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โครงการบริการวิชาการ 
การบรรยายทางวิชาการ  เรือ่ง  “(วิธี) ยืดอายุสมอง”  

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

หลักการและเหตุผล 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จดัให้มีการบริการวิชาการ  โดยจัดการบรรยาย 

ทางวิชาการ  เรื่องที่น่ารู้  น่าสนใจ  เสมอมา  สํานักหอสมุดกลาง  ได้เลง็เห็นถึงความสําคัญของสุขภาพของ 
ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดังน้ัน  จึงกําหนดที่จะจัดโครงการบริการวิชาการ   
การบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “(วิธี) ยืดอายุสมอง”  เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อันจะทําให้บุคคลดังกล่าวได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ในระดับหน่ึง    

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือเป็นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
วันพฤหัสบดี  ที่  6  ตุลาคม  2554  เวลา  10.00  -  12.00  น. 

สถานทีดํ่าเนนิการ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บัวศรี 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน  80  คน 

งบประมาณ 
ใช้งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  งบรายจ่ายอ่ืน  ประเภทคา่ใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรม / สัมมนาที่จดัเอง  แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิต :  ผู้สําเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์  รายละเอียดดังน้ี  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

1. คา่อาหารว่าง / 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. คา่ตอบแทนวิทยากร  2  ช่ัวโมงๆ  ละ  1,200  บาท เป็นเงิน     2,400  บาท  
รวมเป็นเงิน   10,905  บาท  



ตัวบ่งชี ้
ผู้เข้าฟังการบรรยาย  จํานวน  80  คน  ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ 
1.  ผู้เข้าฟังการบรรยายสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพของตนเองได้ในระดับหน่ึง

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



กําหนดการ 
การบรรยายทางวิชาการ  เรือ่ง  “(วิธี) ยืดอายุสมอง” 

วันพฤหสับดี  ที่  6  ตุลาคม  2554 
ณ  ห้องประชมุศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บัวศรี   คณะศึกษาศาสตร ์

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

วันที่  6  ตุลาคม  2554 
เวลา 09.00  -  09.40  น. ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม 

09.40  -  10.00  น. เปิดการบรรยายทางวิชาการ 
โดย  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  มศว 

10.00  -  12.00  น. การบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “(วิธี) ยืดอายุสมอง” 
โดย  แพทย์หญิงสิรินทร  ฉนัศิริกาญจน 

12.00  -  12.15  น. ปิดการบรรยายทางวิชาการ 
โดย  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  มศว 

12.15  -  13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

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







สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
การบรรยายทางวิชาการ  เรือ่ง “(วิธี) ยืดอายุสมอง”    

โดย  แพทย์หญิงสิรนิทร  ฉันศิริกาญจน 
ในวันที่  6  ตุลาคม  2554  เวลา 10.00 - 12.00  น. 

ณ  ห้องประชมุศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บัวศรี  ชั้น  2  คณะศึกษาศาสตร์   
-------------------------------------- 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลาง  ได้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ  การบรรยาย 
ทางวิชาการ  เรื่อง “(วิธี) ยืดอายุสมอง”  ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ในวันที่ 6 ตุลาคม  2554  เวลา 10.00 - 12.00 น.   
ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บัวศรี  ช้ัน  2  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
โดยมีแพทย์หญิงสิรินทร  ฉันศิริกาญจน  เป็นวิทยากรน้ัน  มผีลการประเมินความคิดเห็นดังน้ี 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จาํนวน 81 คน  ได้รับแบบสอบถามกลับคืน  จํานวน 75 ฉบับ  คิดเป็น 
ร้อยละ 92.59  เพศชาย  จํานวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.33  เพศหญิง  จํานวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  
70.67  ผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52)   
โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  สูงสุดอันดับแรก คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ( X  = 4.64) 
รองลงมาคือ การต้อนรับและอํานวยความสะดวก  ( X  =4.60)  และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร  ( X  = 4.53)  (ดังรายละเอียดในตาราง 1)  

ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

X S.D. แปลผล 
1. หัวข้อในการบรรยายมีความน่าสนใจ 4.52 0.58 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.53 0.55 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.45 0.66 มาก   
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.45 0.58 มาก 
5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 4.41 0.81 มาก 
6. การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 4.60 0.52 มากที่สุด  
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.64 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.43 มากที่สุด  

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1. เลือกการออกกําลังกายของผู้สูงอายุ
2. ควรหาวิทยากรท่ีมีประโยชน์ในลักษณะนี้อีก

























โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
การบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง   “เภสัชกรไทยหัวใจไรพ้รมแดน”   

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

หลักการและเหตุผล 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จดัให้มีการบริการวิชาการ  โดยจัดการบรรยาย 

