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สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ชุดที ่ 18 
ประจ าปี  พ.ศ.  2561  (มกราคม  -  ธันวาคม  2561) 

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

ประวัติความเป็นมา 
 ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เดิมมีชื่อว่า  ชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีชื่อย่อว่า  ชส.มศว  ได้ก่อตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยเกิดจาก
ความคิดริเริ่มของคณะศึกษาศาสตร์  ในอันที่จะสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันของอาจารย์และข้าราชการ
เกษียณอายุของมหาวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร์  จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการโครงการผู้สูงอายุของคณะ
ศึกษาศาสตร์  ขึ้นในปี  พ.ศ.2537  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก  (ต าแหน่งในขณะนั้น)  
สังกัดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่  เป็นประธานโครงการเพ่ือหาทางจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้แก่มหาวิทยาลัย  และใน
วันที่  30  มกราคม  2538  ก็ได้ตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นเป็นครั้งแรกให้ชื่อว่า  “ชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  โดยมี  ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยในเวลานั้น 
เป็นประธานในพิธีเปิดชมรมฯ  การด าเนินการของชมรมฯ  มีคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อมามีการประชุม
คณะกรรมการบริหารของชมรมฯ  เมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ.  2546  คณะกรรมการได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อชมรมฯ   
เป็น  ชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งต่อไปจะรวมพนักงานของมหาวิทยาลัยเข้าด้วย  นับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มตั้งชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ชมรมฯ  ได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีคณาจารย์และข้าราชการเกษียณอายุ  สมัครเข้าเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง  ในปีแรก 
มีสมาชิกเพียง  80  คน  ปัจจุบันชมรมฯ  มีสมาชิก  จ านวน  860  คน  และค าขวัญของชมรมผู้สูงอายุ  มศว   
คือ  “สายใยแห่งความสัมพันธ์  และเอ้ืออาทรต่อกัน” 
 

วัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงค์ของชมรมผู้สูงอายุ  มศว  มีอยู่  4  ประการ  คือ 

 1.  เพ่ือให้อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัย 
ที่เกษียณอายุแล้ว  และสมาชิกของชมรมฯมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์  และท ากิจกรรมร่วมกันตามวาระ 
อันควร 
 2.  เพ่ือให้อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
ที่เกษียณอายุแล้ว  และสมาชิกของชมรมฯได้มีกิจกรรมท าตามวัยอันเป็นประโยชน์  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3.  เพ่ือให้อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย   
ที่เกษียณอายุแล้ว  และสมาชิกของชมรมฯได้มีโอกาสใช้ศักยภาพ  ความรู้ตามความสามารถที่มีอยู่ให้ 
เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

 4.  เพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันอันดีงาม  ระหว่างอาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุแล้ว  และสมาชิกของชมรมฯ  กับบุคคลที่ยังไม่ได้เกษียณอายุ  และนิสิตของ 
มหาวิทยาลัย  อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงจิตใจ  และวัฒนธรรมต่อบุคลากรทุกรุ่น  และต่อมหาวิทยาลัย 
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ประเภทของสมาชิก 
 สมาชิกได้ก าหนดไว้  2  ประเภท  คือ 
 1.  สมาชิกสามัญ  ได้แก่  อาจารย์ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่เกษียณอายุแล้ว  อายุ  60  ปีขึ้นไป 

 2.  สมาชิกสมทบ  ได้แก่  อาจารย์  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่อายุ  50  ปี  ขึ้นไป  และบุคคลอ่ืนๆ  ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ของชมรมฯ  โดยเคยเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ  และได้รับการรับรองจากท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
ชมรมฯ  แล้ว 
 

 ค่าสมาชิก 
  สมาชิกมีประเภทเดียว  คือ  สมาชิกตลอดชีพ  จ่ายค่าสมาชิก  500  บาท  ครั้งเดียวตลอดชีวิต 
 
การด าเนินงาน  การจัดกิจกรรม  การเข้าร่วมกิจกรรม   
 ชมรมฯ  ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ประกอบด้วยประธานชมรมฯ  1  คน 
รองประธานชมรมฯ  2  คน  และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  จ านวน  10  ฝ่าย  มีวาระการด าเนินงาน  2  ปี   
ประธานชมรมฯได้มาโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกของชมรมฯ  ซึ่งการด าเนินงานได้จัดให้มีการประชุม 
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  เป็นประจ าทุกเดือน  เดือนละ  1  ครั้ง  และจัดกิจกรรม  กับการเข้าร่วม 
กิจกรรมในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 
 กิจกรรมของชมรมฯ   
 ชมรมฯ  ได้จัดกิจกรรม  เข้าร่วมกิจกรรม  ในด้านต่างๆ  ในปี  2561  ดังนี้   
 1.  กิจกรรมด้านวิชาการ  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการจัดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ 
แก่คณะกรรมการฯ  และสมาชิกฯ  โดยในปี  2561  ได้จัดการบรรยาย  จ านวน  9  ครั้ง  หัวข้อดังนี้ 
 
ล าดับที่ หัวข้อ หมายเหตุ 

1 เรื่อง  “เทคนิคการพัฒนาร่างกายด้วย  SKT”  

2 เรื่อง  “เพราะกินดี  จึงอยู่สุข”  

3 เรื่อง  “ขุนนางมุสลิมเชื้อสายอิหร่านแห่งอยุธยา”  

4 เรื่อง  “เท้าแบน”  

5 เรื่อง  “การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น”  

6 เรื่อง  “การสร้างเสริมศักยภาพทางใจ”  

7 เรื่อง  “การสร้างเสริมศักยภาพทางกาย”  

8 เรื่อง  “การทดลองกินอาหารต้านมะเร็งได้ผลอย่างไร”และ 
เรื่อง  “การรักษาของหมอแสง” 

 

9 เรื่อง  “ภาวะผู้ปัสสาวะเล็ด”  

 
 



3 

 2.   กิจกรรมด้านนันทนาการ 
  คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ  ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและความบันเทิงให้ 
คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  อีกท้ังยังจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมฯ   
ซึ่งในป ี 2561  ได้จัดกิจกรรมจ านวน  6  กิจกรรม  ดังนี้   
 
ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ 

1 จัดคาราโอเกะให้แก่คณะกรรมการฯ  ก่อนการประชุมประจ าเดือน  
2 จัดสอนการเต้นลีลาศทุกวันพฤหัสบดี  ที ่ 2,  3,  4  ของทุกเดือน  
3 จัดสาธิตการออกก าลังกายเต้าเต๋อซินซี  
4 จัดการแสดงในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสที่มีอายุครบ  84  ปี   

ในปี  2561   
 

5 สอนร าวงมาตรฐานให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองแสง  จังหวัดนครนายก  
6 สอนร าวงมาตรฐานให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองหมากฝ้าย  จังหวัดสระแก้ว  

 
 3.  กิจกรรมด้านทัศนศึกษา 
  คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา  ไดจ้ัดทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้   
ในปี  พ.ศ.  2561  ได้จัดทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  จ านวน  9  ครั้ง  มีรายได้เข้าชมรมฯ  เป็นเงิน 
ทั้งสิ้น  65,082  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  ทัศนศึกษาภายในประเทศ   
 
ล าดับที่ รายการ รายได้เข้าชมรมฯ 

1 ทัศนศึกษา  “PEAK  SEASON  ไปกับเส้นทางหัวใจสีชมพู”  จังหวัดเชียงใหม่   9,200  บาท 

2 ทัศนศึกษาจังหวัดสระแก้ว  (เนื่องในโอกาสประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ประจ าปี  2560   

47,382  บาท 

3 ทัศนศึกษาชม  Light  and  Run  และการแสดงแสง  สี  เสียง   
ณ  เขื่อนขุนด่านปราการชล  จังหวัดนครนายก 

600  บาท 

4 ทัศนศึกษา  “เที่ยวอุทัย  ใจเบิกบาน  ผ่อนคลายกาย”  จังหวัดอุทัยธานี 4,900  บาท 

5 ทัศนศึกษาจังหวัดระยอง  ดูKhan  show  และร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี   
ณ  วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  (เขาสาป)  จังหวัดระยอง   

- 

6 ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย(ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจ าปี  2561 
กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

