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คํานํา 
 

 รายงานประจําปี พ.ศ.2558-2559 ของชมรมรักษ์ ม.อ.เป็นรายงานประจําปี ฉบับที่ 3 และเป็นฉบับสุดท้าย
ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯชุดแรก (ปีพ.ศ.2555-2559) โดยฉบับแรก พ.ศ.2556 ได้จัดทําเป็นเล่ม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2557 ได้จัดทําและเผยแพร่ทาง website ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 จากสมาชิกจํานวน 100 คนเมื่อแรกต้ังคณะกรรมการบริหารชมรมฯในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีสมาชิกเพ่ิมจํานวนเป็น 570 คน ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
คณะกรรมการบริหารชมรมฯได้ดําเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์ รวมทั้งความหมายของชมรมฯ อัน
ประกอบด้วย R=Resilience (ความสามารถในการช่วยให้ฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติ) A= Agility (มีความกระฉับกระเฉง) 
K=Knowledge (มีความรู้) S=Strength(มีความเข้มแข็ง)ซึ่งเป็นที่มาของคําว่า RAKS PSU  และภายใต้คําขวัญที่
คณะกรรมการบริหารชมรมฯได้กําหนดขึ้นว่า “ชมรมรักษ์ ม.อ. ถักทอความสัมพันธ์ รังสรรค์คุณภาพชีวิต” ดังกิจกรรม 
ปัญหาและอุปสรรค ที่ปรากฏในรายงานประจําปีทุกฉบับ 

 คณะกรรมการบริหารชมรมฯขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกท่าน 
ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและเอาใจใส่กิจกรรมของชมรมฯเป็นอย่างดี ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของชมรมฯ รวมทั้งมีข้อแนะนํา ติ ชม เสมอมา และที่สําคัญคือบุคลากรของงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตต่างๆ ที่ช่วยดําเนินงานให้กับชมรมฯจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
                                                                        คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. 
                                                                                            ปีพ.ศ. 2555 - 2559 
                                               ตุลาคม 2559 
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ชมรมรักษ์ ม.อ. 
รายงานประจําปี 2558-2559 

สารบญั 
 

 หน้า 
 

คํานํา 3 
สารบัญ 5 
วัตถุประสงค์ของชมรมรักษ์ ม.อ. 6 
รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 7 
สารจากประธานชมรมรักษ์ ม.อ. 10 
ผลงาน/กิจกรรม ของชมรมฯในรอบปี  2558 12 
ผลงาน/กิจกรรม ของชมรมฯในรอบปี  2559  
ปัญหาและอุปสรรค  
งบรายรับรายจ่าย  
ภาคผนวก  
     ก.แผนกิจกรรมชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2558   
     ข.แผนกิจกรรมชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2559  
     ค.ผลการทํากิจกรรมชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2558   
     ง.ผลการทํากิจกรรมชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2559  
     จ.จํานวนสมาชิก  
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วัตถุประสงค์ของชมรมรักษ์ ม.อ. 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ.2555 ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของชมรมรักษ์ ม.อ. 

ไว้ดังน้ี 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือให้คําปรึกษากิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างสมาชิก และระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสมาชิก  ทั้งน้ี ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
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รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. 
 

วรัญ ตันชัยสวัสด์ิ 

ที่ปรึกษา 

เรืองนิด วรรณวงศ ์

ที่ปรึกษา 

สมปอง  ทองผ่อง 

ที่ปรึกษา 
 
เที่ยง จารุมณ ี

ที่ปรึกษา 

 

     

วิจารณ์  หอประยูร 

ที่ปรึกษา  

ปิติ ทฤษฏิคุณ 

ประธานกรรมการ 

 

 

ปราโมทย์ จูฑาพร 

รองประธานกรรมการ 
 เสาวนิต คปูระเสริฐ 

กรรมการ 



 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายงานประจําปี 2558-2559  ชมรมรักษ์ ม.อ. 7/11/2017 : p 7 
 
 

 

ประพจน์ นนัทรามาศ 

กรรมการ  

สุธรรม สุขสว่าง 

กรรมการ 

 

กันยา เหมพฒัน ์

กรรมการ  

จุฑาทิพย์ จุลกิพงศ ์

กรรมการ 

 

จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน ์

กรรมการ  

กนกวรรณ ภควัตชัย 

กรรมการ 

เปรมยุดา สุทธิวงศ ์

กรรมการ 

อรรถพร  ต้ินหนู 

กรรมการ 

หัวหน้างานสวัสดิการ 
(สุนนัทา แก้วเจริญ) 

กรรมการและเลขานุการ  

อชิดา นลิรัตน ์

ผู้ช่วยเลขานุการ 
สารจากประธานชมรมรักษ์ ม.อ. 
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คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ.ชุดปัจจุบัน ซึ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่มาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
และจะครบวาระ 4 ปี ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ. 2555 ใน
เดือนพฤศจิกายน ศกน้ี รายงานประจําปีฉบับน้ี จึงเป็นการรวบรวมกิจกรรมที่ชมรมฯได้ดําเนินการมาในรอบปี 2 ปี คือ 
ปี พ.ศ. 2558 -2559 เข้าไว้ด้วยกัน 

ในการทํากิจกรรมของชมรมฯที่ผ่านมา จะดําเนินการโดยมีหลักการว่า สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีส่วน
ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมสนับสนุนกําลังทรัพย์ตามสมควร ชมรมฯจะรับผิดชอบในการให้บริการที่เป็นส่วนกลาง การ
ประสานงานและการจัดการเพ่ืออํานวยความสะดวก  กิจกรรมที่ทําจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ซ้ําซ้อนกับกิจกรรมที่มีหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืนดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว   

กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ได้ดําเนินการมาในรอบสองปีน้ี  จะคล้ายคลึงกับรอบ 2 ปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ (พ.ศ. 
2556-2557)  คือ ส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และการส่งเสริมให้มีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างสมาชิก  นอกจากน้ี ชมรมฯ ยังเน้นในกิจกรรมที่เป็นการรณรงค์เพ่ือเพ่ิมจํานวนสมาชิกด้วย 
โดยในปัจจุบัน ชมรมฯมีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 570 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)  ส่วนกิจกรรมที่เป็นการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คําปรึกษาในกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของระเบียบฯ  
ยังมิได้มีการดําเนินการแต่อย่างใด  เน่ืองจากชมรมฯได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานและบุคลากร ที่
รับผิดชอบเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว การเสนอแนะในเรื่องต่างๆอาจเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอยู่ 
หรือมีแผนที่จะดําเนินการอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องขอหรือสั่งการจากมหาวิทยาลัย  ทางชมรมฯก็ยินดีที่จะ
ดําเนินการ 

เน่ืองจากชมรมรักษ์ ม.อ.ได้รับการจัดต้ังขึ้น โดยเร่ิมต้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการมากกว่าวิทยาเขตอ่ืนๆ  ดังน้ัน กิจกรรมของชมรมฯส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นในวิทยาเขตหาดใหญ่  คณะกรรมการ
บริหารชมรมฯ  จึงได้ปรึกษาหารือกับผู้บริหารของวิทยาเขตปัตตานี และตัวแทนของผู้ที่เกษียณจากวิทยาเขตปัตตานี  
ได้มีความเห็นชอบให้จัดต้ังอนุกรรมการชมรมรักษ์ ม.อ.ประจําวิทยาเขตปัตตานีขึ้น เพ่ือดําเนินกิจกรรมของชมรมฯ ใน
ส่วนของวิทยาเขตปัตตานีต่อไป ซึ่งได้มีการดําเนินการไปแล้ว 

ปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรมของชมรมฯในระยะที่ผ่านมา คือการสื่อสารกับสมาชิก  เน่ืองจาก
สมาชิกของชมรมฯได้แยกย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆท่ัวประเทศ มิได้พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดิม เช่นก่อนการเกษียณราชการ การ
ติดต่อกับสมาชิกที่ใช้ Social media ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สมาชิกอ่ืนๆต้องใช้ติดต่อทางไปรษณีย์ ซึ่งมีปัญหา
พอสมควร โดยเฉพาะสมาชิกที่มีการย้ายที่อยู่และไม่ได้แจ้งให้ชมรมฯทราบ อย่างไรก็ตาม ชมรมฯ ก็พยายามแก้ปัญหา
ในกรณีดังกล่าวน้ีให้ดีที่สุด 
  คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่สนับสนุน และมีส่วนในการจัด
กิจกรรมของชมรมฯ ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ผู้บริหารทุกท่าน คณะและหน่วยงาน ตลอดจน
บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย และสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ.ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรม
ของชมรมฯ และในฐานะประธานชมรมฯ ผมขอขอบพระคุณที่ปรึกษาและกรรมการชมรมฯ  ตลอดจนฝ่ายเลขานุการ
จากงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่เสียสละเวลา และทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจ ให้กับการปฏิบัติหน้าที่
อย่างดีย่ิง 

ขอขอบคุณ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ 

ประธานชมรมรักษ์ ม.อ. 

