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แบบประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงข้อเดียวและตรงกับความรู้สกึ /ความ
คิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
1. ข้อมูลทั่วไปเพศ
 ชาย
 หญิง
2. สถานะ
 ประชาชนทั่วไป  สมาชิกชมรมผู้สงู อายุ  กลุ่มสตรี/อื่นๆ.................................
2. ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากโครงการ
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ/ความเข้าใจ
มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ
1.2 ความเหมาะสมของสถานที่
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา
1.4 ความรู้ความสามารถของคณะวิทยากร
2. ด้านการอานวยความสะดวก
2.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
2.2 วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
2.3 การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ/ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
3.1 ท่านได้รับความรู้และมีความเข้าใจในกิจกรรมที่
ฝึกอบรม
3.2 ท่านสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้ได้
อย่างเข้าใจและถูกต้อง
3.3 ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ได้รบั ให้แก่ผู้
ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหรือแก่ผู้อื่นได้
3.4 สิ่งที่ท่านได้รบั จากกิจกรรมในครัง้ นี้ตรงตามความ
คาดหวังของท่าน
3. ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
^^ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ^^
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่28 พฤษภาคม
พ.ศ.2562ถึง วันที่16สิงหาคม พ.ศ.2562ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงู อายุเทศบาลตาบลชะมาย
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถสรุปผลข้อมูลได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4
การกาหนดเกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจต่อโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4มีดังนี้
1. เกณฑ์การให้คะแนน
ได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้5 ระดับ ดังนี้
5คะแนน หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจดีมาก
4 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจดี
3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจน้อย
1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด
2. เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยได้กาหนดเกณฑ์ประเมินไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจระดับ/ความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยทีส่ ุด
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ตารางที่ 1 แสดงจานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ
รายละเอียด

5
(%)

4
(%)

12
35.29
11
32.35
12
35.29

10
29.41
9
26.47
10
29.41

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
(%)
(%)
(%)

เกณฑ์ประเมิน

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา
1.3 ความรู้ ความสามารถของคณะวิทยากร

15
44.12
14
41.18
12
35.29

10
29.41
14
41.18
16
47.06

3
8.82
4
11.76
2
5.88

ค่าเฉลี่ยรวม
ร้อยละ

4.94

ดีมาก

4.85

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.93

ดีมาก
98.63

2. ด้านการอานวยความสะดวก
10
29.41
11
32.35
14
41.18

2.1 เอกสาร
2.2 วัสดุ/อปุกรณ์ในการเรียนการสอน
2.3 การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
ค่าเฉลี่ยรวม
ร้อยละ

12
35.29
12
35.29
8
23.53

15
44.12
10
29.41
11
32.35

12
35.29
16
47.06
15
44.12

3
8.82
3
8.82
4
11.76

5.00

ดีมาก

4.94

ดีมาก

4.97

ดีมาก

4.97

ดีมาก
99.41
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รายละเอียด

5
(%)

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ
3
2
1
ค่าเฉลี่ย
(%)
(%)
(%)

4
(%)

เกณฑ์ประเมิน

3. ด้านคุณภาพ/ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ(หลักสูตร)
10
29.41
8
3.2 ท่านสามารถนาสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้ในการถ่ายทอดแก่
ผู้สงู อายุที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
23.53
3.3 สิ่งทีท่ ่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวัง 12
ของท่านและสามารถเพิม่ ความสุขทั้งร่างกายจิตใจ
35.29
13
3.4 โครงการรีสอร์ทผูส้ ูงอายุ ควรดาเนินการเป็นประจาทุกปีเพื่อ
รองรับสังคมผูส้ ูงอายุ และผู้ทกี่ าลังเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุ
38.24
3.5 โครงการ/กิจกรรม(รีสอร์ทผูส้ ูงอายุ รุ่นที่ 4)สามารถทาให้ท่าน
11
และสมาชิกผูส้ ูงอายุ มีความรักความสามัคคีและเอือ้ อาทรซึง่ กันและ
32.35
กันอย่างยิ่ง
ค่าเฉลี่ยรวม
ร้อยละ
3.1 ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมต่างๆจากโครงการ

