หลักสูตร
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
1. ชื่อหลักสูตร โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 100 ชั่วโมง
2. หลักการของหลักสูตร
การเปลี่ ย นแปลงเขาสู สั ง คมผู สู ง อายุ อ ยางรวดเร็ ว ในสัง คมไทย ความเจริ ญ กาวหนาทางการแพทย
ความสาเร็จของการลดภาวะเจริญพันธอยางรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ สงผลให
โครงสรางสัง คมไทยมีขนาดเล็กลง สถานภาพครอบครัวไทยจากครอบครัวขยายกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
กลุมคนหนุมสาว วัยผูใหญ และวัยทางาน ตางพากันละทิ้งถิ่นฐานบานเกิดเพื่อแสวงหาโอกาสทางการงานที่ดีกวา สิ่ง
เหลานี้ทาใหการดูแลกันในครอบครัวเริ่มลดลง
โรงเรียนผูสูงอายุ เปนรูปแบบหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผูสูงอายุจะเปนเรื่องที่ผูสูงอายุสนใจ และมีความสาคัญ ต
อการดาเนิ นชี วิต ชวยเพิ่ม พูน ความรู ทัก ษะชีวิ ตที่ จาเปน โดยวิท ยากรจิ ตอาสาหรือ จากหนวยงานที่ เกี่ ยวของ
ขณะเดี ยวกัน ก็ จะเปนพื้ นที่ที่ผู สูงอายุจะไดแสดงศัก ยภาพ โดยการถายทอดภูมิค วามรู ประสบการณ์ ที่สั่ง สมแก
บุคคลอื่น และเพื่อสืบสานภูมิปญญาใหคงคุณคาคูกับชุมชนตลอดไป
ผู สูง อายุ ในระยะแรก อาจเปนเพีย งการรวมกลุ มพบปะพูด คุ ยกั น แลวจึ ง คอยๆ มี รูป แบบชัด เจนขึ้ น
มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความตองการของผู สูงอายุ ทั้งนี้ ขึ้นอยู กับบริบทของพื้นที่ความตองการของผู สูงอายุ
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู สูงอายุ จะกาหนดตารางกิจกรรมในแตละสัปดาหไวชัดเจน ระยะเวลาเปดเรียนอาจ
เปนตลอดปหรือเปดเปนชวงเวลาตามหลักสูตรที่จัดอบรม องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ไดเล็งเห็นความสาคัญ
ในการพัฒนาผู สูงอายุ จึงไดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูง อายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ขึ้น โดยกิจกรรมสวนใหญจะจัด
ณ ที่ทาการ อบตววังชะพลู หมู่ที่ 6 ตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร (สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม) โดยใชชื่อหลักสูตรวา “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)” เปดทาการเรียน
ทั้งหมด 100 ชั่วโมง โดยทาการเรียนการสอนทุกวันศุกร์
3. ปรัชญาของหลักสูตร
การเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ใหผู สูง อายุตระหนักถึง คุณ ค่าและศักดิ์ศรีตนเองเตรียมตัวเขาสู ช วง
วัยสูงอายุอยางมีศักยภาพ เขาใจชีวิตสงเสริมสุขภาพ ปองกันการเจ็บปวยและดูแลตนเองเบื้องตนไดเขาถึง ขอมูล
ข่าวสาร ทันตอความเปลีย่ นแปลงของโลก ปรับตัวอยูในสังคมอยางมีความสุข
4. จุดมุ่งหมาย
เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู ความเขาใจ ในการเตรียมตัวเขาสูชวงวัยสูงอายุอยางมีคุณคา เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ป้องกันการเจ็บปวย และดูแลตนเองเบื้องตน เขาถึงขาวสารและสื่อตางๆ ได สามารถปรับตัวทันตอความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และดารงชีวิตอยางมีความสุข
จุดประสงคปลายทาง
ผูสูงอายุไดเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหดารงชีวิตอยางมีความสุข

จุดประสงคนาทาง
ผูเรียนสามารถ
1. เตรียมตัวเขาสูชวงวัยผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม
2. ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ
/3. เข้าใจชีวิตววว
-23. เขาใจชีวิตและปรับตัวอยูในสังคมอยางมีความสุข
4. สงเสริมสุขภาพ ปองกันการเจ็บปวย และดูแลตนเองเบื้องตนได
5. เขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆได
6. เขาถึงระบบคุมครองทางสังคมและหลักประกันคุณภาพ
5. คุณสมบัติของผู้เรียน
1ว อายุ 55 ป ขึ้นไป
2. เปนผูที่สามารถชวยเหลือตนเองได
3. มีจิตอาสา ยินดีชวยเหลือกิจกรรมในชุมชน
6. วิธีเรียนและข้อกาหนดการเรียน
วิธีเรียน
6.1 ภาคทฤษฎี
1) บรรยาย/อภิปราย
2) ฝกปฏิบัติ
3) ศึกษาดูงาน
6.2 ภาคปฏิบัติ
1) ฝกปฏิบัติ
2) ศึกษาดูงาน
3) อบรม
4) การสัมมนา
7. ข้อกาหนดการเรียน
1. ผูเรียน เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนเปนสาคัญ ใชกิจกรรม
นาเนื้อหา
2. ผูเรียนมีเวลาเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ตามหลักสูตรกาหนด
3. ผูเรียนฝกปฏิบัติ และมีชิ้นงานตามที่กาหนด
8. โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชาที่ 1 การดูแลสุขภาพที่จาเปนของผูสูงอายุ
จานวน 16 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 2 นันทนาการและการใชเวลาวางใหเปนประโยชนสาหรับผูสูงอายุ จานวน 38 ชั่วโมง

รายวิชาที่ 3 การพัฒนาจิตสาหรับผูสูงอายุ
รายวิชาที่ 4 การใชชีวิตอยางมีความสุขของผูสูงอายุ
รายวิชาที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสารสาหรับผู้สูงอายุ

จานวน 20 ชั่วโมง
จานวน 20 ชั่วโมง
จานวน 6 ชั่วโมง

9. รายละเอียดหลักสูตร (ตารางดังแนบ)
10. การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัดผลและประเมินผล
1. สังเกต
2. ตรวจผลงาน
3. ซักถาม
/11. เครื่องมือวว
-311. เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
3. แบบแสดงความคาดหวังกอนเรียน-หลังเรียน
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้สูงอายุได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ฝึกสมอง และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
12ว2 ผู้สูงอายุนาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
12ว3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองและทาประโยชน์ให้กับสังคมได้

-4รายละเอียดเนือ้ หา เวลา ของแตละรายวิชา
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
รายวิชาที่ 1

เนื้อหา

การดูแลสุขภาพที่จาเปนของผูสูงอายุ จานวน 16 ชั่วโมง
คาอธิบาย แนวคิดการดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวมโดยเนนใหตระหนักในการ
สงเสริมสุขภาพปองกันการเจ็บปวยและการดูแลตนเองเบื้องตน ใหครอบคลุมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ทฤษฎี 5 ชั่วโมง ปฏิบัติ 11 ชั่วโมง
1. สถานการณของผูสูงอายุไทย /แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ/สวัสดิการ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ทฤษฎี 2 ปฏิบัติ –
2. การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจและสังคม
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 4
3. การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 2
4. ปญหาสุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุและการดูแลตนเองเบื้องตน
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 5

รายวิชาที่ 2

เนื้อหา

รายวิชาที่ 3

เนื้อหา

นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ จานวน 38 ชั่วโมง
คาอธิบาย การดูแลผูสูงอายุดวยสาระบันเทิง และใชเวลาวางดานอื่นๆ ใหเกิด
ประโยชน ทาใหเกิดการผอนคลาย เกิดความสุขทางใจ รวมกิจกรรมกลุม เขาสังคม
ไดอยางมีความสุข
ทฤษฎี 6 ชั่วโมง ปฏิบัติ 32 ชั่วโมง
1. สาระบันเทิง (ราวงย้อนยุค)
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 8
2. การออกกาลังกาย
ทฤษฎี 2 ปฏิบัติ 7
3. กิจกรรมยามวาง
- การปลูกผักในครัวเรือน
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 2
- การทางานประดิษฐ
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 5
- การทาอาหารไทย
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 10
การพัฒนาจิตสาหรับผูสูงอายุ จานวน 20 ชั่วโมง
คาอธิบาย การสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรู ความเขาใจ และฝกปฏิบัติ ตามแนวทาง
ความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนาความคิดเกิดความมั่นคงทางจิตใจ
และสุขภาวะทางจิต
ทฤษฎี 8 ชั่วโมง ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง
1. การผอนคลายคลื่นสมองดวยการฝกคิดบวก
ทฤษฎี 2 ปฏิบัติ 3
2. การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
ทฤษฎี 2 ปฏิบัติ 3
3. การภาวนาจิต/สมาธิเพื่อการเยียวยา
ทฤษฎี 2 ปฏิบัติ 3
4. การดูแลระยะสุดทายของชีวิต
ทฤษฎี 2 ปฏิบัติ 3