กันยายน  2559 
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กิจกรรมของชมรมรักษ์ม.อ. ในรอบปี 2558 
 

1. การประชุมกรรมการชมรมฯ และการประชุมกลุ่มย่อย 
   1.1. การประชุมกรรมการชมรมเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง 
   1.2. การประชุมคณะผู้ประสานงานและแกนนําของกิจกรรมกลุม่ย่อย 
          การประชุมกลุ่มย่อยน้ีจุดประสงค์เพ่ือให้สมาชิกของชมรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆรวม 3 ครั้ง ซึ่งเป็น
กิจกรรมการนําสมาชิกไปทัศนศึกษาสถานที่ทําการเกษตร ซึ่งสมาชิกสามารถนําปฏิบัติได้จริง และทัศนศึกษาเพ่ือเปิด
โลกทัศน์ของสมาชิกให้กว้างขึ้น ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. โครงการ รบัเพื่อนใหม่วัยงาม 
   วัน เวลา สถานที ่
   วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 ณ หอ้งประชุม 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
   วิทยาเขตหาดใหญ ่
   วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือต้อนรับสมาชิกใหม่ที่สมัครในรอบปีที่ผา่นมา 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เพ่ือนสมาชิกทั้งใหม่และเก่าได้พบปะสังสรรค์  อันเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกด้วยกัน 
3. เพ่ือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตแก่สมาชิกของชมรม 

ในการนี้มีการให้ความรูเ้รื่อง “การวางแผนเพื่อความม่ันคงทางการเงินสาํหรับคนเกษียณ” โดยวิทยากรคือ   นาย
อนุรักษ์ บุญแสวง  นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย) 
จํานวนผูเ้ข้ารว่ม    118 คน   งบประมาณ          49,350 บาท 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  และคิดว่ามีความรู้ในเรื่องการบริหารการเงินดีขึ้น 
 
3. โครงการบรรยายวิชาการ “สว. สดใส ใส่ใจโภชนาการ “ 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00น.  ณ งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เกษียณมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม  
2. เพ่ือให้ผู้เกษียณมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร 

การจัดงานคร้ังนี้มีวิทยากรบรรยายคือ คณุอัฐพร ระวังสุข พยาบาล ชํานาญการ ฝา่ยบริการพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  30 คน   งบประมาณ        1,904 บาท 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกมีความพึงพอใจในกิจกรรมน้ีมาก มกีารให้ปฏิบัติจริง และมีการประกวดการทําอาหารด้วย และประสงค์ใหจ้ัดอีก 
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4. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ “เที่ยวเมืองเก่าสงขลา” 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 9.00-14.00 น. อ.เมือง จ.สงขลา 

วัตถุประสงค ์
 
1. เพ่ือให้สมาชิกชมรมรักษ์ม.อ. ได้ทราบและเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา   
2. เพ่ือให้สมาชิกชมรมรักษ์ม.อ. ได้พบปะ สนทนากันระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
 
จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  35 คน  งบประมาณ        7,972 บาท (งบประมาณบางส่วนเก็บจากสมาชิก) 
 
ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกมีความพึงพอใจมาก กิจกรรมน้ีได้ให้สมาชิกขึ้นรถของเทศบาลสงขลา ชมเมืองสงขลา และฟังการบรรยายจาก
ประธานชมรมคนรักสงขลา ที่โรงสีแดง “หบั โห้ หิ้น “และชมบ้านเรือนที่ยังรักษาสภาพเมืองเก่าไว้ 
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5. การประชุมใหญ่สามัญชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2558 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขา
นครินทร ์

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก 
2. เพ่ือแถลงผลงานของชมรมฯ 
3. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพทุกวัย 

ในการจัดกิจกรรมนี้มีการบรรยายพเิศษ เรือ่ง “สว.กับการดูแลสขุภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อุทัย   เก้า
เอ้ียน  อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  

นอกจากน้ี มีการแสดงโยคะ โดยคุณ ดรุณี สุทธิวิภากร และ ทีมงาน การแสดง ลลีาศ โดย ศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา 
อังสุภานิช และทีมงาน    และมีการแสดง ดนตรี โดย คุณ ผดุงศักด์ิพานิชตระกูลศิลป์  จากคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  130 คน   งบประมาณ         31,287 บาท  

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับดี ขอ้เสนอแนะคือ เครื่องเสียงในห้องประชุมไม่ค่อยดี ทําให้ฟังไม่ชัดเจน     
 
 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สีน้าํขั้นพื้นฐาน 

วัน เวลา สถานที ่
กิจกรรมน้ีฝึกปฏิบัติในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-14.00 น. ณ ลานช้ัน B 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สมาชิกที่สนใจได้เรยีนรู้วิธีการวาดภาพและการใช้สีนํ้าขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปใช้ในโอกาสต่อไป 
2. เพ่ือให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆระหว่างสมาชิก 
3. ทําให้เกิดสมาธิและการผอ่นคลายทางจิตใจ อันมีผลต่อสุขภาพกาย 

กิจกรรมคร้ังนีมี้วิทยากรคือ คุณผดุงศักด์ิ พาณชิตระกูลศิลป์ นักวิชาการช่างศลิป์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  7 คน   งบประมาณ       ผู้เข้าอบรมจ่ายเอง 
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ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
 
สมาชิกผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมาก วิทยากรเป็นกันเองสอนสนุก สมาชิกทุกคนได้ผลงานกลับบ้าน 
 

 
 
7. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 

วัน เวลา สถานที ่
ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2558 โดยเดินทางไป ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการชมรมรักษ์ม.อ. กับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ มข. (มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ) 
2. เพ่ือดูงานด้านดูแลผู้สูงอายุของรัฐปีนัง 
3. เพ่ือดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย 
 
ในการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ ได้เข้าเย่ียมชมสถานท่ีดูแลผู้สูงอายุ wan ching yuen,than hsiang temple ได้รับ
การต้อนรับอย่างดีจากแม่ชี Zhennian Shih จากนั้นได้ศึกษาเมืองเก่าที่มะละกา ชมบ้านวัฒนธรรมเก่าแก่ 
บาบ๋า-ยาหยา  
 
จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  20 คน   งบประมาณ   27,870 บาท ( งบประมาณบางส่วนกรรมการชมรมฯและ
สมาชิกชมรมฯทั้งม.อ. และมข.จ่ายเอง ) 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากกรรมการท้ัง 2 มหาวิทยาลัย 
โดยภาพรวมกล่าวได้ว่าราบร่ืน ผู้ร่วมเดินทางทุกคนพอใจกับกิจกรรมคร้ังน้ี 
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8. ทัศนศึกษาประเทศอินโดนีเซีย บาหล-ีบุโรพุทโธ 