- 

7 ทัศนศึกษา  “วันเดียว  เฮ้ียวอ่างทอง”  จังหวัดอ่างทอง - 

 
  ทัศนศึกษาต่างประเทศ   
  
ล าดับที่ รายการ รายได้เข้าชมรมฯ 

1 ทัศนศึกษาสิบสองปันนา  เชียงรุ้งดินแดนไทยลื้อ  เมืองหล้า  หลวงน้ าทา 3,000  บาท 
2 ทัศนศึกษาประเทศตุรกี - 
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 4.  กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
  ด้านศาสนา  ชมรมฯ  ได้บริจาคเงินเพ่ือร่วมท าบุญตามสถานที่และวาระต่างๆ  โดยในปี  2561   
ได้ร่วมท าบุญ  จ านวน  14  ครั้ง  ทั้งนี ้ ได้ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน  30,050  บาท  นอกนั้นคณะกรรมการฯ   
และสมาชิกฯ  ได้ร่วมท าบุญเป็นเงิน  244,004  บาท  ดังรายการต่อไปนี้   
 
ล าดับที่ รายการ ใช้เงินของ

ชมรมฯ   
ร่วมท าบุญ 

คณะกรรมการฯ  
และสมาชิก   
ร่วมท าบุญ 

1 ท าบุญไฟฟ้าส่องสว่างเจดีย์ชเวดากอง  (ประเทศเมียนมาร์) 1,000  บาท - 
2 ร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์  งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,350  บาท - 
3 ร่วมท าบุญบรรพชาสามเณรวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  (วัดเขาสาป)   

จังหวัดระยอง 
5,000  บาท 110,000  บาท 

4 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่า  ณ  วัดศรีสัจจาธิฐาน  อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง 

2,000  บาท 12,500  บาท 

5 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดป่าพระภาวนา
เฉลิมพระเกียรติ  ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมาร ี ต าบลคลองใหญ่   
อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก   

2,000  บาท 7,000  บาท 

6 ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษา  ประจ าปี  2561   
กับสหกรณ์ออมทรัพย์  มศว  เพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดแตระ   
(ปาลานุเคราะห์)  จังหวัดพัทลุง 

2,000  บาท - 

7 ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  กับ  มศว  ณ  วัดพระแก้ว  
ต าบลเวียง  จังหวัดเชียงราย   

5,000  บาท 22,600  บาท 

8 ร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในกองงานในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
ณ  วัดพระธาตุช่างเคิ่ง  ต าบลช่างเคิ่ง  อ าเภอแม่แจ่ม   
จังหวัดเชียงใหม่   

5,000  บาท 10,300  บาท 

9 ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย (เขาสาป)  
จังหวัดระยอง  และท าบุญโรงทานขนมเทียน 

2,000  บาท 59,344  บาท 

10 ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดอ านวยญาติการาม บ้านหนองผือ  
ต าบลหนองแก  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

2,000  บาท 8,000  บาท 

11 ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดนานอก  ต าบลวังควง   
อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร   

1,000  บาท 6,600  บาท 

12 ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
84  พรรษา  ราชนครินทร์  (เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบุร ี

1,000  บาท 5,400  บาท 

13 ร่วมท าบุญวัดพระบรมธาตุ  มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 700  บาท  
14 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดแดนสงบอาสภาราม  

จังหวัดนครราชสีมา 
- 2,260  บาท 
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 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
  คณะกรรมการฯ  และสมาชิกของชมรมฯ  ได้เข้าร่วมงานด้านศิลปวัฒนธรรม  ในปี  2561   
จ านวน  11  ครั้ง  โดยใช้เงินของชมรมฯ  เป็นเงิน  4,350  บาท  รายละเอียดดังนี้   
 
ล าดับที่ รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   

1 คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  จ านวน  4  คน  เข้าร่วมกิจกรรม  
:  วันมาฆบูชา  ที ่ มศว  เป็นผู้จัด 

- 

2 จัดสรงน้ าพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์   
ในวันประชุมประจ าเดือนเมษายน  2561 

- 

3 เข้าร่วมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย  ครั้งที ่ 7   
ซ่ึง  มศว  เป็นผู้จัด 

- 

4 เข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์  ที ่ มศว  องครักษ์  ซ่ึง  มศว  เป็นผู้จัด - 
5 เข้าร่วมงาน  “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจ าปี  2561” 2,350  บาท 

(ค่าพานพุ่ม  1,000  บาท  
ค่าภัตตาหาร  1,350  บาท) 
คณะกรรมการฯ  ร่วมถวาย

ปัจจัยพระสงฆ์  จ านวน  
6,050  บาท   

6 เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมและศาสนา  :  วันวิสาขบูชา  ประจ าป ี 2561   
ซ่ึง  มศว  เป็นผู้จัด 

- 

7 เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  และโครงการวันอาสาฬหบูชา  
ซ่ึงสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  เป็นผู้จัด 

- 

8 เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา  86  พรรษา  ซ่ึงสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ  เป็นผู้จัด 

- 

9 ร่วมงานวันศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บวัศรี  และวันสถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร์  ครบรอบ  69  ป ี ณ  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

- 

10 ชมการแสดงโขน  ตอน  พิเภกสวามิภักดิ์  ในโครงการ  “สภาวัฒนธรรม  
กทม.  รวมใจสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย  ประจ าปี  
2561  ณ  หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย       

- 

11 ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  จ านวน  69  รูป  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่   
ซ่ึง  มศว  เป็นผู้จัด 

ถวายปัจจัย  2,000  บาท 
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 5.  กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ 
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว  ได้จัดท าจดหมายข่าวของชมรมฯ   
เป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของชมรมฯ  และมหาวิทยาลัย  ให้สมาชิกได้รับทราบ  ตลอดจน 
ให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรมฯ  ซึ่งในปี  2561  ไดจ้ัดท าจดหมายข่าวของชมรมฯ   
เพ่ือมอบให้สมาชิกจ านวน  10,400  เล่ม  ค่าใช้จ่าย  51,978  บาท  และจัดส่งบัตรอวยพรวันเกิดให้สมาชิกฯ  
จ านวน  860  คน  ค่าใช้จ่าย  2,000  บาท 
 
 6.  กิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ 
  ชมรมฯ  ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม  กับร่วมบริจาคเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย   
หน่วยงานต่างๆ สังคม  ชมรมฯ  และสมาชิกชมรมฯ  ซึ่งในปี  2561  ชมรมฯ  ไดจ้ัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรม 
จ านวน  35  ครั้ง  โดยใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน  52,871.50  บาท  และคณะกรรมการฯ  ร่วมบริจาค 
เป็นเงิน  10,700  บาท  รายละเอียดดังนี้   
 

ล าดับที ่ รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  
บริจาค 

1 ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบซื้อของเล่น  อุปกรณ์กีฬา  และเป็น
ทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2561 
ณ  วัดไผ่ล้อม  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี   

1,000  บาท 1,300  บาท 

2 ช่วยกิจกรรมโรงเรียนบ้านขอบด้ง  จังหวัดเชียงใหม่ 2,000  บาท - 
3 บริจาคเงินให้บ้านจ๊างนัก 500  บาท - 
4 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือใช้ในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น  ที่จังหวัดน่าน   
ณ  พระต าหนักภูฟ้า  อ าเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน   

10,000  บาท 5,000  บาท 

5 ท าบุญวันเกิดชมรมฯ  ประจ าปี  2561 ใช้เงินจากผู้มีจิตศรัทธา 
6 จัดไปปฏิบัติธรรม  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา 

ราชนครินทร์  (เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบุรี   
มอบเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายให้ศูนย์
ปฏิบัติธรรมฯ  เป็นเงิน  27,350  บาท  
และร่วมท าบุญสร้างศาลา  3,000  
บาท 

7 จัดประชุมสามัญประจ าปีของชมรมฯ   - - 
8 ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนทหารผ่านศึก 1,000  บาท 4,400  บาท 
9 จัดกิจกรรม  RUMMAGE  SALE  เพ่ือหารายได้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านที่จังหวัดตาก  (รายได้  51,905  บาท) 
- - 

10 จัดไปเยี่ยมชมพระราชวังพญาไท   800  บาท 
(ค่าวิทยากรน าชม) 

- 

11 บริจาคเงินให้มูลนิธิวังพญาไท 2,000  บาท - 
12 คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  จ านวน  10  คน  ไปเป็น

วิทยากรสอนที่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองแสง  จังหวัดนครนายก 
3,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง) 

- 
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ล าดับที ่ รายการ ใช้เงินของชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  
บริจาค 

13 คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  จ านวน  9  คน  ไปเป็นวิทยากร
สอนที่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองหมากฝ้าย  จังหวัดสระแก้ว 
 

4,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง) 

- 

14 ซื้อหนังสือที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจ าปี  พ.ศ.  
2561  ของ  สพฐ.  จ านวน  1  ชุด  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
จังหวัดตาก   

10,715.50  บาท - 

15 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจ าปี  
2561  ณ  โรงเรียนตากพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก   