/รายวิชาววว
-5รายละเอียดเนือ้ หา เวลา ของแตละรายวิชา (ต่อ)
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
รายวิชาที่ 4

เนื้อหา

การใชชีวิตอยางมีความสุขสาหรับผูสูงอายุ จานวน 20 ชั่วโมง
คาอธิบาย สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูแหลงวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ชวยใหเกิดพลังของชีวิต ดารงตนอยางมีคุณคาและทากิจกรรมใหเกิด
ประโยชนแกสังคม
ทฤษฎี 4 ชั่วโมง ปฏิบัติ 16 ชั่วโมง

1. วัฒนธรรมกับความสุขของชีวิต (การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 3
2. สิ่งแวดลอมกับความสุขของชีวิต (การทองเที่ยวเชิงสิ่งแวดลอม)
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 4
3. การเสริมสรางพลังอานาจใหผูสูงอายุ /กระบวนการจิตปญญา/ สุนทรีสนทนา
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 4
4.การบาเพ็ญประโยชนแกสังคม
ทฤษฎี - ปฏิบัติ 3
5. การใชชีวิตในบั้นปลายอยางมีคุณคา
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 2
รายวิชาที่ 5

เนื้อหา

เทคโนโลยีและการสื่อสารสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 6 ชั่วโมง
คาอธิบาย การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
1. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 2
2. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone)
ทฤษฎี 1 ปฏิบัติ 2

/ตารางเวลาววว
-6ตารางเวลาเรียน
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร

ครั้งที่
1

2

3

4

เวลา
08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 10ว00 นว

วิชาเรียน
-รับลงทะเบียนนักเรียน
-พิธีเปิดเรียนวันแรก
-ผอวโรงเรียนให้โอวาท
-ปฐมนิเทศ
-แนะนาตัว
-เลือกหัวหน้าห้อง
-กิจกรรมสร้างความคุ้มเคย สุขสันต์วันเกิด (ถ้ามี)

10ว00 – 12ว00 นว

-วิชา การพัฒนาจิตสาหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหา การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชานันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (การทาน้าสมุนไพร)

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและการสื่อสารสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone)

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชานันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา สาระบันเทิง ราวงย้อนยุค

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การพัฒนาจิตสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา การภาวนาจิต/สมาธิเพื่อการเยียวยา

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชานันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา สาระบันเทิง ราวงย้อนยุค

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 10ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงุ อายุ
เนื้อหา การบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

10ว00 – 12ว00 นว

-วิชา การดูแลสุขภาพที่จาเปนของผูสูงอายุ
เนื้อหา สถานการณของผูสูงอายุไทย / แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ /
สวัสดิการ / กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (การทาอาหาร/ขนม)

หมายเหตุ

/ครั้งที่ 5ววว
-7ตารางเวลาเรียน
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ครั้งที่
5

เวลา
08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว
12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

6

7

8

9

วิชาเรียน
-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
- วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและการสื่อสารสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชานันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (การทาอาหาร/ขนม)

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การดูแลสุขภาพที่จาเป็นของผู้สูงอายุ
เนื้อหา การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ

12.00 – 13.00 นว
13.00 – 15.00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา สาระบันเทิง ราวงย้อนยุค

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 10ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา การบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

10ว00 – 12ว00 นว

-วิชา การดูแลสุขภาพที่จาเป็นของผู้สูงอายุ
เนื้อหา การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชานันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา สาระบันเทิง ราวงย้อนยุค

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การพัฒนาจิตสาหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหา การผ่อนคลายคลื่นสมองด้วยการฝึกคิดบวก

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (การทาอาหาร/ขนม)

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 11ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การพัฒนาจิตสาหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหา การผ่อนคลายคลื่นสมองด้วยการฝึกคิดบวก

หมายเหตุ

11ว00 – 12ว00 นว

-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (การทาอาหาร/ขนม)

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (การทาอาหาร/ขนม)

/ครั้งที่ 10ววว
-8ตารางเวลาเรียน
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ครั้งที่
10

11

เวลา
08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

วิชาเรียน
-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
-วิชา การดูแลสุขภาพที่จาเป็นของผู้สูงอายุ
เนื้อหา การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชานันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา การออกกาลังกาย