วัน เวลา สถานที ่
ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สมาชิกฯได้ท่องเที่ยวชมธรรมชาติและเรียนรู้ศลิปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
2. เพ่ือเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกฯ 
จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  28 คน   งบประมาณ       เก็บเงินจากสมาชิก 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 

สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดี และอยากให้จัดกิจกรรมแบบน้ีอีก 
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9. ทัศนศึกษาภายในประเทศ 

9.1. โครงการทัวร์เกษตร 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ไปสวนเกษตรพอเพียง ของคุณคํานึง นวลมณี ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่พ่ึงพาตัวเองได้ และดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
2. ทําในผู้ที่ต้องการทําการเกษตรมั่นใจทีจ่ะนําไปปฏิบัติได้ 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  46 คน   งบประมาณ       3,860 บาท ( งบประมาณบางส่วนสมาชิกจ่ายเอง ) 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกมีความพึงพอใจมาก และประสงค์ให้จัดกิจกรรมแบบน้ีอีก 
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9.2. ทัวร์วัฒนธรรมจ.สตูล 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 14 เมษายน 2558 ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ได้เข้าร่วมงานวัฒนธรรมของดีเมืองสตูล และร่วม
ทําบุญให้วัดเพ่ือบํารุงศาสนา 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สมาชิกชมรมรักษ์ม.อ. ได้ทราบและเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูล   
2. เพ่ือให้สมาชิกชมรมรักษ์ม.อ. ได้พบปะ สนทนากันระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  30 คน   งบประมาณ        2,632 บาท ( ส่วนหน่ึงสมาชิกเป็นผู้จา่ย ) 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดี 
 

9.3. ท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย ตลาดน้ําคลองแดน 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ไปดูงานทํานํ้าตาลโตนด ที่ อ.สงิหนคร ไหว้พระวัดต่างๆ ชมสพานเฉลิมพระเกียรติ ชมตลาด
นํ้าคลองแดน วิถีชาวบ้าน โดยมีคุณวิรภรณ์ ถาวรสุข ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมฯเป็นผู้จัด 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้สมาชิกชมรมรักษ์ม.อ. ได้มีโอกาสพบปะกัน เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์อันดี  

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  35 คน   งบประมาณ       3,633 บาท (ส่วนหน่ึงสมาชิกเป็นผู้จ่าย ) 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
จากการประเมินด้วยแบบสอบถาม พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดี (4.41 )และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีวิทยากร
ท้องถิ่นบรรยายเกี่ยวกับสถานที่เข้าชมด้วย ควรให้มีการแนะนําให้สมาชิกที่ไปด้วยรู้จักกัน อยากให้มกีารจัดแบบน้ีอีก 
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9.4. ทัศนศึกษาเชงิประวัติศาสตร์และเกษตรกรรม จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธาน ี

วัน เวลา สถานที่  
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 ชมวัดพระธาตุน้อยเป็นวัดที่สวยงาม  ชมเจดีย์และรูปป้ันองค์ใหญ่ของพ่อท่านคล้ายวาจา
สิทธ์ิ ซึ่งท่านได้มรณภาพมาเป็นเวลาหลายสิบปี  แต่ร่างกายไม่เน่า ไม่เป่ือย  บรรจุไว้ในโลงแก้ว   โดยในแต่ละวันจะมี
ประชาชนเดินทางไปสักการบูชาไม่ขาดสาย แวะวัดเขาขุนพนม ซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินเคยมาประทับ และผนวช 
ศึกษาและเรียนรู้  ภายในถ้ําตาดฟ้าโดยมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐ์สถานต้ังอยู่ภายในถ้ํา นอกจากน้ี ยังมีศาลและ
อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน และประวัติเรื่องราวต่างๆ  ที่เป็นปริศนาน่าเรียนรู้และศึกษาเป็นอย่างย่ิง ชมผลิตภัณฑ์ สินค้า
พ้ืนบ้านของกลุ่มทุเรียนกวน  มังคุดกวน  กลุ่มผ้ามัดย้อม ผลิตผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ชิมและซื้อผลไม้ตามฤดูกาล  อ.
ลานสกา หมู่บ้านคีรีวง แวะวัดไข่เจดีย์ (ไอ้ไข่ )  ภายในวัดเต็มไปด้วยรูปป้ันไก่ชน ที่มีผู้คนนํามาแก้บนไว้ เดินทางไปกาญ
จนดิษฐ์  น่ังเรือชมฟาร์มหอยนางรม “สินมานะฟาร์ม” แวะ ชมการฝึกลิง ชม ชิม ซื้อ สวนสละอาทิตย์ ซึ่งมีรสชาด
หวาน หอม ปลูกในเน้ือที่ที่กว้างใหญ่ สามารถเดินชมและถ่ายรูปภายในสวนตามอัธยาศัย จัดโดย คุณวราภรณ์ ถาวรสุข 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  31 คน   งบประมาณ        เก็บเงินจากสมาชิก 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
จากการประเมินด้วยแบบสอบถาม พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดีมาก และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีกิจกรรม
เช่นน้ีอย่างต่อเน่ือง 
 
10. จัดทํารายงานประจําปี 2557 
เป็นการสรุปกิจกรรมตลอดปีที่คณะกรรมการชมรมและสมาชิกฯได้ดําเนินการมาตลอดปี 2557 
 
11. จัดทําขา่วชมรมรักษ์ ม.อ. 
เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบกิจกรรมต่างๆของชมรม และใหค้วามรู้ในเรื่องต่างๆในการดํารงชิวิต 
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กิจกรรมชมรมรักษ์ ม.อ. ในรอบปี 2559 

 
1. การประชุมของคณะกรรมการและท่ีปรกึษาชมรมรักษ์ ม.อ. 

วัน เวลา สถานที ่
    1.1. การประชุมกรรมการชมรมเดือนละ 1 ครั้ง รวม 10 คร้ัง (มกราคม 2559 ถึง พฤศจิกายน 2559) 
    1.2. การประชุมกลุ่มย่อย รวม 3 ครั้ง 
          
2. จัดทําคู่มือสิทธสิวัสดิการของผูสู้งอายุ 

วัน เวลา สถานที ่
ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้สมาชิกชมรมฯได้รับทราบถึงสิทธิ  สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆท่ีควรได้รับ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและ
มหาวิทยาลัย 

การจัดทําครั้งน้ีโดย คุณสุธรรม สุขสว่าง เป็นบรรณาธิการ ได้รวบรวมเรื่องดังกล่าวไว้ และคณะกรรมการชมรมฯชุดที่ 1 
( พ.ศ. 2555-2559 ) ช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติมข้อมูล 

งบประมาณ   เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนนิงาน      ได้แจกให้สมาชิกในการประชุมใหญ่สามญัของชมรมฯแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559  
 
3. การเยือนวิทยาเขตต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้มีสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ.ขึ้นทุกวิทยาเขต ซึ่งเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ของสมาชิกในวิทยาเขตเองและระหว่าง
วิทยาเขต 
ในการน้ีได้เริ่มจากการที่ประธานชมรม ( รศ.ดร. ปิติ ทฤษฎิคุณ ) และทีมกรรมการและที่ปรึกษา ไปเยือนวิทยาเขต
ปัตตานีก่อน เพ่ือหารือถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมของชมรมฯให้เกิดขึ้นทีวิ่ทยาเขตน้ี 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  5 คน (กรรมการชมรมฯ จากวิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมเดินทางไปวิทยาเขตปัตตานี)      
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ผลการดําเนินการ     ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองวิทยาเขตปัตตานีและ 
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการของวิทยาเขตปัตตานี และได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําวิทยาเขต
ปัตตานี เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง ที่ปรึกษาชมรมรักษ์ ม.อ.  ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายจรัส   ชูช่ืน       อนุกรรมการ 
3. นายเฉลิม   สัตยเสวนา      อนุกรรมการ 
4. นายมนัส เสาะสุวรรณ      อนุกรรมการ 
5. นางนวลน้อย เมืองชนะพวง      อนุกรรมการ 
6. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปัตตานี     อนุกรรมการและเลขานุการ 

