผู้เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด  ซึ่งคาดว่าจะยังประโยชน์ให้แก่
บุคคลกลุม่ดังกล่าวได้ตามสมควร 

5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

  สนบัสนนุพนัธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ผลิตบัณฑิต        บริการวิชาการ    ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 วิจัยและงานสร้างสรรค์     พัฒนาองค์กร 

สนับสนุนยุทธศาสตร์การบรหิารมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย    ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพ่ือสังคม 
 ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศลิปะ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา     ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือสังคม 
 ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 



6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มศว
2. เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มศว  และมหาวิทยาลัย

7. ระยะเวลาดําเนนิโครงการ
1. กิจกรรมที่  1  จัดบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “สนุกกับชีวิตหลังเกษียณ”

โดยคุณประชาพงษ์   สัตยวณิช
ในวันที่  4  ตุลาคม 2555  เวลา 10.00 - 12.00  น.
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ

2. กิจกรรมที ่ 2  จัดบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “สื่อสารอย่างไร  กับวัยที่แตกต่าง”
โดย  อาจารย์ นพ.ภุชงค์   เหล่ารุจิสวัสด์ิ
 ในวันที่  7  กมุภาพันธ์  2556  เวลา 10.00 - 12.00  น.  
 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ 

8. ผู้เขา้ร่วมโครงการ
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  มศว   

9. งบประมาณ
ใช้งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  งบรายจ่ายอ่ืน  แผนงาน  :  สร้างและกระจาย

โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  ผลผลิต :  ผูส้าํเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังน้ี  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมที ่ 1   
1. ค่าอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม  สาํหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 81  คน

มื้อละ  25  บาท  1  มื้อ เป็นเงิน    2,025  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  สําหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 81  คน

มื้อละ  80  บาท  1  มือ้ เป็นเงิน     6,480  บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  2  ช่ัวโมงๆ  ละ  1,200  บาท เป็นเงิน     2,400  บาท  

รวมเป็นเงิน   10,905  บาท  
กิจกรรมที ่ 2 
1. ค่าอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม  สาํหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ  63  คน

มื้อละ  25  บาท  1  มื้อ เป็นเงิน    1,575  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  สําหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 63  คน
       มื้อละ  80  บาท  1  มือ้ เป็นเงิน     5,040  บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  2  ช่ัวโมงๆ  ละ  1,200  บาท เป็นเงิน     2,400  บาท  

 รวมเป็นเงิน     9,015  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   19,920  บาท 



10. ตัวชี้วัด
1. มีผู้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมไมน้่อยกว่าร้อยละ  80

11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ได้รับความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจําวัน 
2. สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  มศว  มีความสัมพันธ์อันดีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

----------------------------------------- 



กําหนดการโครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
เรื่อง  “สนุกกับชีวิตหลงัเกษียณ”   

ในวันที่  4  ตุลาคม 2555   
ณ  ห้องประชมุชั้น  2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

--------------------------------- 

วันที่  4  ตุลาคม  2555 
เวลา 09.00  -  09.40  น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม 

09.40  -  10.00  น. เปิดการบรรยายทางวิชาการ 
โดย  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  มศว 

10.00  -  12.00  น. การบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “สนุกกับชีวิตหลังเกษียณ”   
โดย  คุณประชาพงษ์   สัตยาณิช 

12.00  -  12.15  น. ปิดการบรรยายทางวิชาการ 
โดย  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  มศว 

12.15  -  13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

-------------------------------------------- 



สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
การบรรยายทางวิชาการ  เรือ่ง   “สื่อสารอย่างไร  กับวัยท่ีแตกต่าง”   

โดย  อาจารย์ นพ.ภุชงค์   เหล่ารุจิสวัสด์ิ 
 ในวันที่  10  มกราคม  2556  เวลา 10.00 - 12.00  น.  
 ณ ห้องประชมุชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