ทางวิชาการ  เรื่องที่น่ารู้  น่าสนใจ  ให้แก่ชมรมผูสู้งอายุ  มศว  เสมอมานั้น  ในการน้ี  สํานักหอสมุดกลาง   
ได้พิจารณาเห็นว่าโรคเอดส์ได้ระบาดสูงข้ึนเรื่อยๆ  ดังนั้น  จึงเห็นควรจัดการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์
ให้แก่สมาชิกชมรมผูสู้งอายุได้รับทราบ  โดยเภสัชกรหญิงศาสตราจารย์พิเศษกฤษณา  ไกรสินธ์ุ  ได้ให้เกียรติ 
มาเป็นวิทยากรบรรยาย  ซึ่งท่านเป็นผู้ค้นคว้าและวิจัยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทยได้เป็นผลสําเร็จใน   
พ.ศ.  2542  และท่านยังเดินทางไปประเทศคองโก  ประเทศเอริเทรีย  ประเทศแทนซาเนีย ประเทศเบนิน  
และประเทศไลบีเรีย  เพ่ือไปช่วยผลิตยาต้านเช้ือไวรัสเอดส์  จนเป็นผลสําเร็จอีกด้วย  จึงทําให้ท่านได้รับรางวัล
มากมาย  โดยในปี  พ.ศ.  2552   ท่านได้รับรางวัลรามอน  แมกไซไซ  สาขาบริการสาธารณะ  จากมูลนิธิรางวัล 
รามอน  แมกไซไซ  ประเทศฟิลิปปินส์  ฉะนั้น  การที่วิทยากรเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์ 
ในเรื่องของโรคเอดส์เป็นอย่างดี  จะทําใหผู้้เข้ารับฟังการบรรยาย  ได้รบัความรู้  และมุมมองในด้านการช่วยเหลือ
มนุษยชาติอีกประการหน่ึง    

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือเป็นการให้ความรู้แกส่มาชิกชมรมผูสู้งอายุ  มศว  และบุคคลที่สนใจทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยากร 
เภสัชกรหญิงศาสตราจารย์ (พิเศษ) กฤษณา  ไกรสินธ์ุ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
วันพฤหัสบดี  ที่  2  กุมภาพันธ์  2555  เวลา  10.00  -  12.00  น. 

สถานทีดํ่าเนนิการ 
ห้องประชุมช้ัน  2  อาคารวิจยัและการศึกษาต่อเน่ืองฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  มศว  จํานวน  70  คน 



งบประมาณ 
ใช้งบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  งบรายจ่ายอ่ืน  ประเภทคา่ใช้จ่าย 

ในการฝึกอบรม / สัมมนาที่จดัเอง  แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิต :   ผลงาน 
การให้บริการวิชาการ  รายละเอียดดังน้ี  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

1. ค่าอาหารว่าง / เคร่ืองด่ืม  สาํหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ  71  คน
มื้อละ  25  บาท  1  มื้อ เป็นเงิน    1,775  บาท 

2. คา่อาหารกลางวัน  สําหรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 71  คน
       มื้อละ  80  บาท  1  มือ้ เป็นเงิน     5,680  บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร  2  ช่ัวโมงๆ  ละ  1,200  บาท เป็นเงิน     2,400  บาท  

รวมเป็นเงิน     9,855  บาท  

ตัวบ่งชี ้
ผู้เข้าฟังการบรรยาย  จํานวน  70  คน  ได้รับความรู้ในเรื่องโรคเอดส์  เพ่ิมขึ้น  80% 

ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ 
1.  ผู้เข้าฟังการบรรยายสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี

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



กําหนดการ 
โครงการบรกิารวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 

การบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “เภสัชกรไทยหัวใจไรพ้รมแดน”   
วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2555 

ณ  ห้องประชุมชั้น  2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
--------------------------------- 

วันที่  2  กุมภาพันธ์  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  “เภสัชกรไทยหัวใจไร้พรมแดน”   
โดย  เภสัชกรหญิงศาสตราจารย์ (พิเศษ) กฤษณา  ไกรสนิธ์ุ 

12.00  -  12.15  น. ปิดการบรรยายทางวิชาการ 
โดย  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  มศว 

12.15  -  13.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

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







สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ 
การบรรยายทางวิชาการ  เรือ่ง  “เภสัชกรไทยหัวใจไร้พรมแดน”  

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

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลาง  ได้โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ  การบรรยาย 
ทางวิชาการ  เรื่อง “เภสัชกรไทยหัวใจไร้พรมแดน”   ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ในวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2555   
เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน  2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเน่ืองฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
โดยมีเภสัชกรหญิงศาสตราจารย์ (พิเศษ) กฤษณา  ไกรสินธ์ุ  เป็นวิทยากรน้ัน  มผีลการประเมินความคิดเห็นดังน้ี 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จาํนวน 247 คน  ได้รับแบบสอบถามกลับคืน  จํานวน 239 ฉบับ  คิดเป็น 
ร้อยละ 96.76  เพศชาย  จํานวน 64 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.78  เพศหญิง  จํานวน  175  คน  คิดเป็นร้อยละ  
73.22  เป็นคณะกรรมการชมรมฯ  จํานวน  47  คน คิดเป็นร้อยละ 19.67  สมาชิกชมรมฯ  จํานวน  17  คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.11  ผู้สนใจท่ัวไป  จํานวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.02  และนิสิต  จํานวน  163  คน   
คิดเป็นร้อยละ 68.20  ผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมากที่สุด   
( X  = 4.59)  โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  สูงสุดอันดับแรก คือ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ( X  = 4.66) 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ( X  =4.65)  และการต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
( X  = 4.64)  (ดังรายละเอียดในตาราง 1)  

ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ  

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน  

X S.D. แปลผล 
1. หัวข้อในการบรรยายมีความน่าสนใจ 4.53 0.55 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.56 0.55 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.65 0.60 มากที่สุด   
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.58 0.54 มากที่สุด 
5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 4.66 0.71 มากที่สุด 
6. การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 4.64 0.49 มากที่สุด  
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.55 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.39 มากที่สุด  

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1. เลือกการออกกําลังกายของผู้สูงอายุ
2. ควรหาวิทยากรท่ีมีประโยชน์ในลักษณะนี้อีก































ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมที่  1  บรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  “(วิธี) ยืดอายุสมอง” 



กิจกรรมที่  2  บรรยายทางวิชาการ  เรื่อง   “เภสัชกรไทยหัวใจไร้พรมแดน”   