มีผู้เข้าร่วมจากวิทยาเขตปัตตานี 20 คน 
 
4. รับเพื่อนใหม่วัยใส 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 12 c อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ที่สมัครในรอบปีที่ผ่านมา 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ อันเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างเพ่ือนสมาชิก และเปิดโอกาส

ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางร่วมมือกันเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น 
3. เพ่ือให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการดํารงชิวิตหลังวัยเกษียณของเพ่ือนสมาชิก 
 
ในการนี้ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ นโยบายของ ม.อ. ในการดูแลบุคลากรหลังเกษียณ “ โดย นพ.บญุประสทิธิ์ 
กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบคุคลและประกันคณุภาพ 
และมีการอภิปรายเร่ือง “ สอ.ม.อ. กับความม่ันคงของการลงทุนทางการเงนิของสมาชิก “ โดยมีผู้ร่วมอภิปรายคอื 
     1. คุณสุวิทย์ ศรีสง่ ผู้จัดการ สอ.มอ. 
     2. คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ อดีตผูบ้ริหารธนาคาร/ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการเงนิ 
     3. อาจารย์ปราโมทย์ จูฑาพร รองประธานชมรมรักษ์ ม.อ. 
     4. ดําเนินการอภิปรายโดย คุณบัญชร วิเชียรศรี จากสถานีวิทยุ ม.อ. 

นอกจากนี้ในงานดังกลา่วยังมีกิจกรรมสัมพันธ์ใหส้มาชกิด้วยโดยวิทยากรคือ คณุจันทร์ฉาย แซ่ต้ัง  

จํานวนผูเ้ข้ร่วม   130 คน            งบประมาณ     11,582 บาท 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
จากการประเมิน สมาชิกพอใจอยู่ในระดับดี และมคีวามรู้สึกว่าการจัดงานคร้ังน้ีได้รับความรู้ ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ แต่มี
ข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมสัมพันธ์ควรจัดให้เหมาะสมกับวัยและเวลาไม่มากเกินไป 
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5. ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 

วัน เวลา สถานที ่
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก 
2. เพ่ือแถลงผลงานของชมรมฯ 
3. เพ่ือเลือกต้ังกรรมการชุดใหม่ของชมรมฯ 
4. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
 
ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ม.อ.กับการออกนอกระบบ” โดย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รอง
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และมีการเลือกต้ังประธานและกรรมการชุดใหม่ของชมรมฯ (เนื่องจากกรรมการชุดเก่า
หรือชุดที่1 จะครบวาระในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559) 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม 200 คน            งบประมาณ  23,316 บาท 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
การเลือกต้ังประธานกรรมการชมรมฯคนใหม่ ผลคือ อาจารย์ปราโมทย์ จฑูาพร ได้รับการเลือกต้ังให้เป็นประธาน
ชมรมฯคนใหม ่และกรรมการที่ได้รับการเลือกต้ังคือ 
1. คุณจุฑารัตน์  เกียรติศิริโรจน์ 
2. คุณเที่ยง       จารุมณ ี
3. คุณประพจน์    นันทรามาศ 
4. คุณจุฑาทิพย์   จลุิกพงศ์ 
5. คุณกนกวรรณ   ภควัตชัย 

การประชุมครั้งน้ีสมาชิกมีความพอใจในระดับดี และสมาชิกมีข้อแนะนําว่าควรเสนอผลงานเป็นรูปภาพประกอบด้วย จะ
เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
 
6. ทัศนศึกษาภายในประเทศ 

6.1 ทัศนศึกษา จ.แพร่ และ จ.น่าน 

วัน เวลา สถานที ่
ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จ.แพร่และ จ. น่าน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สมาชิกได้ท่องเที่ยวชมธรรมชาติและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของ จ.แพร่ และ จ.น่าน 
2. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก     
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จํานวนผูเ้ข้ารว่ม   27 คน        งบประมาณ  เก็บเงินจากสมาชิก 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกทุกท่านมีความพึงพอใจในระดับดี และอยากให้จดัทัศนศึกษาเช่นน้ีอีก 
 
6.2 ทัวร์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

วัน เวลา สถานที ่
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 เวลา  14.00-22.30น. ณ วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.เมอืง จ.สตูล 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สมาชิกชมรมฯทราบและเข้าใจวิถีชิวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนของจังหวัดสตูล 
2. เพ่ือให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์กัน ช่วยให้มคีวามสัมพันธ์อันดี 
3. เพ่ือให้สมาชิกได้เข้าร่วมงานวัฒนธรรมอาหารด้ังเดิมของจังหวัดสตูลด้วย 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  42 คน         งบประมาณ  930 บาท ( ส่วนหน่ึงสมาชิกจ่าย ) 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดี 
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6.3. ทัศนศึกษาเชงิเศรษฐกิจพอเพียง : ตลาดนัดใต้โหนด 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 3 กรกฎาคม 2559  เวลา 9.00-15.30 น. ณ  ศูนย์เรยีนรู้เกษตรแนวใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.เขาพระ อ.
รัตภูมิ จ.สงขลา และตลาดนัดใต้โหนด จ.พัทลุง 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้สมาชิกชมรมฯได้พบปะกัน ร่วมทําบุญประจําปีถวายเทียนพรรษา และเรียนรู้การจัดการปลูกพืชสวนครัว 
การทัศนศึกษาครั้งน้ี สมาชิกได้เข้าเย่ียมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแนวใหม่ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงซึ่งเป็นโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ และชมตลาดนัดใต้โหนดชมสินค้าจากเกษตรกร นอกจากน้ันได้ถวายปัจจัยและเทียนพรรษาที่
วัดอินทราวาส อ. ท่ามิหรํา จ.พัทลุง 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  37 คน     งบประมาณ  930 บ ( เก็บเงินจากสมาชิกส่วนหน่ึง ) 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดี  
 
6.4 ทัศนศึกษาเทศกาลหมูย่างเมืองตรงั 

วัน เวลา สถานที ่
วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 18.30 น. ณ จ.ตรงั 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้สมาชิกชมรมฯได้ทราบและเข้าใจวิถีชิวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรัง 
2. เพ่ือให้สมาชิกฯได้พบปะกัน เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ 

ในการทัศนศึกษาคร้ังน้ีได้ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ซึ่งท่านเป็นผู้นํายางพาราเข้ามาปลูกใน
เมืองไทยเป็นครั้งแรก ชมสถานีรถไฟกันตังซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่เป็นสถานีรถไฟสุดทางสายใต้ ไปสวนสาธารณะควน
ตําหนักจันทร์เป็นตําหนักเพ่ือรับเสด็จรัชกาลที่ 6 ประพาสเมืองกันตังเมื่อพ.ศ. 2452 ครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และชมนํ้าพุร้อน และไปงานเทศกาลหมูย่างตรัง  

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม 41 คน      งบประมาณ  เก็บเงินจากสมาชิก 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดี การทัศนศึกษาครั้งน้ีทางชมรมขอขอบคุณ คุณวิราภรณ์ ถาวรสุข ทีช่่วยหาไกด์ท้องถิ่น 
และช่วยทําความสนุกสนานให้สมาชิกชมรมฯด้วย 
 
6.5 ทัศนศึกษาเพิ่มความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและวิถีชิวิตของชาวอสิานแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุ 

วัน เวลา สถานที่  
ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2559 ทัศนศึกษา จังหวัด ขอนแก่น  หนองคาย เลย และ อุดรธานี 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
2. เพ่ือศึกษาธรรมชาติ วิถีชิวิตความเป็นอยู่ และ ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยภาคอิสาน 
3. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของชมรมฯ 
4. เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมรักษ์ม.อ. กับชมรมผู้สูงอายุ มข. ( มหาวิทยาลยัขอนแก่น ) ซึง่ทั้ง 2 ชมรมได้ทํา 
mou ไว้แล้ว 