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การดูแลสุขภาพที่จาเป็นของผู้สูงอายุ
เนื้อหา ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการดูแลตนเองเบื้องต้น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา วัฒนธรรมกับความสุขของชีวิต (การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

12.00 – 13.00 นว
13.00 – 15.00 นว
12

13

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การดูแลสุขภาพที่จาเป็นของผู้สูงอายุ
เนื้อหา ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการดูแลตนเองเบื้องต้น

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา วัฒนธรรมกับความสุขของชีวิต (การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การพัฒนาจิตสาหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหา การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา การออกกาลังกาย

หมายเหตุ

14

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 11ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การพัฒนาจิตสาหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหา การภาวนาจิต/สมาธิเพื่อการเยียวยา

11ว00 – 12ว00 นว

-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา สาระบันเทิง ราวงย้อนยุค

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (งานประดิษฐ์)

/ครั้งที่ 15ววว
-9ตารางเวลาเรียน
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ครั้งที่
15

เวลา
08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว
16

17

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 10ว00 นว

วิชาเรียน
-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
-วิชาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา การเสริมสร้างพลังอานาจให้ผู้สงู อายุ/กระบวนการทางจิต
ปัญญา/สุนทรียสนทนา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชานันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา การออกกาลังกาย
-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงุ อายุ
เนื้อหา การบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

10ว00 – 12ว00 นว

-วิชาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา การเสริมสร้างพลังอานาจให้ผู้สงู อายุ/กระบวนการทางจิต
ปัญญา/สุนทรียสนทนา

12.00 – 13.00 นว
13.00 – 15.00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา การออกกาลังกาย

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การพัฒนาจิตสาหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหา การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต

12.00 – 13.00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ

18

19

13ว00 – 15ว00 นว

-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (งานประดิษฐ์)

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
วิชา การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงุ อายุ
เนื้อหา การใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีคุณค่า

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (งานประดิษฐ์)

08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 12ว00 นว

-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทบทวนวันวาน
-วิชา การพัฒนาจิตสาหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหา การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต

11ว00 – 12ว00 นว

-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา การออกกาลังกาย

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 15ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชา นันทนาการและการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
เนื้อหา กิจกรรมยามว่าง (การปลูกผักในครัวเรือนเพื่อการอุปโภค)

/ครั้งที่ 20ววว
-10ตารางเวลาเรียน
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ครั้งที่
20

21

เวลา
08ว30 – 09ว00 นว
09ว00 – 10ว00 นว

วิชาเรียน
-เคารพธงขาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
-วิชา นันทนาการ และการใช้เวลาว่างสาหรับผู้สูงอายุ
เนื้อหา การปลูกผักในครัวเรือนเพื่อการอุปโภค

10ว00 – 12ว00 นว

-วิชาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา สิ่งแวดล้อมกับความสุขของชีวิต (ท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม)

12.00 – 13.00 นว
13ว00 – 16ว00 นว

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-วิชาการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสาหรับผู้สงู อายุ
เนื้อหา สิ่งแวดล้อมกับความสุขของชีวิต (ท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม)

08ว30 นวเป็นต้นไป วันสุดท้ายของการเรียนมอบใบประกาศ

หมายเหตุ

รายวิชาที่ 1 เรื่อง การดูแลสุขภาพที่จาเปนของผูสูงอายุ

จานวน 16 ชั่วโมง

จุดประสงค์

เนื้อหา

-บอกสถานการณผูสูงอายุของประเทศ
ไทยในปจจุบันได
- อธิบายเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของ
ผูสูงอายุและความจาเปนในการดูแล
ผูสูงอายุได
- อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุได
- อธิบายเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พวศว2560 ได
- อธิบายเกี่ยวกับ พรบวผูสูงอายุ พวศว
2546 ได
- อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยว
ของกับผูสูงอายุได

1.สถานการณของผูสูงอายุไทย /แนวคิด /
สวัสดิการ กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับผูสูงอายุ
1.1 สถานการณของผูสูงอายุไทยในปจจุบัน
- สถานะสุขภาพผูสูงอายุและความจาเปนใน
การดูแลผูสูงอายุ
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ
- แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ
1.3 สวัสดิการ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ผูสูงอายุ
- สิทธิของผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พวศว2560
- พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พวศว2546
- กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ

- บอกการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุดาน
รางกายได
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ

กิจกรรม

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียนเกี่ยวกับ
สถานการณผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุชมสื่อวีดีทัศน เกี่ยวกับสถานะ
สุขภาพของผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุรวมแสดงความคิดเห็น
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา
- วิทยากรนาเขาสูบทเรียนโดยใหผูสูงอายุ
แสดงความคิดเห็นและความรูสึกเกี่ยวกับ
ความสูงอายุ
- วิทยากรนาเขาสูบทเรียนโดยใหผูสูงอายุ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุ
- วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับสวัสดิการ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
- แบงกลุมระดมสมองหัวขอสวัสดิการของ
รัฐที่ผสู ูงอายุตองการในสถานการณปจจุบัน
- นาเสนอผลงานกลุม
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา
2. การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ -วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยใหผูสูงอายุ
และสังคมของผูสูงอายุ
บอกการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ
และสังคม
2.1 การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ
- วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ดานรางกาย จิตใจ และสังคมของผูสูงอายุ

สื่อ/อุปกรณ์
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- บทความ และแผนภูมิ
- Power point
- วีดีทัศน
- แบบบันทึกการเรียนรู
เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- กรณีศึกษา
- กระดาษปรูฟ
- ปากกาเคมี

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย

การประเมิน
1. สังเกต
พฤติกรรมการมี
สวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น
2. ผลงานกลุม

การสังเกต
-พฤติกรรม
-การมีสวนรวม
-การแสดง
ความคิดเห็น

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
2
-

1

4

ดานจิตใจได
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ
ดานสังคมได
- ฝกปฏิบัติการตรวจรางกายเบื้องตน

ดานรางกาย
- ผูสูงอายุชมวีดีทัศน เกี่ยวกับการ
2.2 การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุดานจิตใจ เปลีย่ นแปลงของผูสูงอายุ
2.3 การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุดานสังคม - ผูสงู อายุรวมอภิปราย
2.4 การประเมินภาวะสุขภาพโดยการ
ตรวจรางกายเบื้องตน

- Power Point
- วีดีทัศน

-การฝกปฏิบัติ

รายวิชาที่ 1 เรื่องการดูแลสุขภาพที่จาเปนของผูสูงอายุ (ต่อ)
จุดประสงค์

-บอกหลักการจัดอาหารและโภชนาการ
ของผูสูงอายุได
- ฝกปฏิบัติการจัดอาหารสาหรับผูสูงอายุ
- อธิบายเกี่ยวกับการพักผอนนอนหลับ
ในผูสูงอายุได
- อธิบายเกี่ยวกับการออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุได
- ฝกปฏิบัติการออกกาลังกายที่เหมาะสม
กับผูสูงอายุ

เนื้อหา

3. การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพ
ของผูสูงอายุ
3.1 อาหารและโภชนาการของผูสูงอายุ

3.2 การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ

กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

- วิทยากรสาธิตการตรวจรางกายเบื้องตน
- ผูสูงอายุจับคูฝกปฏิบัติการตรวจรางกาย
เบื้องตน
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา
- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยใหผูสูงอายุ
เลาประสบการณเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
- วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการของผูสูงอายุ
- วิทยากรสาธิตการจัดอาหารสาหรับ
ผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุฝกการจัดอาหารสาหรับผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา
-วิทยากรนาเขาสูบทเรียนและให้ผูสูงอายุได
บอกและแสดงทาทางในการออกกาลังกายที่
ปฏิบัติบอยๆ
- วิทยากรบรรยาย และสาธิตเกี่ยวกับ
การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ

- อุปกรณในการ
ตรวจรางกาย เชน ปรอท
เครื่องวัด ความดันโลหิต
เปนตน
- เอกสารประกอบการ
- Power point
- อุปกรณการจัดอาหาร

- Power point
- กระดาษปรูฟ
- ปากกาเคมี

การประเมิน

1. การสังเกต
- พฤติกรรม
- การมีสวนรวม
- การแสดง
ความคิดเห็น
- การฝกปฏิบัติ
2. ผลงานกลุม

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

1

2

3ว3 การพักผ่อนนอนหลับในผู้สูงอายุ

- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา
- ใหผูสูงอายุรวมแสดงความคิดเห็นถึง
ปญหาและแนวทางในการพักผอนนอนหลับ
ของผูสูงอายุ
- วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพักผอน
นอนหลับในผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา

- Power point
- กระดาษปรูฟ
- ปากกาเคมี

รายวิชาที่ 1 เรื่องการดูแลสุขภาพที่จาเปนของผูสูงอายุ (ต่อ)
จุดประสงค์

เนื้อหา

- อธิบายเกี่ยวกับปญหาสุขภาพที่พบบอย 4. ปญหาสุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุและ
ในผูสูงอายุและการดูแลตนเองเบื้องตนได การดูแลตนเองเบื้องตน
- ฝกปฏิบัติการดูแลตนเองเบื้องตนได
4.1 ปญหาที่สุขภาพและโรคตางที่พบบอย
ในผูสูงอายุ
- โรคปสสาวะเล็ด
- โรคขอเขาเสื่อม
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคเบาหวาน
- โรคหัวใจ
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- โรคตอกระจก

กิจกรรม
- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยให้ผูสูงอายุ
เลาประสบการณเกี่ยวกับปญหาสุขภาพและ
การดูแลตนเองเบื้องตน
- วิทยากรบรรยาย / เกี่ยวกับปญหา
สุขภาพที่พบบอยและการดูแลตนเอง
เบื้องตน
- ผูสูงอายุชมวีดีทัศน
- วิทยากรสาธิตการดูแลตนเองเบื้องตน
- ผูสูงอายุฝกปฏิบัติการดูแลตนเองเบื้องตน
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา

สื่อ/อุปกรณ์
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- Power point
- วีดีทัศน
- อุปกรณสาหรับการ
ฝกดูแลตนเองเบื้องตน

การประเมิน
การสังเกต
- พฤติกรรม
- การมีสวนรวม
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การฝกปฏิบัติ

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
5

- อธิบายเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตนได
- ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตนได

4.2 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
- เปนลม
- หามเลือด
- ขอเทาแพลง
- กระดูกหัก
- สิ่งแปลกปลอมเขาตา
- สารพิษ

รายวิชาที่ 2 การนันทนาการ และการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ
จุดประสงค์
1.เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีทั้งดาน
รางกาย จิตใจและอารมณ
2.เพื่อใหผูสูงอายุมีกิจกรรมสัมพันธและ
เขารวมกิจกรรมทางสังคมได
3. เพื่อใหผูสูงอายุใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน์

เนื้อหา
1. สาระบันเทิง
1.1 การราวงย้อนยุค
1.1.1 ประวัติและประโยชนของการราวง
ย้อนยุค
1.1.2 การราวงย้อนยุคจังหวะพื้นฐาน

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยให
ผูเรียนเลาประสบการณเกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาล
- วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน
- ผูสูงอายุชมวีดีทัศน
- วิทยากรสาธิตการการปฐมพยาบาลเบื้องตน
- ผูสูงอายุฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- Power point
- วีดีทัศน
- อุปกรณสาหรับการ
ฝกดูแลตนเองเบื้องตน

การสังเกต
- พฤติกรรม
- การมีสวนรวม
- การแสดงความ
คิดเห็น
- การฝกปฏิบัติ

จานวน 38 ชั่วโมง
กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียนใหผูสูงอายุ
- เอกสารประกอบการ
ไดพูด หรือสะทอนถึงคุณคา และ
บรรยาย
ประโยชนของการราวงย้อนยุค
- วีซีดี/ดีวีดี
- วิทยากรสรุปเสริมและบรรยายเพิ่มเติม
- ผูสูงอายุชมวีดีทัศน การราวงย้อนยุคจังหวะ
พื้นฐาน

การประเมิน
การสังเกต
- ความสนใจ
- การเขากลุม
- การปฏิบัติ
- การมีสวนรวม

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
8

- ผูสูงอายุชมวิทยากรสาธิตการราวงย้อนยุค
จังหวะพื้นฐาน
- ผูสูงอายุฝกราวงย้อนยุคตามวิทยากร
- ผูสูงอายุแยกกลุมฝกปฏิบัติดวยตนเอง
- ผูสูงอายุฝกปฏิบัติราวงย้อนยุค
2. การออกกาลังกาย

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียนและใหผูสูงอายุเลา
เรื่องการออกกาลังกายที่ปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน
- ผูสูงอายุชมวีดีโอ การออกกาลังกาย
- ผูสูงอายุชมครูสาธิต
- ผูสูงอายุฝกปฏิบัติตามครู
- ผูสูงอายุแยกกลุมฝกปฏิบัติดวยตนเอง
- ผูสูงอายุรวมกลุมออกกาลังกาย