สรุป

12
35.29
11
32.35
10

14
41.18
14
41.18
12

14
41.18
18
52.94
16

2
5.88
1
2.94
2

29.41
7
20.59

35.29
13
38.24

47.06
16
47.06

5.88
3
8.82

12

10

16

3

35.29

29.41

47.06

8.82

5.00

ดีมาก

4.79

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.91

ดีมาก

4.94

ดีมาก

4.93

ดีมาก
98.53

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น
ร้อยละ

4.94

ดีมาก
98.82
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จากตาราง พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98.82ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94และเมื่อแยกตามราย
ด้านและหัวข้อการประเมินต่างๆ สามารถสรุปผลข้อมูลได้ดังนี้
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
พบว่า ผู้ที่ เ ข้า ร่วมโครงการมี ความพึง พอใจต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ ป ระเมิ นระดับ ดีม าก
คิดเป็นร้อยละ 98.63ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93และเมื่อแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมิ นระดับดีมาก
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 29.41
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 44.12
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 29.41
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 8.82
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 32.35
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 26.47
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 41.18
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 41.18
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 11.76
1.3 ความรู้ ความสามารถของคณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 29.41
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 47.06
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 5.88
2. ด้านการอานวยความสะดวก
พบว่า ผู้ที่ เ ข้า ร่วมโครงการมี ความพึง พอใจต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ ป ระเมิ นระดับ ดีม าก
คิดเป็นร้อยละ 99.41ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97และเมื่อแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า
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2.1 เอกสาร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
5.00โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 29.41
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 44.12
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 8.82
2.2 วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 32.35
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 29.41
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 47.06
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 8.82
2.3 การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 41.18
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 23.53
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 32.35
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 44.12
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 11.76
3. คุณภาพ/ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ(หลักสูตร)
พบว่า ผู้ที่ เ ข้า ร่วมโครงการมี ความพึง พอใจต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ ป ระเมิ นระดับ ดีม าก
คิดเป็นร้อยละ 98.53ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93และเมื่อแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า
3.1 ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากกิจกรรมต่างๆจากโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 29.41
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 41.18
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 41.18
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 5.88
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3.2 ท่ านสามารถนาสิ่ง ที่ ได้รับ จากกิ จ กรรมนี้ไปใช้ในการถ่ายทอดแก่ผู้สูง อายุที่ ไม่ มี โ อกาสเข้าร่วม
โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 โดย
แยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 23.53
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 32.35
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 41.18
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 52.94
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 2.94
3.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านและสามารถเพิ่มความสุข
ทั้งร่างกาย จิตใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 29.41
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 47.06
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 5.88
3.4 โครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ ควรดาเนินการเป็นประจาทุกปีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและผู้ที่กาลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91
โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 38.24
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 20.59
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 38.24
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 47.06
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 8.82
3.5 โครงการ/กิจ กรรม (รีสอร์ท ผู้สูง อายุ รุ่นที่ 4) สามารถทาให้ท่านและสมาชิกผู้สูงอายุมีความรัก
ความสามัคคีและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้
- ระดับดีมาก
คิดเป็นร้อยละ 32.35
- ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 35.29
- ระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 29.41
- ระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 47.06
- ระดับน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 8.82
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ข้อเสนอแนะ
สามารถสรุปข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ ความประทับใจ และความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4ได้ดังนี้
ตารางที่ 2ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ/ความประทับใจ ในการร่วมโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4
ที่
1
2
3
4
5
6

ความพึงพอใจ ความประทับใจ และความภาคภูมิใจในการร่วมโครงการในครั้งนี้
ได้ความรู้การฝึกวิชาชีพการทากระเป๋า และความรู้ต่างๆ
สถานที่ร้อนและคับแคบ ควรมีโต๊ะให้มากกว่านี้ และจัดให้เป็นรูปแบบของห้องเรียน
มีความรู้ มีเพื่อน รู้ใจผู้สงู อายุ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิผสู้ ูงอายุเพิม่ ขึ้น และได้มีเพื่อนมากขึ้น
มีความพึงพอใจมาก ได้มีการรู้จกั พบปะเพื่อนใหม่มากขึ้น ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรม
อยากให้เทศบาลจัดโครงการและมีกิจกรรมให้กับผู้สงู อายุตอ่ เนื่องทุกปีละบ่อยๆ