ในการทัศนศึกษาครั้งน้ีได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางชมรมผู้สูงอายุ มข. และรศ.ดร.อํานวย คําต้ือ ผู้อํานวยการ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทีมงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางสถาบันได้เป็นผู้จัดทัศนศึกษาครั้งน้ีให้กับ
ชมรมรักษ์ ม.อ. โดยได้ไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ที่วัดป่าภูก้อน อ.
นายูง  ชมหัตถกรรมผ้าหมู่บ้านนาข่า จ.อุดรธานี  ชมสถานปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  ชมความงามของวัด
ผาตากเสื้อ จ.หนองคาย และเดินทางไปอ.เชียงคาน จ.เลย ชมความงามของแก่งคุดคู้ และหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดํา เข้า
เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดศรีจันทร์ เทศบาลตําบลนาอ้อ ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลนาอ้อได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
นอกจากน้ันได้ชมทิวทัศน์ยอดภูเรือ ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

จํานวนผูเ้ข้ารว่ม  44 คน     งบประมาณ  เก็บเงินจากสมาชิก 

ผลการดําเนนิงานและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับดี และสมาชิกมีความเห็นว่าทริปน้ีมีความสุข สนุกสนาน ผุ้ร่วมทริปน่ารักและขอบคณุ 
รศ.ดร.อํานวย คําต้ือ และขอบคุณทีมงานของชมรมรักษ์ ม.อ.ที่จัดทัศนศึกษาครั้งน้ีได้ดี 
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7. จัดทํารายงานประจําปี 2558-2559 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารชมรมฯชุดน้ี จะหมดวาระในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
(แต่งต้ังเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ) จงึได้จัดทํารายงาน ทั้งปี 2558 และ 2559 

งบประมาณ 3,000  บาท 
 
8. กิจกรรมอ่ืนๆ 
1. ร่วมงานที่ระลึกถึง ดร. สตางค์ มงคลสุข ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2559 
2. ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระรูปสมเด็จพระราชบิดาในงานวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2559  
3. ร่วมงานวันสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
4. เย่ียมสมาชิกที่เจ็บป่วย หรือ สมาชิกที่ประสบภัย 
 
 
9. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายเก่ียวกับผู้สูงอายุ” 

กิจกรรมน้ียังอยู่ในแผนปฎิบัติงานของชมรมฯมีการติดต่อวิทยากรแล้ว แต่ชะลอไว้ก่อนเนื่องจากในช่วงเดือนกันยายน 
2559 มีกิจกรรมหลายกิจกรรม จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯชุดต่อไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
ข้อคิดเห็น ปญัหา และอุปสรรค 

จุดเด่น 
1. ณ วันที ่1 ตุลาคม 2559 ชมรมฯมีสมาชิกจํานวน 570 คน จากการประเมินของคณะกรรมการชมรมฯเห็นว่าใน
ระยะเวลา 4 ปี มีผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกของชมรมมากขึ้น 
2. กิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมส่วนใหญ่ได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมพอสมควร 
3. คณะกรรมการชมรมฯได้พยายามขยายขอบเขตให้วิทยาเขตต่างๆต้ังชมรมรักษ์ ม.อ.ขึ้นที่วิทยาเขตน้ันๆ โดยในปี 
2559 จะเริม่ต้ังชมรม ฯที่วิทยาเขตปัตตานีเป็นแห่งแรก 

จุดอ่อน 
1. บางกิจกรรมที่วางแผนไว้แต่ไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากมีผู้สมัครน้อยจึงต้องยกเลิก 
2. บางกิจกรรมกําหนดผู้เข้าร่วม แต่มผีู้ประสงค์จะเข้าร่วม ก็ไม่สามารถเขา้ร่วมได้ 
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ สมาชิกบางท่านได้รับจดหมายช้า บางครั้งหลัง

กิจกรรมเสร็จแล้ว ซึ่งเรื่องน้ีทางชมรมฯพยายามแก้ไขทุกครั้ง 
4. ในส่วนของสมาชิก แม้มีจํานวนมากข้ึนแต่สมาชิกประเภทลูกจ้างยังสมัครจํานวนน้อย ทางชมรมฯได้พยายามจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือให้สมาชิกประเภทลูกจ้างเพ่ิมขึ้น  
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5. เรื่องงานเลขานุการ ปัจจุบันทางคณะกรรมการชมรมรักษ ์ม.อ.ประสบปัญหาเก่ียวกับงานเลขานุการ เน่ืองจากเมื่อ
ชมรมมีกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น จึงไปกระทบกับการทํางานของฝ่ายเลขานุการซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดงานสวัสดิการ กอง
การเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีงานของมหาวิทยาลัยมากอยู่แล้ว ต้องมาดําเนินงานของชมรมด้วย 

      อย่างไรกต็ามกรรมการชมรมฯได้พยายามช่วยแบ่งเบาภาระงานโดยรับกิจกรรมบางกิจกรรมมาดําเนินการเอง 

      จากเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการชุดน้ีมีความเห็นว่าเมื่อต้ังชมรมรักษ์ ม.อ.ขึ้นมามหาวิทยาลัยมีนโยบายเพ่ือให้ชมรม
ฯดูแลและรวมกลุ่มสมาชิกที่เคยทํางานใน ม.อ. เป็นภาระงานแล้ว ก็ควรจะให้เรื่องดังกล่าวชัดเจนว่าภาระงานด้าน
เลขานุการจะดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้งานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี 

 
สรุป 

      การดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ม.อ.ชุดน้ี ได้ดําเนินงานมาด้วยดี โดยในระยะ 4 ปีต้ังแต่ปี 
2555-2559 มีสมาชิกชมรมจํานวน 570 คน (นับถึงเดือนกันยายน 2559) และมีกิจกรรมในปี 2558 จํานวน 14 
กิจกรรม ในปี 2559 จํานวน 15 กิจกรรม และงบประมาณแต่ละกิจกรรมน้ัน บางกิจกรรมเก็บเงินจากสมาชิกทั้งหมด 
บางกิจกรรมให้สมาชิกออกเงินบางส่วน ชมรมฯ สนับสนุนบางส่วน 

ชมรมรักษ์ ม.อ. 
งบรายรับรายจ่าย 

สําหรบัปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด  152,637.79 
 
รายรับ 

   

    
 เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 100,000.00   
 ดอกเบ้ียรับ 550.87 100,550.87 
รวม   253,188.66 
    
รายจ่าย    
    
 รายจ่ายสูงกว่ารายรับโครงการทัวร์เกษตรครั้งที่ 1 (1) 3,860.-  
 รายจ่ายสูงกว่ารายรับกิจกรรมเที่ยวเมืองเก่าสงขลา (2) 7,972.-  
 รายจ่ายโครงการรับเพ่ือนใหม่วัยงาม (3) 49,350.-  
 รายจ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมรักษ์ ม.อ.-ชมรมผู้สูงอายุ มข. (4) 27,870.-  
 รายจ่ายสูงกว่ารายรับโครงการ สว.สดใส ใสใ่จโภชนาการ (5) 1,904.-  
 รายจ่ายการจัดประชุมใหญส่ามัญชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2558 (6) 31,287.-  
 รายจ่ายดําเนินงานชมรมรักษ์ ม.อ.  (7) 32,841.- 155,084.00 
    
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือสิ้นงวด  98,104.66 
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รายละเอียดประกอบงบรายรับรายจ่าย 
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
 
 
1. รายรับรายจ่ายโครงการทัวร์เกษตรคร้ังที่ 1    
รายรับ เก็บเงินจากสมาชิก 46 คน คนละ 150 บาท   6,900.- 
รายจ่าย ค่าอาหารว่าง (55 คน X 37 บาท)   2,000.-  
 ค่าอาหารกลางวัน (55 คน X 100 บาท)  5,500.-  
 ค่าของที่ระลึก  960.-  
 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ  500.-  
 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่  200.-  
 ค่านํ้ามันรถ  1,600.- 10,760.- 
รายจ่ายสูงกว่ารายรับ   3,860.- 
     