ใช้เงินจากการจัด  Rummage  
sale  และผู้บริจาค  รายจ่าย  

49,173บาท 
16 จัด  Rummage  Sale  เพ่ือหารายได้สบทบ  ทุนศาสตราจารย์   

ดร.สุดใจ  -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มาเรีย  เหล่าสุนทร 
มีรายได้เข้าสมทบทุนฯ 
จ านวน  101,000  บาท 

17 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  2561  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ        

- - 

18 ร่วมสมทบการชมภาพยนตร์สารคดี  เรื่อง  “2,215  เชื่อ บ้า กล้า ก้าว”   
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2,000  บาท - 

19 ซื้อเสื่อและเครื่องเสียงให้ชมรมพุทธศาสน์  มศว 1,000  บาท - 
20 ท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   
ใช้เงินจากผู้มีจิตศรัทธา 

21 สมทบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่อาคารนวมินทรบพิตร  
84  พรรษา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล   

860  บาท - 

22 สนับสนุนการแสดงละครเวทีเลอดสุพรรณ ของนิสิตคณะพลศึกษา มศว 1,000  บาท - 
23 จ าหน่ายดอกมะลิวันแม่ - - 
24 ค่ากระเช้าแสดงความยินดี  นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ 1,355  บาท - 
25 ค่ากระเช้าแสดงความยินดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ 1,000  บาท - 
26 ค่ากระเช้าแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์โกสุม  จันทร์ศิริ 1,000  บาท - 
27 ค่าเยี่ยมไข้  นายไพฑูรย์  รัตนศิริ 340  บาท - 
28 ค่าเยี่ยมไข้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  สุธรรมรักษ์ 946  บาท - 
29 ค่าเยี่ยมไข้  อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง 1,070  บาท - 
30 ค่าเยี่ยมไข้  รองศาสตราจารย์สาคร  ช่วยประสิทธิ์ 641  บาท - 
31 ค่าเยี่ยมไข้  รองศาสตราจารย์ธวัช  บุรีรักษ์ 826  บาท - 
32 ค่าเยี่ยมไข้  รองศาสตราจารย์สุภาพร  สุกสีเหลือง   848  บาท - 
33 ค่าของเยี่ยมครอบครัว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา บุณยสงวน 970  บาท   - 
34 ร่วมท าบุญงานศพคุณพ่อ รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ 2,000  บาท - 
35 ร่วมท าบุญงานศพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  อินทรปาน 2,000  บาท - 
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ท าเนียบประธานชมรมฯ 
 นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุอาจารย์และข้าราชการ  มศว  ขึ้น  ใน  วันที่  30  มกราคม  2538 
ชมรมฯ  มีประธานชมรมฯ  ด าเนินงานตามวาระ  1  ปี  และ  2  ปี  หรือ  มากกว่า  2  ปี  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชริญา    บัวศรี      ประธานชมรมฯ  ปี  2538 

 2.  รองศาสตราจารย์บุญเอิญ    มิลินทสูต      ประธานชมรมฯ  ปี  2539 
 3.  ศาสตราจารย์พิเศษทรงศักดิ์    ศรีกาฬสินธุ์    ประธานชมรมฯ  ปี  2540 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา     ธรรมา      ประธานชมรมฯ  ปี  2541 
 5.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุไร    พงษ์ทองเจริญ  ประธานชมรมฯ  ปี  2542  -  2543 
 6.  รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์    กุญชร  ณ  อยุธยา ประธานชมรมฯ  ปี  2544  -  2547 
 7.  อาจารย์นงนวล       พงษ์ไพบูลย์   ประธานชมรมฯ  ปี  2548  -  2553 
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ    ชัยรัตน์    ประธานชมรมฯ  ปี  2554-ถึงปัจจุบัน 
 
คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชุดที ่ 18  ประกอบด้วย 

 ที่ปรึกษา 
  1. อธิการบดี 
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  3. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
  4. อาจารย์จันทร์ทิพย์     ลิ่มทอง 
  5. รองศาสตราจารย์ชมพันธุ์    กุญชร  ณ  อยุธยา 
  6. อาจารย์นงนวล    พงษ์ไพบูลย์ 
  7. รองศาสตราจารย์บุญเอิญ  มิลินทสูต 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี    โทณานนท์   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรญา  บัวศรี   
  10.  รองศาสตราจารย์สาคร   ช่วยประสิทธิ์ 
  11. รองศาสตราจารย์สุชา     ณ  พัทลุง 
  12. รองศาสตราจารย์สุภา   ปานเจริญ 
  13. รองศาสตราจารย์  คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
 
 ประธานกรรมการ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ  ชัยรัตน์  
  
 รองประธานกรรมการ 
  1. รองศาสตราจารย์วิจิตร   วรุตบางกูร 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน   ทองธานี   
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 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
  1.  อาจารย์ละเอียด    รักษ์เผ่า 
  2.  รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี  พิบูลชล 
  3.  นางบุญสม     เล้าพูนพิทยะ 
  4.  อาจารย์พรรณี    บุญประกอบ 
  5.  ว่าที ่ ร้อยตรี  อาจารย์มนัส  บุญประกอบ 
  6. รองศาสตราจารย์วรรณี    โสมประยูร 
  7.   รองศาสตราจารย์วราภรณ์  ชัยโอภาส 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินนา  บุณยสงวน 
  9.   รองศาสตราจารย์  ส.วาสนา    ประวาลพฤกษ์ 
   10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์    อภิมณฑ์รักษา    
   11.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุขวสา    ยอดกมล 
   12.  อาจารย์สุภณิดา     สุวณิชย์   
 

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  1.  รองศาสตราจารย์โมรี   ชื่นส าราญ 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเนียร  ร่มโพธิ์ 
  3.  นางทัศนา     ทองภักดี 
  4.   รองศาสตราจารย์บุญทิวา  อภิสิงห์ 
  5.   รองศาสตราจารย์ปราณี   วานิชเจริญธรรม 
  6. อาจารย์พรรณนิภา     สันติพงษ ์   
  7.   รองศาสตราจารย์วรรณี   ศิริสุนทร 
  8. อาจารย์สมสุข     ธีระพิจิตร   
  9. รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ    สิริแพทย์พิสุทธิ์ 
  10. นางสุภัทรา       โสทะกะพันธ์ 
  11. รองศาสตราจารย์อรพรรณ    พรสีมา 
  12. อาจารย์อุไร     สังขนันท์ 
 

 คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ 
  1.   รองศาสตราจารย์สาลี   ปาลกะวงศ ์ ณ  อยุธยา 
  2.   รองศาสตราจารย์กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์ 
  3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา  วิสุทธิสิน 
  4.   รองศาสตราจารย์บุษกร   เพชรวิวรรธน ์
  5.   อาจารย์พวงผกา   คงอุทัยกุล 
  6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา  สุทธิส าแดง 
  7.   นายไพฑูรย์      รัตนศิริ 
  8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี   กุลแพทย์ 
  9. อาจารย์มารศรี     บัววราภรณ ์
  10. นายสุเมธ       รัตนนุสรณ์สกุล 
  11. อาจารย์สุวัฒน์     บัววราภรณ ์
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 คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา 
  1.  รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ 
  2.  รองศาสตราจารย์ฆรณี   รัตนสุวรรณ 
  3.  รองศาสตราจารย์ชวลี   ดวงแก้ว 
  4.  รองศาสตราจารย์ธวัช   บุรีรักษ์ 
  5.  นางทัศนา     ทองภักดี 
  6.  อาจารย์บัณฑิต    แพนลิ้นฟ้า     
  7.  นางสาวประทินทิพย์   อินทวิเชียร 
  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ    อัศวรุจานนท์   
  9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์  สถิตยุทธการ 
  10.  รองศาสตราจารย์สุภาพร    สุกสีเหลือง   
 
 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  1.  นางคัชนีย์       โพคาวัฒนะ 
  2. นายเชิดชาติ       พุกพูน 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิลวงศ์  บุญหงษ์ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ    อัศวรุจานนท์   
  5.  นายไพฑูรย์       รัตนศิริ 
  6.  นายอัครเดช     อุดมชัชวาล 
 
 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา   ทัพสุวรรณ 
  2.  นางจ ารูญ     เลียบใย  
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ  พันธ์พานิช 
  4.  อาจารย์สุพีพรรณ   พัฒนพาณิชย์ 
  5.  นางอรุณี       สินสันธิเทศ 
  6.  อาจารย์อัธยา     ภาดานุพงศ์ 
 
 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  1.  นางกฤษณา     สุนันทเกษม 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร   เจริญรักษ์ 
  3.  อาจารย์พัธนี      โชติกเสถียร   
  4.  นางสาวพิศมัย      พนาเวศร์ 
 