สรุป ผู้เข้าร่วมโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 มีความพึงพอใจ และมีความประทับใจ อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีมากในการร่วมโครงการในครัง้ นี้และได้รับความรูท้ ี่เป็นประโยชน์ที่สามารถนาไปต่อยอดได้ ได้รับความสนุกสนาน
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงได้เพื่อนในวัยเดียวกันเพิ่มขึ้น
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ถอดบทเรียน รุ่นที่ 4
อะไรที่คิดว่าดี ทาแล้วเห็นผล ต้องทาต่อ
1. กิจกรรมงานฝีมือและอาชีพ
- ทากระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้
- ทาสบู่,น้ายาล้างจาน,ยาสระผม
- ทายาดม,ยาลม,ยาหม่อง
- ทาน้ามันมะพร้าวสะกัดเย็น
2. ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
- การปั๊มหัวใจ(การทา CPR)
3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องและแก้ปญ
ั หากันเมือ่ เกิดแก๊สระเบิด
4. ได้รับความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อ(ชัวร์กอ่ นแชร์= หยุด>คิด>ถาม>ทา)
5. ได้ทากิจกรมสันทนาการต่างๆ ได้เรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ,ได้เพื่อนใหม่,ได้รบั น้าใจจากกลุ่มทีเ่ รียนและได้รจู้ ัก
แบ่งปัน
อะไรที่สามารถทาได้แต่ต้องปรับปรุง
1. กิจกรรมงานฝีมือและอาชีพ
- ทากระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้(กระป๋อง)
เหตุที่ต้องปรับปรุง เพราะวัสดุเหลือใช้ที่เป็นกระป๋องมีจานวนน้อยและหายากจึงเสนอให้เปลี่ยนไปเป็นการใช้
เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนามาปรับแปลงมาทากระเป๋าหรือของใช้ตา่ งๆ(งาน D.I.Y.)
2. ทาสมุดทามือ
3. การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ
4. การแสดงของผูส้ ูงอายุซึ่งมีความสามารถด้านการแสดงอยู่แล้วให้นามาเป็นการแสดงประจากลุ่ม(เพื่อ
นามาใช้สาหรับการแสดงเปิดงาน/กิจกรรมต่างๆ)
5. เปลี่ยนจากนักเรียนผูส้ ูงอายุมาเป็นอาจารย์(วิทยากร)ในกิจกรรมต่างๆ
6. จัดให้มีการเรียนการสอนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (การสนทนาภาษาอังกฤษ ความรู้เบื้องต้นที่นามาใช้
ในชีวิตประจาวัน)
7. ทาดอกไม้จันท์,เหรียญโปรยทาน (เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวผู้สงู อายุทเี่ สียชีวิต)
อะไรที่คิดว่าทาแล้วไม่ดี ไม่ควรทาต่อ ปัญหา/อุปสรรค
1. เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (เพราะความรู้ที่ได้รับไม่สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ ให้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทาปุ๋ยหมัก,การปลูกพืชสวนครัว)
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2. ปรับปรุงสถานที่ ณ ปัจจุบัน ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการ
1. ของบสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการรีสอร์ทผูส้ ูงอายุเพิ่ม
2. จัดให้ทีวิทยากรสายบันเทิงเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผเู้ รียน เช่น วิทยากรจาก ตชด.,วิทยากรให้
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
3. จัดให้มีมมุ นันทนาการ (มุมหนังสือ มุมพักผ่อน มุมร้อง เล่น เต้น รา)
4. จัดให้มีการเรียนนอกสถานที่เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับชมรมผูส้ ูงอายุ และชมรมอื่นๆ และได้นา
ความรู้นั้นมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป
5. จัดตั้งกลุ่มอาชีพของผูส้ ูงอายุ
6. ทาตลาดผูส้ ูงอายุเพื่อจาหน่ายสินค้าพื้นบ้าน,สินค้าอื่นๆ ในแต่ละสัปดาห์ทมี่ าร่วมโครงการ
7. ขอสนับสนุนงบประมาณในการทาเสื้อรุ่น และชุดการแสดง
8. จัดพื้นที่ในบริเวณสานักงานให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวผู้สงู อายุ และจัดเวรกันเพื่ อดูแลรักษา