2. รายรับรายจ่ายกิจกรรมเที่ยวเมืองเก่าสงขลา    
รายรับ เก็บเงินจากสมาชิก 30 คน คนละ 100 บาท   3,000.- 
รายจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรเหมาจา่ย  1,500.-  
 ค่าอาหารว่าง (35 คน X 63 บาท)   2,200.-  
 ค่าอาหารกลางวัน (35 คน X 112 บาท)  3,920.-  
 ค่ารถราง  1,800.-  
 ค่าของที่ระลึก  352.-  
 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ  450.-  
 ค่านํ้ามันรถ  750.- 10,972.- 
รายจ่ายสูงกว่ารายรับ   7,972.- 
 

 
3. รายจ่ายโครงการรับเพ่ือนใหม่วัยงาม 

   

 ค่าตอบแทนวิทยากรเหมาจา่ย   3,000.-  
 ค่าอาหารว่าง (120 คน X 25 บาท)  3,000.-  
 ค่าอาหารกลางวัน (120 คน X 150 บาท)  18,000.-  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ (ดอกไม้แห้ง)  2,000.-  
 เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการส่งจดหมายแจ้งเวียน  1,300.-  
 ค่าของที่ระลึก (เสื้อชมรม ฯ)  15,450.-  
 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่และผู้ทาํความสะอาดห้องประชุม  1,600.-  
 
รวม 

ค่าไวนิลและคา่ติดต้ัง 5 ครั้ง  5,000.- 
49,350.- 
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4. รายจ่ายโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ชมรมรักษ์ ม.อ.-ชมรมผูสู้งอายุ มข.    
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายกรรมการดูงานมาเลย์ 6คน @3500  21,000.-  
 ค่าโอนเงินมัดจําดูงานมาเลเซีย  90.-  
 ค่าของที่ระลึก  930.-  
 ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ   1,080.-  
 
    รวม 

ค่าอาหารรับรอง มข.  4,770.- 
27,870.- 

 
 

     
5. รายรับรายจ่ายโครงการ สว.สดใส ใสใ่จโภชนาการ    
รายรับ เก็บเงินจากสมาชิก 22 คน คนละ 100 บาท   2,200.- 
รายจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน X 600 บาท)  1,200.-  
 ค่าวัตถุดิบในการทําอาหาร  2,000.-  
 ค่าห้องประชุม  600.-  

 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่และผู้ทาํความสะอาดห้องประชุม  304.- 4,104.- 
รายจ่ายสูงกว่ารายรับ   1,904.- 

 
6. รายจ่ายการจัดประชุมใหญส่ามัญชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2558    
 ค่าห้องประชุม  2,500.-  
 ค่าอาหารว่าง (150 คน X 25 บาท)  3,750.-  
 ค่าอาหารกลางวัน (170 คน X 120 บาท)  20,400.-  
 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย  1,837.-  
 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่และผู้ทาํความสะอาดห้องประชุม  1,800.-  
 
รวม 

ค่าตอบแทนนักดนตรี  1,000.- 
31,287.- 

 
 

    
7. รายจ่ายดําเนินงานชมรมรักษ์ ม.อ.      
 ค่าใช้จ่ายดูงานชมรมผู้สูงอายุ จ.สตูล  2,964.-  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมประชุมกรรมการ  9,802.-  
 ร่วมโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดย สโมสรข้าราชการ  3,000.-  
 ค่ากระเช้าเย่ียมไข้สมาชิก  300.-  
 ค่าพวงหรีดและบําเพ็ญกุศลศพสมาชิก  4,600.-  
 ร่วมทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเน่ืองในงานสงกรานต์ สนอ.  1,000.-  
 ค่านํ้ามันรถไปทัวร์วัฒนธรรมสตูล   2,632.-  
 ค่านํ้ามันรถไปทัศนศึกษาตลาดน้ําคลองแดน   3,633.-  
 ค่าจัดทําจดหมายข่าว ฉบับที่ 1 150 ชุด @ 20 บาท  3,000.-  
 
รวม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งจดหมายถึงสมาชิก  1,910.- 
32,841.- 
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ชมรมรักษ์ ม.อ. 
งบรายรับรายจ่าย 

สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 
  
 
 

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด  98,104.66 
เงินสนับสนุนกิจกรรมจาก สอ.มอ.  20,000.00 
    
รายรับ    
    
 เงินคงเหลือจากโครงการทัวร์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 1,270.-   
 เงินคงเหลือจากโครงการทัศนศึกษาเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง 3,590.-   
 ดอกเบ้ียรับ 185.65 5,045.65 
รวมทั้งสิ้น   123,150.31 
รายจ่าย    
    
 รายจ่ายโครงการรับเพ่ือนใหม่วัยใส (1) 31,582.-  
 รายจ่ายโครงการทัศนศึกษาเชิงเศรษฐกิจพอเพียง : ตลาดนัด (2) 930.-  
 รายจ่ายการจัดประชุมใหญส่ามัญชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2559 (3) 23,316.-  
 รายจ่ายดําเนินงานชมรมรักษ์ ม.อ.  (4) 14,375.- 70,203.00 
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือสิ้นงวด  52,947.31 
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รายละเอียดประกอบงบรายรับรายจ่าย 
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

 
 
1. รายจ่ายโครงการรับเพ่ือนใหม่วัยใส    
รายจ่าย ค่าอาหารว่าง   (200 คน X 20 บาท)  4,000.-  
 ค่าอาหารกลางวัน (180 คน X 70 บาท)  12,600.-  
 ค่านํ้า 180 ขวด  615.-  
 ค่านํ้าวิทยากร  52.-  
 ค่ากระดาษทิชชู่  140.-  
 ค่าตอบแทนวิทยากร  5,000.-  
 ค่าของที่ระลึกวิทยากร  1,440.-  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ซองจดหมาย+แสตมป์+ปากกา)  1,725.-  
 ค่าถ่ายเอกสาร  420.-  
 
รวม 

ค่าห้องประชุม  5,590.- 
31,582.- 

 
 

     
2. รายจ่ายโครงการทัศนศึกษาเชิงเศรษฐกิจพอเพียง : ตลาดนัด    
 ค่านํ้ามันรถ  930.-  
    
3. รายจ่ายการจัดประชุมใหญส่ามัญชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 2559    
รายจ่าย ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมใหญ ่  350.-  
 ค่าอาหารว่างประชุมใหญ ่150 ชุด @ 25 บาท  4,000.-  
 ค่าอาหารกลางวันประชุมใหญ ่170 คน @ 120 บาท  14,335.-  
 ค่าอุปกรณ์ใช้ในงานประชุมใหญ ่  631.-  
 ค่าแม่บ้านทําความสะอาด โครงการ "ประชุมใหญ่ '59"  1,500.-  
 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ โครงการ "ประชุมใหญ่ '59”  1,000.-  
 
รวม 

ค่าแสตมป์  1,500.- 
23,316.- 

 
 

    
4. รายจ่ายดําเนินงานชมรมรักษ์ ม.อ.      
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมประชุมกรรมการ  8,915.-  
 ค่านํ้ามันรถเพ่ือไปดูสถานที่ทัวร์เกษตร  1,060.-  
 ค่ากระเช้าเย่ียมไข้/บ้านสมาชิก  900.-  
 ค่าพวงหรีดและบําเพ็ญกุศลศพสมาชิก  1,500.-  
 ค่าพวงมาลาวันมหิดล  1,000.-  
 
 

เงินสมทบกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก 
รวม 

 1,000.- 
14,375.- 
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ภาคผนวก 
ก. แผนปฏิบัติงานของกรรมการชมรม “ รักษ์ ม.อ. “ ประจําปีงบประมาณ 2558 

 

แผนกิกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(ครั้ง) เดือนที่จัด สถานที ่ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน(คน) 
1. การประชุมของคณะกรรมการชมรม กรรมการ/ที่ปรึกษา 15 15 ทุกเดือน ห้องประชุม สนอ. 
2. บรรยายวิชาการ “ โภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ ” สมาชิก 30 1 ธันวาคมหรือ 

มกราคม 
ห้องประชุมงานโภชนาการ 

3. ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยไร้กังวล สมาชิก 30 1 มกราคม ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวฯ 
4. งานคืนสู่เหย้า สมาชิก 100 1 กุมภาพันธ์ ห้องประชุมชั้น C รพ.มอ. 
5. กิจกรรมต้อนรบัสมาชิกใหม่  “ เที่ยวเมืองเก่าสงขลา ” สมาชิกใหมแ่ละ

กรรมการ 
30 1 กุมภาพันธ์ เมืองสงขลา 

6. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ม.อ. มข. และ 
มช. 