 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ   ชูนาค  
  2.  นางสาวอุมาพร    นาคะวัจนะ 
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 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/จดหมายข่าว 
  1.   รองศาสตราจารย์เฉลียว   พันธุ์สีดา 
  2.   นางกัญญา     จันทร์ดี 
  3. นายทรงยศ     ขันบุตรศรี 
  4.   รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์ 
  5. อาจารย์พิมพวรรณ     ณ  พัทลุง 
  6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี   ลาชโรจน ์
  7.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศ   ชูนาค 
  8.  รองศาสตราจารย์สนอง     โลหิตวิเศษ    
  9. อาจารย์สุจิตต์    รักษ์เผ่า 
  10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา    สุธรรมรักษ ์
 
 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
  1.   นางสาวนงลักษณ์   พจนากรรักษ์ 
  2.   รองศาสตราจารย์บังอร   พานทอง   
  3.   นางสาวยุพิน     องคานนท์ 
  4. นางสาวลักขณา     แซ่ลู้ 
  5.   นางสาวอุมาพร    นาคะวัจนะ 
 

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชุดที่  18   
ประจ าปี  พ.ศ.  2561 

 
ครั้งที่ เดือน ประชุม ไม่ประชุม หมายเหตุ 

ชุดที่  18     
1/2561 11  มกราคม  2561    
2/2561 1  กุมภาพันธ์  2561    
3/2561 8  มีนาคม  2561    
4/2561 5  เมษายน  2561    
5/2561 3  พฤษภาคม  2561    
6/2561 7  มิถุนายน  2561    
7/2561 5  กรกฎาคม  2561    
8/2561 2  สิงหาคม  2561    
9/2561 6  กันยายน  2561    
10/2561 4  ตุลาคม  2561    
11/2561 1  พฤศจิกายน  2561    
12/2561 6  ธันวาคม  2561    
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สรุปการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ชุดที ่ 18  ปี  พ.ศ.  2561 
 

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ  มศว  ชุดที่  18  ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
1 ตลอดปี จัดท าจดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ  มศว ประธานชมรมฯ  คณะกรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/
จดหมายข่าว 

จัดส่งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มศว  
จ านวน  860  คน 

จัดท ารายเดือนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
51,978  บาท 

2 ตลอดปี จัดท าบัตรอวยพรวันเกิดและส่งบัตรอวยพร
วันเกิดให้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มศว 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/
ภาพถ่าย/จดหมายข่าว 

จัดส่งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มศว  
จ านวน  860  คน 

ส่งทุกเดือนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2,000  บาท 

3 ตลอดปี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
ผู้สูงอายุ  มศว 

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ แต่ละเดือนคณะกรรมการฯ  เข้าร่วม
ประชุมไม่ต่ ากว่า  50  คน 

ประชุมทุกเดือนค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
จ านวน  74,251  บาท 

4 2  -  6  มกราคม2561   ทัศนศึกษา  “PEAK  SEASON  ไปกับ 
เส้นทางหัวใจสีชมพู”  จังหวัดเชียงใหม่   

คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา มีผู้ร่วมเดินทางจ านวน  46  คน   มีรายได้เข้าชมรมฯ 9,200 บาท   

5 5  มกราคม  2561 ช่วยกิจกรรมโรงเรียนบ้านขอบด้ง   
จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานชมรมฯ  ใช้เงินของชมรมฯ  2,000  บาท 

6 6  มกราคม  2561 บริจาคเงินให้บ้านจ๊างนัก ประธานชมรมฯ  ใช้เงินของชมรมฯ  500  บาท 
7 13  มกราคม  2561 ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบซื้อของเล่น  

อุปกรณ์กีฬา  และเป็นทุนการศึกษาเนื่องใน
โอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2561 
ณ  วัดไผ่ล้อม  อ าเภอปากเกร็ด   
จังหวัดนนทบุรี   

  ชมรมฯ  บริจาค  1,000  บาท 
คณะกรรมการฯ  บริจาค  
1,300  บาท 
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
8 16  มกราคม  2561   ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
เพ่ือใช้ในโครงการบัณฑิตคืนถ่ิน  ที่จังหวัด
น่าน  ณ  พระต าหนักภูฟ้า  อ าเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน   

ประธานชมรมฯ  ใช้เงินของชมรมฯ  10,000  
บาท  คณะกรรมการฯ  ร่วม
บริจาค  5,000  บาท   

9 30  มกราคม  2561 ท าบุญวันเกิดชมรมผู้สูงอายุ  มศว   คณะกรรมการฯ  ทุกฝ่าย ผู้มาร่วมงาน 
คณะกรรมการฯ  จ านวน40  คน    
สมาชิกชมรมฯจ านวน11คน    
รวมจ านวน  51  คน  

ใช้เงินจากคณะกรรมการฯ   
และสมาชิกฯ  ที่ร่วมท าบุญ 
เงินที่เหลือจากการท าบุญ  
จ านวน  5,200  บาท  มอบ 
ให้โรงเรียนพระดาบส  (มูลนิธิ
พระดาบส) 

10 28  กุมภาพันธ์  2561   เข้าร่วมกิจกรรม  :  วันมาฆบูชา  และร่วม
ทักษิณาวัตร  สักการะบูชาพระบรมธาตุ   
พระปัจเจกบรมธาตุ  พระอรหันตธาตุ   
พระธาตุพระโพธิสัตว์  และร่วมตักบาตร
อาหารแห้ง   

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  4  คน   

ณ  ลานหน้าอาคารนวัตกรรม  :  
ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บัวศรี 

11 28  กุมภาพันธ์  -  2  
มีนาคม  2561 

ประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ  ประจ าปี  
2560 และทัศนศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

ประธานชมรมฯ ผู้ร่วมเดินทาง  จ านวน  64  คน ณ  เดอะเวโล  โฮเต็ล  แอนด์  
ปั๊มแทรค  อ าเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว  และมีรายได้ 
เข้าชมรมฯ  47,382  บาท 

12 8  มีนาคม  2561 บรรยายให้ความรู้เรื่อง  “ภาวะผู้ปัสสาวะ 
เล็ด”  โดยเภสัชกรหญิงรุ่งทิวา  ประจันดุม   

ประธานชมรมฯ 
 

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย  จ านวน   
52  คน   

ณ  ห้องประชุมสภา  1   
อาคารหอประชุม 
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
13 8  มีนาคม  2561 ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนทหารผ่านศึก   คณะกรรมการฯ  ร่วมบริจาค

สมทบทนุโรงพยาบาลทหาร 
ผ่านศึก  (อพศ.)  เพ่ือทหาร 
ผ่านศกึและครอบครัว  จ านวน   
4,400  บาท  ชมรมฯ  บริจาค  
1,000  บาท   

14 13,  15  มีนาคม  2561   กิจกรรมRUMMAGE  SALE   
ณ  บริเวณตลาดนัด  มศว  เพ่ือหารายได้ 
ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่จังหวัดตาก   
   

ประธานชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  มาร่วมจ าหน่าย 
วันละไม่ต่ ากว่า  10  คน 

วันที ่ 13  มีนาคม  2561   
   มีรายได้  32,910  บาท 
วันที ่ 15  มีนาคม  2561 
  มีรายได้  18,995  บาท 
รวมรายได้   51,905  บาท 

15 22  มีนาคม  2561 จัดประชุมสามัญประจ าปีของชมรมผู้สูงอายุ  
มศว  และกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ  เรื่อง  
“เทคนิคการพัฒนาร่างกายด้วย  SKT” 
วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์  ดร.สมพร  
กันทรดุษฎี  เตรียมชัยศรี  ณ  ห้องแปดเหลี่ยม  
ชั้น1  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ คณะกรรมการฯ  จ านวน  47  คน   
สมาชิกชมรมฯ   จ านวน  11  คน   
บุคลากรของส านักหอสมุดกลาง 
                      จ านวน  6  คน 
                 รวมจ านวน  64  คน 

ส านักหอสมุดกลาง  สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย  10,000  บาท  และ 
ได้รับเงินจากค่าลงทะเบียน  
17,400  บาท   

16 3  เมษายน  2561 สรงน้ าพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
ในวันประชุมคณะกรรมการฯ  ประจ าเดือน
เมษายน  2561 

 คณะกรรมการฯ  และผู้เข้าร่วม
ประชุม  จ านวน  56  คน 

 

17 3  เมษายน  2561 ร่วมท าบุญค่าไฟฟ้าส่องสว่างมหาเจดีย์ 
ชเวดากอง  ประเทศเมียนมาร์   

  ชมรมฯ  บริจาค  1,000  บาท 
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
18 3  เมษายน  2561 ซื้อหนังสือที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

หนังสือดีเด่นประจ าปี  พ.ศ.  2561  ของ  
สพฐ.  จ านวน  1  ชุด  เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  จังหวัดตาก   