-------------------------------------- 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลาง  ได้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ  การบรรยาย 
ทางวิชาการ  เรื่อง  “สื่อสารอย่างไร  กับวัยที่แตกต่าง”  ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ในวันที่  10  มกราคม  2556   
เวลา 10.00 - 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ  โดยมีอาจารย์ นพ.ภุชงค์    
เหล่ารุจิสวัสด์ิ  เป็นวิทยากรน้ัน  มผีลการประเมินความคิดเห็นดังน้ี 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จาํนวน 63  คน  ได้รับแบบสอบถามกลับคืน  จํานวน  63  ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  เพศชาย  จํานวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.11  เพศหญิง  จํานวน  56  คน   
คิดเป็นร้อยละ  88.89  เป็นคณะกรรมการชมรมฯ  จํานวน  41  คน คิดเป็นร้อยละ 65.08  สมาชิกชมรมฯ  
จํานวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.05  ผูส้นใจทั่วไป  จาํนวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.87  ผลประเมิน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก  ( X  =  4.39)  โดยมีความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด  สูงสดุอันดับแรก คือ การต้อนรับและอํานวยความสะดวก( X  = 4.54)  รองลงมาคือ  ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  ( X  = 4.52)  และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ( X  = 4.49)  
(ดังรายละเอียดในตาราง 1)  

ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

X S.D. แปลผล 
1. หัวข้อในการบรรยายมีความน่าสนใจ 4.48 0.56 มาก 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.52 0.56 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.37 0.68 มาก   
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.48 0.56 มาก  
5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3.86 0.88 มาก 
6. การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 4.54 0.53 มากที่สุด  
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.49 0.54 มาก  

รวม 4.39 0.47 มาก  



ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1. หัวข้อ/เรื่องที่ท่านต้องการให้อบรมในครั้งต่อไป

1. การดูแลสขุภาพของผู้สูงอายุ
2.  โรคกระดูกพรุน
3.  โภชนาการของผู้สูงอายุ
4.  วิธีดูแลสขุภาพของผู้สูงอายุ
5.  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
6.  กินอยู่อย่างไรให้มีความสขุ / โภชนาการของผู้สูงอายุ
7.  ชีวิตหลังวัยเกษียณ
8. การสร้างเสริมสุขภาพจิตในผูสู้งอายุ
9.  เลือกการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมกับผู้สูงอายุ

2. ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1.  ควรมีการจัดทําเอกสารแจกให้แกส่มาชิกชมรมผู้สูงอายุ
2.  อยากให้เชิญวิทยากรในแนวต่างๆ มากข้ึน































กําหนดการโครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
เรื่อง  “สื่อสารอย่างไร  กับวัยท่ีแตกต่าง”   

ในวันที่  10  มกราคม  2556 
ณ  ห้องประชมุชั้น  2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ   

--------------------------------- 

วันที่  10  มกราคม  2556 
เวลา 09.00  -  09.40  น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม 

09.40  -  10.00  น. เปิดการบรรยายทางวิชาการ 
โดย  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  มศว 

10.00  -  12.00  น. การบรรยายทางวิชาการ เร่ือง “สื่อสารอย่างไร  กับวัยที่แตกต่าง”  
โดย  อาจารย์ นพ.ภุชงค์   เหล่ารุจิสวัสด์ิ 

12.00  -  12.15  น. ปิดการบรรยายทางวิชาการ 
โดย  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  มศว 

12.15  -  13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

-------------------------------------------- 



สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
การบรรยายทางวิชาการ  เรือ่ง  “สนุกกับชีวิตหลังเกษียณ”   

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลาง  ได้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ  การบรรยาย 
ทางวิชาการ  เรื่อง  “สนุกกับชีวิตหลังเกษียณ”   ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ในวันที่  4  ตุลาคม 2555   
เวลา 10.00 - 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ  โดยมีคุณประชาพงษ์   สัตยวณิช 
เป็นวิทยากรน้ัน  มผีลการประเมินความคิดเห็นดังน้ี 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จาํนวน 130  คน  ได้รับแบบสอบถามกลับคืน  จํานวน  130  ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100.00  ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก 
( X  =  4.41)  โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  สูงสุดอันดับแรก คือ หัวข้อในการบรรยายมีความน่าสนใจ 
( X  = 4.64)  รองลงมาคือ  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร  ( X  = 4.61)  และประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ( X  = 4.57)  (ดังรายละเอียดในตาราง 1)  

ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

X S.D. แปลผล 
1. หัวข้อในการบรรยายมีความน่าสนใจ 4.48 0.56 มาก 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.52 0.56 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.37 0.68 มากที่สุด  
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.48 0.56 มาก  
5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3.86 0.88 มาก 
6. การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 4.54 0.53 มาก  
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.49 0.54 มาก 

รวม 4.39 0.47 มาก 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1.  เก่ียวกับสุขภาพ   (มีผู้เสนอความคิดเห็น  2  คน)
2.  การปฏิบัติภาวนา
3.  อาหารการกิน
4.  ท่องเที่ยวและการรักษาสขุภาพ
5.  เร่ือง หัวใจ
6.  ด้านสุขภาพทั่วไป เพ่ือการให้ความรู้แกผู่้สูงวัยตามบริบทที่กําลังเกิดขึ้นในสังคม
7.  การใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุข



2. ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมฟังได้ด้วย เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานของชมรม
2.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ร่วมประชุมให้มากกว่าน้ี เพราะกิจกรรมและการบรรยาย

ดีมาก  
3.  น่าจะประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้รับฟังด้วย เพราะวัยรุ่นฟังเพ่ือที่ต่างคนต่างวัยจะ

เข้าใจกันมากขึน้  
4.  ควรประชาสัมพันธ์แต่เน่ินๆ ให้สมาชิกชมรมทราบ
5.  อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้เข้ารับฟังบรรยายด้วย ก้าหัวข้อในการบรรยายน้ัน

สามารถเออํานวยต่อชุมชน  
6.  โทรเชิญชวนสมาชิกที่มารว่มกิจกรรมบ่อยครั้ง ก่อนถึงวันจัดกิจกรรม ประมาณ 3 - 4 วัน
7. ต้องการให้จัดวันอ่ืนที่ไม่ใช้วันอังคาร กับวันพฤหัสบดี เพราะรถติดมาก หาที่จอดรถไม่ได้
8.  เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เด็กมีความเข้าใจผู้สูงอายุ ส่วนใหญจ่ะมีแต่ให้ความรู้กับ

ผู้สูงอายุว่าจะอยู่กับเด็กอย่างไร ย่ิงทําให้ผูสู้งอายุรู้สึกอึดอัดมากในเรื่องน้ี  
9.  กิจกรรมทีดี่และหัวข้อการบรรยายที่ดี มีวิทยากรที่มีความรู้ สมควรที่จะเชิญอาจารย์

มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต ที่สอนเก่ียวกับเร่ืองน้ันๆ มาฟังด้วยจะได้เป็นการกระจายความรู้ออกไปมากๆ  
10. ควรมีการสรุปเน้ือหาสาระของการประชุม เพ่ือผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังจะได้ติตามได้
11.  ควรใช้ห้องประชุมให้เล็กกว่าน้ี
12. วิทยากรพยามให้ผู้ฟังเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลที่เราต้องติดต่อหรือสื่อสารด้วย และ

เป็นแนวทางที่ดี เราเข้าใจคนอื่นได้ดี เราต้องนึกถึงบางอย่างที่แต่ละคนไม่ค่อยจะเหมือนกัน หรือแตกต่างไปจาก
สมัยของพวกเรา  

13. ขอช่ืนชมการทํางานของประธานชมรมฯ เร่ืองที่นํามาเสนอแต่ละเรื่องดีมาก
14. อาจใช้ห้องที่พอเหมาะกับผู้เข้าร่วม และจัดให้การอบรมเป็นการพูดคุย เพ่ือให้เกิดความรู้สึกใน

การมีส่วนร่วมอาจได้แบ่งปันความคิด เป็นช่วงๆ แทนการต้ังคําถามในช่วงท้ายอย่างเดียว   
15.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป





















ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมที่  1  บรรยายทางวิชาการ  เร่ือง  “สนุกกับชีวิตหลังเกษียณ”  





กิจกรรมที่  2  บรรยายทางวิชาการ  เร่ือง  “สื่อสารอย่างไร  กับวัยที่แตกตา่ง” 