กรรมการ/ที่ปรึกษา 10 1  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

7. กิจกรรมดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย/สิงคโปร์ กรรมการ/ที่ปรึกษา 
ของ ม.อ. และ มข. 

ม.อ. 10 
มข.  10 

1  ประเทศมาเลเซีย 

8. ทัศนศึกษาต่างประเทศ สมาชิก 30 / trip 2 ก.พ. บาหลี 
 มิ.ย. สเปนหรือจีน 

9. ทัศนศึกษาในประเทศ สมาชิก 30 / trip 3 14 เม.ย. เทศกาลกินเทีย่วเมืองสตูล 
 เทศกาลหมูย่างตรัง-กระบี่ 
 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

10. กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา 9 วัด สมาชิก 40 1 ก.ค. สงขลา 
11. กิจกรรม “ วันแม่แห่งชาติ ” สมาชิก  1 11 ส.ค. หาดใหญ ่
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ข. แผนปฏิบัติงานของกรรมการชมรม “ รักษ์ ม.อ. “ ประจําปีงบประมาณ 2559 
 

แผนกิกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 

(ครั้ง) เดือนที่จัด สถานที ่
งบประมาณ 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน
(คน) 

งบชมรม งบอื่นๆ 

12. การประชุมของคณะกรรมการ
ชมรม/คณะทํางานกลุ่มย่อย 

 

กรรมการ/ที่ปรึกษา 15 20 ทุกเดือน ห้องประชุม สนอ. 30,000  ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน
15x20x100=30,000 
คุณสุนนัทา / คุณอชิดา รับผิดชอบ 

13. ทอดกฐินสามคัคี ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

กรรมการ/สมาชิก  1 ตุลาคม 58 วัดดุลยาราม     
จ.สตูล 

  กรรมการและสมาชิกร่วมทําบุญ 

14. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ม.อ. มข. และ มช. 

 

กรรมการ/ที่ปรึกษา 10 1 มกราคม 
59  

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

50,000  สนับสนุนค่าเดินทาง/ที่พัก 5,000 
บาท/คน 
คุณสุนนัทา ผูป้ระสานงาน 

15. ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
และต้อนรับสมาชิกใหม ่

กรรมการ/สมาชิก 200 1 พฤษภาคม 
59 

ศูนย์กีฬาฯ 53,800  ค่าอาหารว่าง 200x40x2= 16,000 
อาหารเที่ยง 200x160 = 32,000 
ค่าวิทยากรเหมาจ่าย = 2,000 
ค่าตอบแทนแม่บ้าน = 1,000 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ล่วงเวลา = 800 
ค่าตอบแทนนักดนตรี = 2,000 
ทีมกรรมการทุกคน รับผิดชอบ 

16. ทัศนศึกษาในประเทศ สมาชิก 40-80 6 ทุก 2 
เดือน 

  เก็บเงิน
สมาชิก 

อ.กันยา / คณุกนกวรรณ 

17. ทัศนศึกษาต่างประเทศ สมาชิก 30 1    เก็บเงิน
สมาชิก 

อ.จินตมาศ 
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18. กิจกรรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ         
7.1 บรรยายวิชาการ “ใช้
อินเตอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย” 

สมาชิก 30 
 

  ศูนย์คอมฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

   

     7.2 สัจธรรมจากหนัง 
“พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก” 

สมาชิก 100 
 

  คณะ
แพทยศาสตร ์

3,000  -เหมาจ่ายค่าน้ํามันผู้บรรยาย 
-ค่าบํารุงวัด 
- โครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร ์

     7.3 การออกกําลังกายในผู้สูงอายุ สมาชิก 100   ศูนย์กีฬาฯ 3,000  -ค่าวิทยากรเหมาจ่าย 3 คน = 3,000 

7.4 การนวดเพื่อผ่อนคลาย สมาชิก 40   ศูนย์กีฬาฯ 3,000  -ค่าวิทยากรเหมาจ่าย 3 คน = 3,000 
รวมงบประมาณ 142,800 บาท  
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ค. ผลการปฏบิตัิงานของกรรมการชมรม “ รักษ์ ม.อ. “ ประจําปงีบประมาณ 2558 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/วันที ่ สถานทีจ่ัด จํานวนคน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่   
1 

 
การประชุมของคณะกรรมการและที่ปรึกษา
ชมรม จํานวน 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่าง
น้อย) 

ห้องประชุม สนอ. 
 

ทุกคน 13,297  

2 
 

การประชุมคณะผู้ประสานงานและแกนนําของ
กิจกรรมกลุม่ย่อย จํานวน 3 ครั้ง 
- เป็นกิจกรรมทศันศึกษาภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ห้องประชุม สนอ. ขึ้นกับกิจกรรม (รวมกับประชุม
คณะกรรมการ) 

 

รองศาสตราจารย์วิลาศ  สัตยสัณห์สกุล 
รองศาสตราจารย์จินตมาศ  สวุรรณจรัส 
อาจารย์กันยา เหมพัฒน์ 
อาจารย์ปราโมทย์   จูฑาพร 
คุณวิรภรณ์  ถาวรสุข 
(แล้วแต่กิจกรรม) 

3 
 
   

โครงการรับเพื่อนใหม่วัยงาม  
วันที่ 27 มกราคม 2558 

ห้องประชุม 1 อาคารกีฬา
และนันทนาการ 

118 49,350 คณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรม ฯ 

4 
 
   

บรรยายวิชาการ “ สว.สดใส ใสใ่จโภชนาการ ”
วันที่ 12 มีนาคม 2558 
วิทยากร : คุณอัฐพร  ระวังสขุ 

งานโภชนาการ  
โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร ์

30 
 

1,904 คุณจุฑารัตน์  เกียรติศิริโรจน์ 
และทีมงาน 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/วันที ่ สถานทีจ่ัด จํานวนคน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่   
5 กิจกรรมต้อนรบัสมาชิกใหม่ “เที่ยวเมืองเก่า

สงขลา” 
อ.เมือง จ.สงขลา 35 7,972 

(งบประมาณบางส่วน
เก็บจากสมาชิก) 

รองศาสตราจารย์วิลาศ  สัตยสัณห์สกุล 
และทีมงาน 

6 
    

การประชุมใหญ่สามญัชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 
2558  วันที่ 17 กรกฎาคม 2558  
- มีบรรยายเรื่อง “สว.กับการดูแลสุขภาพ” 

โดย ผศ. นพ.อุทัย  เก้าเอี้ยน 

ห้องประชุม 1 อาคารกีฬา
และนันทนาการ 

130 31,287 คณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรม ฯ 
(การแสดง “ดนตรี” โดย คณุผดุงศักดิ์ 
พานิชตระกูลศิลป์ จากคณะทันต
แพทยศาสตร์) และ กิจกรรมกลุ่มลลีาศ   
แกนนํา  ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช 
กลุ่มโยคะ  แกนนํา  คุณดรุณ ีสุทธิวิภากร 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สีน้ําขั้นพื้นฐาน 
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2558 
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 14.00 น. 

ณ ลานชั้น B คณะทันต
แพทยศาสตร ์ม.อ. 