ประธานชมรมฯ    ใช้เงินของชมรมฯ  10,715.50  
บาท 

19 5  เมษายน  2561   ร่วมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย  
ครั้งที ่ 7  ณ  บริเวณโถง  ชั้น  1  อาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บัวศรี   

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา  ยอดกมล  
และอาจารย์สุภาภักตร์  ปรมาธิกุล  
ร่วมเดินแบบชุดผ้าไทย  โดยสวมใส่ 
ผ้าไทยของตนเอง 

 

20 5  เมษายน  2561   ไปสอนที่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองแสง   
จังหวัดนครนายก   

ประธานชมรมฯ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  10  คน   

ใช้เงินของชมรมฯ  เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  3,000  บาท   

21 23  เมษายน  2561 เข้าร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์  :  
ประเพณีไทย  สืบสานวันสงกรานต์  2561 
ณ  บริเวณหอพระ  และหน้าอาคาร
อ านวยการ  มศว  องครักษ์  จังหวัด
นครนายก   

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

คณะกรรมการฯ  จ านวน  9  คน ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน  
2,760  บาท 
 

22 27  เมษายน  2561   ร่วมงาน  “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ”  ประจ าปี  2561  ร่วมท าบุญเลี้ยงพระ   
ตักบาตรพระสงฆ์  จ านวน  70  รูป   
และวางพานพุ่มดอกไม้  ณ  อนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  
และหลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณะกรรมการฯ  จ านวน  16  คน ใช้เงินของชมรมฯ  เป็นค่า 
พานพุ่มดอกไม้สด  จ านวน   
1,000  บาท  ค่าภัตตาหารเพล
ส าหรับถวายพระสงฆ์  จ านวน   
9  ชุดๆ  ละ  150  บาท  จ านวน  
1,350  บาท 

23 28  -29  เมษายน  2561 จัดไปชมงาน  Light  and  Run  และการ
แสดงแสง  สี  เสียง  ณ  เขื่อนขุนด่าน 
ปราการชล  จังหวัดนครนายก   

คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา ผู้ไปชมงานจ านวน  17  คน   มีรายได้เข้าชมรมจ านวน   
600  บาท 
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
24 29  เมษายน  2561 ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร  เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษา  โรงเรียน 
มงคลวิทยา  ณ  วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  
(เขาสาป)  จังหวัดระยอง   

ประธานชมรมฯ    คณะกรรมการฯ  และสมาชิก 
ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา 
สามเณร  จ านวน  90,000  บาท  
และค่าอุปกรณ์การศึกษา จ านวน  
20,000  บาท  ชมรมฯ  ร่วมเป็น
เจ้าภาพบรรพชาสามเณร   
5,000  บาท 

25 3  พฤษภาคม  2561 สนับสนุนการแสดงละครเวที  เรื่อง   
เลือดสุพรรณ  ของนิสิตคณะพลศึกษา  มศว 

ประธานชมรมฯ  ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน   
1,000  บาท   

26 3  พฤษภาคม  2561 บรรยายเรื่อง  “เพราะกินดี  จึงอยู่ดี” 
โดยรองศาสตราจารย์ปรียา  ลีฬหกุล   
เวลา  10.30  -  12.00  น.   

 ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย  จ านวน   
61  คน   

ณ  ห้องประชุมสภา  1   
อาคารหอประชุม 

27 7  พฤษภาคม  2561   ชมพระราชวังพญาไท   
    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์   
สถิตยุทธการ   

มีผู้ไปชมพระราชวัง  จ านวน  40  คน   ใช้เงินของชมรมฯ  เป็น 
ค่าวิทยากรเขา้ชมวังพญาไท   
800บาท  และบริจาคให้มูลนิธิ 
วังพญาไท 2,000 บาท 

28 16  -  19  พฤษภาคม  
2561 

ไปทัศนศึกษาสิบสองปันนา  เชียงรุ้ง 
ดินแดนไทยลื้อ  เมืองหล้า  หลวงน้ าทา 

คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา มีสมาชิกชมรมฯ  ไปร่วมทัศนศึกษา  
จ านวน  15  คน   

มีรายได้เข้าชมรมจ านวน   
3,000  บาท 

29 20  -  23  พฤษภาคม  
2561   

ไปปฏิบัติธรรม  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิม 
พระเกียรต ิ 84  พรรษาราชนครินทร์   
  (เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบุรี   

ประธานชมรมฯ   มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  จ านวน   
28  คน   

มอบเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายให้
ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ  เป็นเงิน  
27,350  บาท  และร่วมท าบุญ
สร้างศาลา  3,000  บาท 
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
30 28  พฤษภาคม  2561   เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา  :   

วิสาขบูชา  ประจ าปี  2561  ณ  โถงชั้น  1   
อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  
บัวศรี  มศว 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ   
จ านวน  11  คน   
 

 

31 7  มิถุนายน  2561 บรรยายให้ความรู้  เรื่อง  “ขุนนางมุสลิมเชื้อ
สายอิหร่านแห่งอยุธยา” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง  คงชนะ  
เวลา  11.00  -  12.00  น.   

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย  จ านวน   
58  คน   

ณ  ห้องประชุมสภา  1   
อาคารหอประชุม 

32 5  กรกฎาคม  2561   บรรยายให้ความรู้  เรื่อง  “เท้าแบน” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์  พู่เจริญ  
เวลา  11.00  -  12.00  น.   

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย  จ านวน   
58  คน   

ณ  ห้องประชุมสภา  1   
อาคารหอประชุม 

33 6  กรกฎาคม  2561   ไปสอนที่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองหมากฝ้าย  
จังหวัดสระแก้ว   

ประธานชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  9  คน   

ใช้เงินของชมรมฯ  เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  4,000  บาท 

34 18  กรกฎาคม  2561   ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา  
ณ  วัดป่าพระภาวนาเฉลิมพระเกียรติ   
ในพระอุปถัมภ์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   
ต าบลคลองใหญ ่ อ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก   

ส านักหอสมุดกลาง  คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบุญ 
เป็นเงิน  7,000  บาท  ชมรม
ผู้สูงอายุ มศว จ านวน 2,000  
บาท  รวม  9,000  บาท 

35 21  -  23  กรกฎาคม  
2561   

ทัศนศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  “เที่ยวอุทัย   
ใจเบิกบาน  ผ่อนคลายกาย” 

คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา มีผู้ร่วมเดินทาง  จ านวน41  คน   รายได้เข้าชมรมฯ  จ านวน   
4,900  บาท 
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
36 26  กรกฎาคม  2561   เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร  และโครงการ 
วันอาสาฬหบูชา  ณ  โถงชั้น  1  อาคาร
นวัตกรรม  : ศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  
บัวศรี 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ   คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  5  คน   

 

37 27  กรกฎาคม  2561    ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าที่วัดศรีสัจจาธิษฐาน  
อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

อาจารย์พรรณี  บุญประกอบ    คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบุญ  
จ านวน  12,500  บาท  ชมรมฯ  
ร่วมท าบุญ  จ านวน  2,000  บาท   
รวมเป็นเงิน  14,500  บาท 

38 2  สิงหาคม  2561   บรรยายให้ความรู้เรื่อง  “การทดลองกิน
อาหารต้านมะเร็งได้ผลอย่างไร”  และ 
เรื่อง  “การรักษาของหมอแสง” 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภัณ  วีรชัย   
เวลา  10.00  -  12.00  น.   

 ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย  จ านวน   
58  คน   

ณ  ห้องประชุมสภา  1   
อาคารหอประชุม 

39 10  สิงหาคม  2561   โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสเจริญพระ
ชนมพรรษา  86  พรรษา  ณ  โถงชั้น  1   
อาคารนวัตกรรม:  ศาสตราจารย์   
ดร.สาโรช  บัวศร ี

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  18  คน   
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
40 12  สิงหาคม  2561   ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษา  ประจ าปี  

2561เพ่ือพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนวัด
แตระ  (ปาลานุเคราะห์)  ต าบลจองถนน   
อ าเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง   

สหกรณ์ออมทรัพย์  มศว  ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน  
2,000  บาท 

41 23  สิงหาคม  2561   โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ   
“ชีวิตเป็นสุขได้ด้วยตนเอง”กิจกรรมที ่ 1   
การบรรยาย  สาธิตและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง   
“การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น”  โดย   
อาจารย์  แพทย์หญิงนิโลบล  ยาทองไชย  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์  ดร.สุดใจ  
เหล่าสุนทร  ชั้น  2  ส านักหอสมุดกลาง   

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้เข้าร่วมฟังการกิจกรรม   
จ านวน  41  คน   

ใช้เงินของกรมส่งเสริมผู้สูงอายุ   

42 31  สิงหาคม  -  3  
กันยายน  2561 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนา
คุณภาพชีวิตประจ าปี  2561  ณ  โรงเรียน
ตากพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก   

ประธานชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  และสมาชิก   
จ านวน  8  คน 

ใช้เงินจากการจัด  Rummage  
sale  และผู้บริจาค  รายจ่าย  
49,173  บาท 

43 14  กันยายน  2561   ร่วมงานวันศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บวัศรี  
และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์  ครบ 
รอบ  69  ปี  ณ  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการฯ  และสมาชิก  
จ านวน  32  คน 

 

44 10  -  19  กันยายน  
2561 

ทัศนศึกษาประเทศตุรกี   
 

คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา ผู้เข้าร่วมเดินทางจ านวน  15  คน  

45 24  กันยายน  2561 ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ  2561        

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกรรมการฯ  จ านวน  10  คน  
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
46 4  ตุลาคม  2561 เข้าชมภาพยนตร์สารคดี  รอบการกุศล   

เรื่อง  “2,215  เชื่อ  บ้า  กล้า  ก้าว”   
ที ่ The  Terminal  21  ชั้น  6   
 

ประธานชมรมฯ   
อาจารย์พรรณี  บุญประกอบ 

คณะกรรมการฯ  สมาชิก  และผู้สนใจ
เข้าชมภาพยนตร์  จ านวน  50  คน   

ใช้เงินของชมรมฯ  เป็นค่าท าบัตร
ชมภาพยนตร์  จ านวน  300  
บาท  ชมรมฯ  บริจาค  จ านวน  
2,000  บาท  ไดเ้งินบริจาคทั้งสิ้น  
75,800  บาท   

47 4  ตุลาคม  2561 ซ้ือเสื่อและเครื่องเสียงให้ชมรมพุทธศาสน์  
มศว 

ประธานชมรมฯ  ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน   
1,000  บาท   

48 9  ตุลาคม  2561   โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ   
“ชีวิตเป็นสุขได้ด้วยตนเอง  กิจกรรมที ่ 2  
การบรรยาย  สาธิต  และฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  
“การสร้างเสริมศักยภาพทางใจ”  โดย   
คุณดนัย  จันทร์เจ้าฉาย  ณ  ห้องประชุม 
ชั้น  2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ  
มศว  และกิจกรรมรับน้องใหม่วัยเกษียณ 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 

คณะกรรมการฯ  จ านวน    56  คน 
น้องใหม่วัยเกษียณ จ านวน  16  คน 
สมาชิก/ผู้สนใจ   จ านวน    78  คน 
นิสิต     จ านวน    45  คน 
                รวมจ านวน   195  คน 
        รวม       195 คน 

ใช้เงินของกรมส่งเสริมผู้สูงอายุ   

49 11  ตุลาคม  2561   ท าบุญถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   

 คณะกรรมการฯ    จ านวน  43  คน 
สมาชิกและผู้สนใจ  จ านวน  7  คน 
                 รวมจ านวน  50  คน    

ใช้เงินจากผู้บริจาคเงินท าบุญ  
และน าเงินที่เหลือจากการท าบุญ
ถวายเป็นพระราชกุศลจ านวน  
19,140  บาท  และชมรมฯ  
สมทบบริจาคเงินอีก  860  บาท  
รวมเป็นเงิน  20,000  บาท  ไป
มอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  เพ่ือซื้ออุปกรณ์
การแพทย์ส าหรับอาคาร 
นวมินทรบพิตร  84  พรรษา   
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
50 16,  18,  25,  30  

ตุลาคม  2561   
จัด  Rummage  Sale  เพ่ือหารายได้ 
สบทบทุนศาสตราจารย์  ดร.สุดใจ  -   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มาเรยี เหล่าสุนทร   

ประธานชมรมฯ   คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
เข้ารว่มกิจกรรมไม่ทราบจ านวน   

มีรายได้เข้าสมทบทนุศาสตราจารย์  
ดร.สุดใจ  -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.มาเรีย  เหล่าสุนทร  จ านวน  
101,000  บาท   

51 28  ตุลาคม  2561   ร่วมเปน็เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัด
แดนสงบอาสภาราม  จังหวัดนครราชสีมา   

อาจารย์สุภณิดา  สุวณิชย์    คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบุญ 
เป็นเงิน  2,260  บาท 

52 3  -  4  พฤศจิกายน  
2561   

ทัศนศึกษา  จังหวัดระยองและชมKhan  
show  กับร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี  
และวิ่งการกุศล  (มินิมาราธอน)   
ณ  วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  (เขาสาป)  
จังหวัดระยอง  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษาของสามเณรวัดมงคลสามัคคี 
ธัมโมทัย  (เขาสาป)   

ประธานชมรมฯ ผู้ร่วมเดินทางจ านวน  40  คน   คณะกรรมการฯ  ร่วมบริจาค
เงินเป็นจ านวน  58,216  บาท  
ร่วมท าบุญโรงทานขนมเทียน  
9,000  บาท  ชมรมฯ  บริจาค 
2,000  บาท   
 

53 11  พฤศจิกายน   
2561 

ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  ศูนย์
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  
ราชนครินทร์  (เขาดินหนองแสง)   
จังหวัดจันทบุรี  เพ่ือสร้างหอธรรมและ 
ที่สอบอารมณ์  ที่อาคารหลังใหม่  (อาคาร  
40  ห้อง)  และซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่พัก
ที่ช ารุดเสียหาย   

ประธานชมรมฯ    คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบุญ
เป็นเงิน  5,400  บาท 
ชมรมฯ  ร่วมท าบุญ  จ านวน  
1,000  บาท 
 

54 17  พฤศจิกายน  2561 ท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดนานอก   
หมู่ที ่ 3  ต าบลวังควง  อ าเภอพราน
กระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร  เพ่ือสมทบ
ทุนสร้างอุโบสถและตกแต่งภายใน   

อาจารย์นงนวล  พงษ์ไพบูลย์    คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบุญ
เป็นเงิน  6,600  บาท 
ชมรมฯ  ร่วมท าบุญ  จ านวน  
1,000  บาท 
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
55 17  พฤศจิกายน  2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม

ราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   
เชิญผ้ากฐินพระราชทานถวาย   
ณ  วัดพระธาตุช่างเคิ่ง  ต าบลช่างเคิ่ง  
อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่   

อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง  ใช้เงินของชมรมฯ  จ านวน  
5,000 บาท และคณะกรรมการฯ  
ร่วมท าบุญ  10,300  บาท   
 

56 17  พฤศจิกายน  2561 ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดอ านวย
ญาติการาม  บ้านหนองผือ  ต าบลหนองแก  
อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู  
เพ่ือหาทุนทรัพย์ในการปรับปรุงสิม  (โบสถ์
โบราณ)  ที่เก่าและช ารุดทรุดโทรมมาก   

รองศาสตราจารย์ชาตรี  
เมืองนาโพธิ์ 

 คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบุญ 
เป็นเงิน  8,000  บาท 
ชมรมฯ  จ านวน  2,000  บาท 
 

57 16  -  19  พฤศจิกายน  
2561 

ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย  และร่วม 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  กับ  
มศว  ณ  วัดพระแก้ว  ต าบลเวียง   
จังหวัดเชียงราย   

 ผู้ร่วมเดินทาง  จ านวน  38  คน ใช้เงินของชมรมฯ  ร่วมท าบุญ 
จ านวน  5,000  บาทและ 
คณะกรรมการฯ  ร่วมท าบุญ  
22,600  บาท 

58 27  พฤศจิกายน  2561   โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ   
“ชีวิตเป็นสุขได้ด้วยตนเอง”กิจกรรมที ่ 3   
การบรรยาย  สาธิต  และฝึกปฏิบัติ  เรื่อง  
“การสร้างเสริมศักยภาพทางกาย”  โดย  
นายแพทย์ปัญญา  ไข่มุก  ณ  ห้องประชุม
ชั้น  2  อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 คณะกรรมการฯ   จ านวน  59 คน 
สมาชิก/ผู้สนใจทั่วไป จ านวน 56 คน 
บุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง 
                          จ านวน  8  คน 
    รวมจ านวน   123 คน 

ใช้เงินของกรมส่งเสริมผู้สูงอายุ   
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ล าดับที่ วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้ด าเนินงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ 
59 4  ธันวาคม  2561 ชมการแสดงโขน  ตอน  พิเภกสวามิภักดิ์ 

ในโครงการ  “สภาวัฒนธรรม กทม. รวมใจ
สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย  
ประจ าปี  2561 ณ  หอประชุมใหญ่ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม 

ประธานชมรมฯ   จ านวน  22  คน    

60 6  ธันวาคม  2561 ทัศนศึกษา  “วันเดียว  เฮ้ียวอ่างทอง” และ
ประชุมคณะกรรมการฯ  ประจ าเดือน
ธันวาคม  2561 

รองศาสตราจารย์สุภาพร   
สุกสีเหลือง   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์   
สถิตยุทธการ 

มีผู้ร่วมเดินทาง  จ านวน  58  คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์  
สถิตยุทธการ  ได้มอบเงิน 
ที่เหลือจากค่าใช้จ่ายให้ชมรมฯ  
จ านวน  11,111  บาท   

61 12  ธันวาคม  2560   งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส 
ทีม่ีอายุครบ  84  ปี  ในปี  พ.ศ.  2561 
 

คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะกรรมการฯ     จ านวน  54  คน    
สมาชิกชมรมฯ     จ านวน  46  คน     
ผู้ติดตาม+นักลีลาศ  จ านวน  10  คน 
รวมผู้มาร่วมงานจ านวน  110  คน 

ใช้เงินจากค่าลงทะเบียน 

62 18  ธันวาคม  2561   รว่มท าบุญตักบาตรพระสงฆ์จ านวน  69 รูป  
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  2562  ซ่ึง  มศว   
จัดขึ้น  ณ  ลานหน้าอาคารส านักงาน 
อธิการบดี   
 

 คณะกรรมการฯ  และสมาชิกชมรมฯ  
จ านวน  13  คน  เข้าร่วมงาน 
 

คณะกรรมการฯ  และสมาชิก
ชมรมฯ  ร่วมถวายปัจจัย  5,000  
บาท  และชมรมผู้สูงอายุ  มศว  
ร่วมท าบุญ  2,000  บาท   
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 กิจกรรมทั้ง  62  กิจกรรม  ได้ด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ  และที่ปรึกษาท่ีให้ 
ค าแนะน า  เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชมรมฯซึ่งคณะกรรมการบริหาร 
ชมรมฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ  ฝ่ายต่างๆ  และมีหน้าที่ดังนี้   
 
ประธาน  และรองประธาน  :     ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  อ านวยความสะดวก 
        ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชมรมฯ   
คณะกรรรมการฝ่ายวิชาการ  :     น าเสนอหัวข้อการบรรยายพิเศษ  งานบริการวิชาการ  และวิทยากร 
        ต่อที่ประชุม  และเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ 
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  :     ท าหน้าที่ต้อนรับวิทยากร  อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
        จัดเตรียมค่าตอบแทนและของที่ระลึกส าหรับวิทยากร 
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ  :    จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  เพ่ือสมาชิก 
คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา  :    น าเสนอโปรแกรมทัศนศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศให้แก่ 
        คณะกรรมการฯ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  :     จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชมรมฯ 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง  :  จัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  และอาหารกลางวันในการประชุม 
        ประจ าเดือนและในทุกๆ  กิจกรรมของชมรมฯ 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  :     จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าเดือน  และสรุปสถานภาพทาง 
        การเงินของชมรมฯ  น าเสนอที่ประชุมทุกเดือน 
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและพัสดุ  :   จัดท าทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน   
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  :   จัดท าจดหมายข่าวรายเดือน  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ   
        ของชมรมฯ 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  :    จดบันทึกการประชุม  จัดท ารายงานการประชุม  จัดท าวาระ 
        การประชุมและรับลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมที่ชมรมฯ  จัดขึ้น   
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รายชื่อสมาชิกใหม่  ตลอดชีพ  จ านวน  20  ราย 
 

1. นางสุปาณี ผิวข า 
2. นางสาวคนธา พฤกษมาศน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร 
4. รองศาสตราจารย์เสาวณีย ์ -   รองศาสตราจารย์สุรชัย   สิกขาบัณฑิต   
5. อาจารย์กาญจนา ข าสอางค์ 
6. อาจารย์ประยูร หมีทอง 
7. นางล าใย ประดับสี 
8. นางสาวไพรัตน์ พลายเพ็ชร 
9. นางอภิรดี สุขีเกตุ 

10. อาจารย์  แพทย์หญิงสุรีพร ภัทรสุวรรณ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร เกรียงไกรเพชร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ คุณรัตน์ 
13. รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร 
14. นางพัชรา ใหญ่ล ายอง 
15. รองศาสตราจารย์วาสนา สุขุมศิริชาติ 
16. นายชุมพล พรประภา 
17. นางมนต์ภักดี สุนันทชัยกุล 
18. รองศาสตราจารย์สมชาย วรัญญานุไกร 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพรรณ   เอมชู 
20. คุณอิทธิกร  ตานะโก 
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รายงานการเงินประจ าปี  2561  (1  มกราคม  -  31  ธันวาคม  2561) 
(สรุป  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561) 

 
 ในปี  พ.ศ.  2561  ชมรมฯ  มีรายรับ  -  รายจ่ายดังนี้ 
 
รายรับ 
 

1. ค่าสมัครสมาชิกใหม ่ 20 ราย  10,000.00 บาท 
2. เงินบริจาค   209,701.00 บาท 
3. รายได้จากการจัดทัศนศึกษา 17,100.00 บาท 
4. รายได้เบ็ดเตล็ดจากการจ าหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ 11,139.00 บาท 
5. รายได้จากการไปเป็นวิทยากรของคณะกรรมการฯ   3,300.00 บาท 
6. รายได้จากการจัดประชุมสามัญประจ าปี  2561 3,950.00 บาท 
7. คืนเงินจากการไปประชุมสรุปผลงานประจ าปี  2560  จังหวัดสระแก้ว 29,500.00 บาท 
8. รายได้คงเหลือจากการไปประชุมสรุปผลงานประจ าปี  2560  จังหวัดสระแก้ว 47,382.00 บาท 
9. คืนเงินค่าตาชั่ง 200.00 บาท 
10. คืนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคารออมสิน   2,000.00 บาท 
11. คืนเงินค่าพวงมาลาวันศาสตราจารย์  ดร.สาโรช  บัวศร ี 1,000.00 บาท 
12. ดอกเบี้ยรับ  2561 2,675.85 บาท 

 รวมรายรับ 349,021.55 บาท 
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รายจ่าย 

1. การจัดกิจกรรมของชมรมฯ 115,028.00 บาท 
2. ค่าของขวัญ  กระเช้าผลไม้  เยี่ยมไข ้ พานพุ่ม  งานศพ 14,328.00   บาท 
3. ค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานห้องพักชมรมฯ 13,200.00 บาท 
4. ค่าวัสดุท าบัตรอวยพรวันเกิด 2,000.00 บาท 
5. ค่ากระดาษ  A4  ท าจดหมายข่าว 21,978.00 บาท 
6. ค่าปกจดหมายข่าวชมรมฯ   28,800.00 บาท 
7. ค่าตอบแทน  นายทรงยศ  ขันบุตรศรี  ท าจดหมายข่าว 7,700.00 บาท 
8. ค่าตอบแทนวิทยากร  (กระเช้าผลไม)้ 500.00 บาท 
9. ค่าซื้อเสื่อและเครื่องเสียงให้ชมรมพุทธฯ  มศว 1,000.00   บาท 
10. สมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพ่ืออาคารนวมินทร์บพิตร  84  พรรษา 860.00 บาท 
11. ท าบุญผ้าป่าวัดศรีสัจจาธิฐาน  จังหวัดล าปาง 2,000.00 บาท 
12. ท าบุญไฟฟ้าส่องสว่างเจดีย์ชเวดากอง  (ประเทศเมียนมาร์) 1,000.00 บาท 
13. ท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์  มศว   2,000.00   บาท 
14. ท าบุญกับมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท - กับค่าวิทยากรน าชมพระราชวังพญาไท 2,800.00 บาท 
15. สนับสนุนการแสดงละครเวที  เรื่อง  “เลือดสุพรรณ”  คณะพลศึกษา  มศว 1,000.00 บาท 
16. ท าบุญปีใหม ่ 2562  (มศว) 2,000.00 บาท 
17. ค่าของขวัญปีใหม่  2562  เจ้าหน้าที่สหกรณ์,  รปภ.,  และเจ้าหน้าที่ดูแลที่จอดรถ 20,000.00   บาท 
18. ค่าสมนาคุณเจ้าหน้าที่ช่วยงานชมรมผู้สูงอายุ  มศว    15,100.00 บาท 
19. ท าบุญบวชสามเณรและกฐินวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย  (วัดเขาสาป)   7,000.00 บาท 
20. ท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดอ านวยญาติการาม  บ้านหนองผือ  จังหวัด

หนองบัวล าภู   
2,000.00 บาท 

21. ท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดนานอก  อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร 1,000.00 บาท 
22. ท าบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา 

ราชนครินทร์  (เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบุรี   
1,000.00 บาท 