7 ผู้เข้าอบรมจ่ายเอง อาจารย์กันยา เหมพัฒน์ 
และทีมงาน 

8 กิจกรรมดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย/สิงคโปร ์
ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2558  
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างม.อ. และ มช. 
- ดูงานถานที่รับดูแลผู้สูงอายุทีป่ีนัง 

ณ ประเทศมาเลเซีย 20 
(กรรมการชมรมฯ 
6 คน / มข. 12 คน  
/สมาชิกชมรมฯ 2 
คน) 

27,870 
(งบประมาณบางส่วน 
กรรมการและสมาชิก

จ่ายเอง) 

อาจารย์ปราโมทย์   จูฑาพร 
และทีมงาน 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/วันที ่ สถานทีจ่ัด จํานวนคน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่   
9 

9.1 
ทัศนศึกษาในประเทศ 

โครงการ ทัวร์เกษตรครั้งที่ 1 
          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 
สวนเกษตรพอเพียงของคุณ

คํานึง นวลมณี   

 
46 

 
3,860 

(ส่วนหนึ่งสมาชิกเป็น
ผู้จ่าย) 

คุณจุฑาทิพย์    จุลิกพงศ ์
อาจารย์กันยา เหมพัฒน์ 
และทีมงาน 

9.2 ทัวร์วัฒนธรรมสตูล 
วันที่ 14 เมษายน 2558 

 

วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.
เมือง จ.สตูล 

30 
 

2,632 
(ส่วนหนึ่งสมาชิกเป็น
ผู้จ่าย) 

คุณจุฑาทิพย์    จุลิกพงศ ์
และทีมงาน 

9.3 ท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยตลาดน้ําคลองแดน 
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 

- ดูงานทําน้ําตาล อ.สิง
หนคร 

- ชมสะพานเฉลิมพระ
เกียรติ 

- ชมตลาดน้ําคลอง
แดน 

- ไหว้พระที่วัดพะโคะ 
- ฯลฯ 

35 
 

3,633 
(ส่วนหนึ่งสมาชิกเป็น

ผู้จ่าย) 

คุณวิรภรณ์  ถาวรสุข 
และทีมงาน 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/วันที ่ สถานทีจ่ัด จํานวนคน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่   

9.4 ทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และ
เกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วันที่ 22-23 สงิหาคม 2558 

จ.นครศรีธรรมราชและ จ.
สุราษฎร์ธานี 

31 เก็บเงินจากสมาชิก คุณวิรภรณ์  ถาวรสุข 
และทีมงาน 

10 
    

ทัศนศึกษาต่างประเทศ 
- ประเทศอินโดนีเซีย บาหล-ีบุโรพุทโธ 

ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2558 

ประเทศอินโดนีเซีย 28 เก็บเงินจากสมาชิก รองศาสตราจารย์จินตมาศ  สวุรรณจรัส 
อาจารย์ปราโมทย์   จูฑาพร 
และทีมงาน 

11 จัดทํารายงานประจําปี 2557 - - - คุณเที่ยง   จารุมณ ี
และทีมงาน 
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ง. ผลการปฏบิตัิงานของกรรมการชมรม “ รักษ์ ม.อ. “ ประจําปงีบประมาณ 2559 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/วันที ่ สถานทีจ่ัด จํานวนคน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่   
1 

 
การประชุมของคณะกรรมการและที่ปรึกษา
ชมรม จํานวน 10 ครั้ง (รวมประชุมกลุ่มย่อย) 

ห้องประชุม สนอ. 
 

ทุกคน 8,455  

2 
 

จัดทําคู่มือสวัสดิการของผู้สูงอายุ ห้องประชุม สนอ. - (เงินรายได้
มหาวิทยาลัย) 

คุณสุธรรม   สขุสว่าง 

3 
 
   

โครงการเยือนวิทยาเขตต่าง ๆ 
- เริ่มจากไปเยือนวิทยาเขตปัตตานีเพื่อหารือ

ถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมของชมรมรักษ์ 
ม.อ.ให้เกิดขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

ห้องประชุม สํานักงาน
อธิการบดี วิทยาเขต

ปัตตานี 

5 - นําโดยประธานชมรมฯ รศ.ปิติ  ทฤษฎิคุณ
และทีมกรรมการและที่ปรึกษาชมรม ฯ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/วันที ่ สถานทีจ่ัด จํานวนคน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่   
4 

 
   

โครงการรับเพื่อนใหม่วัยใส  
วันที่ 25 มีนาคม 2559 
-มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายของ ม.อ. ใน
การดูแลบุคลากรหลังเกษียณ”  
โดย นพ. บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดี
ฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ 

-การอภิปรายเรื่อง “สอ.มอ. กับความมั่นคงของการ
ลงทุนทางการเงินของสมาชิก” มีผูร้่วมอภิปรายคือ 
1. คุณสุวิทย์ ศรีส่ง ผู้จัดการ สอ.มอ. 
2. คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ อดีตผู้บริหารธนาคาร/
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน 
3. อ.ปราโมทย์ จูฑาพร รองประธานกรรมการ 
 ชมรมรักษ ์ม.อ.  
4. ดําเนินการอภิปรายโดย: คุณบัญชร วิเชียรศรี  
สถานีวิทยุ ม.อ. 

ห้องประชุม 12 C อาคาร
เฉลิมพระบารมี 

โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร ์

130 
 

11,582 คุณจุฑารัตน์  เกียรติศิริโรจน์ และทมีงาน 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/วันที ่ สถานทีจ่ัด จํานวนคน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ที่   
5 
    

การประชุมใหญ่สามญัชมรมรักษ์ ม.อ. ประจําปี 
2558  วันที่ 3 สิงหาคม 2559  
- เลือกตั้งคณะกรรมชมรมรักษ ์ม.อ. ชุดใหม ่

ห้องประชุม 1 อาคารกีฬา
และนันทนาการ 

250 ยังไม่ทราบ คณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรม ฯ 
 
 

6 
6.1 

ทัศนศึกษาในประเทศ 
ทัศนศึกษา จ.แพร่ และ จ.น่าน 
ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2559 

จังหวัดน่าน 
จังหวัดแพร่ 

27 
 

เก็บเงินจากสมาชิก อาจารย์กันยา เหมพัฒน์ 
และทีมงาน 

6.2 ทัวร์วัฒนธรรมสตูล 
วันที่ 14 เมษายน 2558  

 
วัดดุลยาราม ต.ฉลุง อ.

เมือง จ.สตูล  

 
42 

 
เก็บเงินจากสมาชิก 

 
คุณจุฑาทิพย์    จุลิกพงศ ์

6.3 ทัศนศึกษาเชิงวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชม
ตลาดนัดใต้โหนด 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 

 

จังหวัดพัทลุง 40 
 

930 
(ส่วนหนึ่งสมาชิกเป็น
ผู้จ่าย) 

คุณกนกวรรณ ภควัตชัย 
คุณเปรมยุดา สิทธิวงค์ 
และทีมงาน 

6.4 ทัศนศึกษาอีสาน 
ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2559 

จังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดเลย 
จังหวัดหนองคาย 

44 เก็บเงินจากสมาชิก อาจารย์กันยา เหมพัฒน์ 
และทีมงานจาก ม.ขอนแก่น 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/วันที ่ สถานทีจ่ัด จํานวนคน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6.5 ทัศนศึกษาเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง 

วันที่ 9 กันยายน 2559 
 

จังหวัดตรัง 39 
 

เก็บเงินจากสมาชิก คุณกนกวรรณ ภควัตชัย 
คุณเปรมยุดา สิทธิวงค์ 
และทีมงาน 

7 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ 

   ไม่ได้จัด 

 
 
 
 
 

จ. จํานวนสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ปี พ.ศ. 2555-2559 
 
 

 จํานวนสมาชิก(คน) หมายเหตุ 
ธันวาคม2555 100 สมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งชมรมฯ 
ธันวาคม 2556 220  
ธันวาคม 2557 348  
ธันวาคม 2558 465  
กันยายน 2559 570  