23. ท าบุญกฐินพระราชทานถวายณ  วัดพระธาตุช่างเคิ่ง  จังหวัดเชียงใหม่ 5,000.00 บาท 
24. ท าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  กับ  มศว  ณ  วัดพระแก้ว  จังหวัดเชียงราย   5,000.00 บาท 
25. ท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

บรมนาถบพิตร   
2,000.00 บาท 

26. ช่วยกิจกรรมโรงเรียนบ้านขอบด้ง  จังหวัดเชียงใหม่ 2,000.00   บาท 
27. ร่วมบริจาคเงินให้บ้านจ๊างนัก 500.00 บาท 
28. บริจาควันทหารผ่านศึก 1,000.00 บาท 
29. ถวายสมเด็จพระเทพฯ  โครงการบัณฑิตคืนถ่ิน 10,000.00 บาท 
30. รายจ่ายเบ็ดเตล็ด 3,340.00 บาท 

 รวมค่าใช้จ่าย   282,134.00 บาท 
 ปี  พ.ศ.  2561  เงินคงเหลือ    66,887.55 บาท 
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จดหมายข่าวชมรมผู้สูงอายุ มศว ปี 2561 
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ภาพกิจกรรม 

บรรยากาศการประชุมประจ าเดือน 
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กิจกรรมด้านวิชาการ   

 

บรรยายเรื่อง “ภาวะผู้ปัสสาวะเล็ด” 

เภสัชกรหญงิรุ่งทวิา  ประจันดุม 

8 มีนาคม 2561 
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บรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาร่างกายด้วย SKT”   

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  กันทรดุษฎ ี เตรียมชัยศรี  

                                                 วันท่ี 22  มนีาคม  2561 
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บรรยายเรื่อง  “เพราะกินดี  จึงอยู่ดี” 

รองศาสตราจารย์ปรียา  ลีฬหกุล 

3  พฤษภาคม  2561 
 

 
 

บรรยายเรื่อง “ขุนนางมุสลิมเชื้อสายอหิร่านแห่งอยุธยา”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง   คงชนะ   

           วันท่ี  7  มิถุนายน  2561 
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บรรยายเรื่อง “เท้าแบน”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์   พู่เจริญ 

        วันท่ี  5  กรกฎาคม 2561 

  
 

บรรยายเรื่อง “การทดลองกินอาหารต้านมะเร็งได้ผลอย่างไร”  และ 

“การรักษาของหมอแสง”    ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภัณ   วีรชัย 

                                      วันท่ี  2  สิงหาคม  2561 
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การบรรยาย สาธิตและฝึกปฏบิัติ เรื่อง “การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น” 

อาจารย์ แพทย์หญิงนิโลบล ยาทอง 

            วันท่ี  23  สิงหาคม  2561 
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การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏบิัติ เรื่อง “การสร้างเสริมศักยภาพทางใจ” 

และกิจกรรมรับน้องใหม่วัยเกษียณ 

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 

            วันท่ี  9  ตุลาคม 2561   
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การบรรยาย สาธิตและฝึกปฏบิัติ เรื่อง “การสร้างเสริมศักยภาพทางกาย”  

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ปัญญา  ไข่มุก   

             วันที่  27  พฤศจิกายน 2561   
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กิจกรรมด้านนันทนาการ   

คาราโอเกะให้แก่คณะกรรมการฯ  ก่อนการประชุมประจ าเดือน  
 

 
   
 

สอนการเต้นลีลาศทุกวันพฤหัสบดี  ที่  2,  3,  4  ของทุกเดือน 
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สอนร าวงมาตรฐานให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุหนองแสง  จ.นครนายก
  

      
 

 

สอนร าวงมาตรฐานให้แก่โรงเรียนผู้สงูอายุหนองหมากฝ้าย  จ.สระแก้ว  
 

 
 

 

        
 



39 

การแสดงในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสท่ีมอีายุครบ  84 ปี   
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กจิกรรมด้านทัศนศกึษา 

 ทัศนศึกษาภายในประเทศ   

ทัศนศึกษา  “PEAK SEASON ไปกับเส้นทางหัวใจสีชมพ”ู จังหวัดเชยีงใหม่   

วันที่  2 – 6  มกราคม  2561 
 

  

  

  

  



41 

ทัศนศึกษาจังหวัดสระแก้ว  (เนื่องในโอกาสประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประจ าป ี2560  ณ เดอะเวโล โฮเต็ล 

แอนด์ ปั๊มแทรค อ าเภออรัญประเทศ  สระแก้ว   

          วันที่  28  กุมภาพันธ์  -  2  มีนาคม  2561 
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ทัศนศึกษาชม Light  and  Run  และการแสดงแสง  สี  เสยีง   

ณ  เขื่อนขุนด่านปราการชล  จังหวัดนครนายก 

            วันที่  28 – 29  เมษายน  2561 
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ทัศนศึกษา “เที่ยวอทุัย  ใจเบิกบาน  ผ่อนคลายกาย”  จังหวัดอุทัยธาน ี

วันที่  21  -  23  กรกฎาคม  2561 
 

  

  

  

  



44 

ทัศนศึกษาจังหวัดระยอง ดู Khan show และร่วมท าบญุทอดกฐนิสามัคคี   

ณ  วัดมงคลสามัคคธีัมโมทัย  (เขาสาป)  จังหวัดระยอง   

วันที่  3  -  4  พฤศจิกายน  2561 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 



45 

ทัศนศึกษาจังหวัดเชยีงราย  (ร่วมถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจ าป ี

2561 กับมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ) 

       วันที่  16  -  19  พฤศจกิายน  2561 
 

  
 

  
 

  
 

  



46 

ทัศนศึกษา “วันเดียว เฮ้ียวอ่างทอง”  จังหวัดอ่างทอง 

วันท่ี  6  ธันวาคม  2561 

 

  
 

  
 

  
 

 

 



47 

ทัศนศึกษาต่างประเทศ   

ทัศนศึกษาสิบสองปันนา เชียงรุง้ดนิแดนไทยลื้อ เมืองหล้า  หลวงน้ าทา  

วันที่  16  -  19  พฤษภาคม  2561 
 

  

  

 

 



48 

ทัศนศึกษาประเทศตุรกี 

วันท่ี  10  -  19  กันยายน  2561 
 

  

  

  

  



49 

กิจกรรมด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม   

กิจกรรม :  วันมาฆบูชา     

                                 วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 

 

  
 

ร่วมโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7  

                              วันที่  5  เมษายน  2561 
 

  
 

 



50 

เทศกาลสงกรานต์   

                              วันที่  23  เมษายน  2561 

 

 
 

 

 

 



51 

วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจ าป ี 2561  

                                   วันที่  27  เมษายน  2561 

  
 

  
 

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วิสาขบูชา ประจ าป ี 2561     

                                     วันท่ี 28  พฤษภาคม  2561 

 

  
 



52 

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  

66  พรรษา  และวันอาสาฬหบูชา                       

            วันท่ี  26  กรกฎาคม  2561 

 

 
 

  
 

 

 

 



53 

ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ์ 

พระบรมราชนิีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล 

อดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา  86  พรรษา 

                                               วันศุกร์  ที่  10  สิงหาคม  2561 
 

 
 

  
 

 



54 

งานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะ

ศกึษาศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี  

  วันท่ี 14 กันยายน 2561 
 

  
 

  
 

  
 

 

 



55 

กิจกรรมอื่นๆ 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี  ในนามชมรมผู้สูงอายุ  มศว   

เพื่อใช้ในโครงการบัณฑิตคนืถิ่น ที่จังหวัดน่าน ณ พระต าหนักภูฟ้า  

อ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน  

                                  วันท่ี  16 มกราคม  2561 

 

  

  



56 

ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา 

ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง)  จังหวัดจันทบุรี  

    วันท่ี  20  -  23  พฤษภาคม  2561 

 

  

 

 



57 

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาคุณภาพชีวติ   

ณ  ห้องสมุดโรงเรียนตากพิทยาคม  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก   

                                      วันที่  31  สิงหาคม - 3 กันยายน  2561 

 

  

  

  

 



58 

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษยีณอายุราชการ 2561 

                                       วันท่ี  24  กันยายน  2561 

 

  
 

  
 

  
 

 

 



59 

ร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง 2,215 เชื่อบ้ากล้าก้าว (พี่ตูน) 

                                              วันท่ี 4 ตุลาคม 2561   

  

  

  

 

 



60 

ท าบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร   

วันท่ี  11  ตุลาคม  2561 
 

  
 

  
 

  
 

 



61 

งานแสดงมุทติาจิตอาจารย์อาวุโส  84 ป ีปี 2561 

                                         วันท่ี  12 ธันวาคม 2561 
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