-ใบความรู
-เครื่องเลนวีซีดี
-แผนซีดีการออกกาลังกาย
-อุปกรณการออกกาลังกาย

สังเกตพฤติกรรม
- ความสนใจ
- การเขากลุม
- การปฏิบัติ

กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมิน

2

7

รายวิชาที่ 2 การนันทนาการ และการใชเวลาวางสาหรับผูสูงอายุ (ต่อ)
จุดประสงค์

เนื้อหา
3. กิจกรรมยามวาง
3.1 การปลูกผักในครัวเรือนเพื่อการบริโภค
เชน การปลูกผัก สวนครัว การเพาะถั่วงอก

- ผูสูงอายุศึกษาเอกสารและฟงวิทยากร
บรรยาย
- ผูสูงอายุชมวิทยากรสาธิต

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย

1.สังเกต
พฤติกรรม
- ความสนใจ

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
2

คอนโด การเพาะเห็ดในตะกรา การปลูกผัก
ไฮโดรโพนิค การปลูกผักสวนครัวในกระถาง
เปนตน
1) ความรูเบื้องตน
2) การเตรียมวัสดุอุปกรณ
3) ขั้นตอนการปลูก
3.2 งานประดิษฐ เชน การผูกผ้าประดับงาน
ต่างๆ การพับดอกไม้จากใบเตย การจัด
ดอกไม การทา ผลิตภัณฑโปรยทาน เปนตน
1) ความรูเบื้องตน
2) วัสดุอุปกรณและการเตรียม
3) ขั้นตอนการปฏิบัติ
3.3 การทาอาหารไทย เช่น การทาน้า
สมุนไพร ขนมไทย เป็นต้น
1) ความรูเบื้องตน
2) วัสดุอุปกรณและการเตรียม
3) ขั้นตอนการปฏิบัติ

รายวิชาที่ 3 การพัฒนาจิตสาหรับผูสูงอายุ
จุดประสงค์

-.ผูสูงอายุฝกปฏิบัติ
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันอภิปราย
ผลงาน

- อุปกรณสาธิตและ
ฝกปฏิบัติ

- การเขากลุม
- การปฏิบัติ
2. ผลงาน

- ผูสูงอายุศึกษาเอกสารและฟงวิทยากร
บรรยายเรื่องการทางานประดิษฐ
- ผูสูงอายุชมชิ้นงานตัวอยางและวิทยากร
สาธิต
- ผูสูงอายุฝกปฏิบัติ
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันอภิปราย
ผลงาน
- ผูสูงอายุศึกษาเอกสารและฟงวิทยากร
บรรยายเรื่องการทาน้าสมุนไพร
- วิทยากรสาธิต
- ผูสูงอายุฝกปฏิบัติ
- ผูสูงอายุและวิทยากรรวมกันอภิปราย
ผลงาน

-เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- ชิ้นงานตัวอยาง
- อุปกรณฝกงานประดิษฐ

1.สังเกต
- ความสนใจ
- การเขากลุม
- การปฏิบัติ
2. ผลงาน

1
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- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- ชิ้นงานตัวอยาง
- อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ

1.สังเกต
- ความสนใจ
- การเขากลุม
- การปฏิบัติ
2. ผลงาน

1

10

จานวน 20 ชั่วโมง
เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมิน

จานวนชั่วโมง

- บอกแนวคิดเกี่ยวกับการคิดบวก
- อธิบายความสัมพันธของคลื่นสมองกับ
การคิดบวก
- ฝกปฏิบัติการผอนคลายเพื่อใหคลื่น
สมองต่า

- อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีกรรมทาง
ศาสนาในงานต่างๆ

1. การผอนคลายคลื่นสมองดวยการฝก
คิดบวก
1.1 แนวคิดของการคิดบวก(Positive
thinking)
1.2 ความสัมพันธของคลื่นสมองกับ
การคิดบวก
1.3 คิดบวกไดทุกขณะที่เกิดปญหา

2. การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยชมวีดีทัศน
การเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในภาวะที่
จิตใจสงบ เยือกเย็น
- ใหผูสูงอายุรวมแสดงความคิดเห็น
- วิทยากรบรรยาย การเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นสมองในภาวะที่จิตใจสงบ เยือกเย็น
- ผูสูงอายุชมวีดีทัศน เกี่ยวกับภาวะคลื่น
สมองต่า
- ใหผูสูงอายุรวมแสดงความคิดเห็น
- ฝกปฏิบัติการผอนคลาย (relaxed) เพื่อให
คลื่นสมองต่าดวยวิธีการ
1) ปลอยจิตใจใหลองลอยไปตาม
เสียงเพลง
2 )การหายใจเขาลึกๆ ชาๆ ใหเต็มปอด
3) การสั่งใหทุกสวนของรางกายผอน
คลาย
4) การฝกสมาธิ
- ผูสูงอายุ และวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา
-วิทยากรนาเข้าสู่บทเรียน โดยให้ผู้สูงอายุเล่า
ประสบการณ์การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- Power point
- วิดีทัศน

1. การสังเกต
- ความสนใจ
- การเขากลุม
- การปฏิบัติ
- การมีสวนรวม
2. สะทอนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝกปฏิบัติ

- เอกสาร ประกอบการ
บรรยาย
- Power point

1. การสังเกต
- ความสนใจ
- การปฏิบัติ
- การมีสวนรวม
2. สะทอนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝกปฏิบัติ

ทฤษฎี
2

ปฏิบัติ
3

2

3

รายวิชาที่ 3 การพัฒนาจิตสาหรับผูสูงอายุ (ต่อ)
จุดประสงค์
- บอกหลักการภาวนาจิต/สมาธิเพื่อ
การเยียวยา
- ฝกปฏิบัติการภาวนาจิต/สมาธิเพื่อ
การเยียวยา

- อธิบายเกี่ยวกับ หลักในการดูแลผูที่
กาลังจากไป
- อธิบายเกี่ยวกับความตองการและ
การชวยเหลือดานจิตวิญญาณในผูปวย
ระยะสุดทาย
- บอกแนวทางการปฏิบัติสาหรับการ
ชวยเหลือดานจิตวิญญาณ
- บอกแนวทางการชวยเหลือผูปวยระยะ
สุดทายดวยวิธีแบบพุทธ

เนื้อหา
3. การภาวนาจิต/สมาธิเพือ่ การเยียวยา
3.1 หลักการปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยา
3.2 วิธีการปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยา

กิจกรรม

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยใหผูสูงอายุ
เลาประสบการณเกี่ยวกับการภาวนาจิต/
สมาธิเพื่อการเยียวยา
- วิทยากรบรรยาย
- ใหผูสูงอายุรวมแสดงความคิดเห็น
- สาธิตการปฏิบัติการภาวนาจิต/ สมาธิเพื่อ
การเยียวยา
- /ผูสูงอายุฝกปฏิบัติการภาวนาจิต/สมาธิ
เพื่อการเยียวยา
4. การดูแลระยะสุดทายของชีวิต
- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยใหผูสูงอายุ
4.1 การพยาบาลผูปวยสูงอายุระยะ
เลาประสบการณของการดูแลระยะสุดทาย
สุดทายใกลตาย
ของชีวิตในผูสูงอายุ
4.2 หลักในการดูแลผูที่กาลังจากไป
- วิทยากรบรรยาย
4.3 ความตองการและการชวยเหลือดานจิต - แบงกลุมระดมสมองหัวขอหลักในการดูแล
วิญญาณในผูปวยระยะสุดทาย
ผูที่กาลังจากไป (5.1-5.3)
4.4 แนวทางการปฏิบัติสาหรับการ
- นาเสนอผลงานกลุม
ชวยเหลือดานจิตวิญญาณ
- ผูสูงอายุชมวีดีทัศน การชวยเหลือผูปวย
4.5 การชวยเหลือผูปวยระยะสุดทายดวยวิธี ระยะสุดทายดวยวิธีแบบพุทธ (5.4-5.5)
แบบพุทธ
- ฝกการภาวนา “ตายกอนตาย”
- ผูสูงอายุรวมแสดงความคิดเห็น
- ผูสูงอายุ และวิทยากรรวมกันสรุปเนื้อหา

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมิน

- เอกสาร ประกอบการ
บรรยาย
- Power point
- วีดีทัศน

1. การสังเกต
- ความสนใจ
- การปฏิบัติ
- การมีสวนรวม
2. สะทอนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝกปฏิบัติ

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- Power point
- วีดีทัศน
- กระดาษปรูฟ
- ปากกาเคมี

1. การสังเกต
- ความสนใจ
- การปฏิบัติ
- การมีสวนรวม
2. สะทอนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝกปฏิบัติ

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
2
3

2

3

รายวิชาที่ 4 การใชชีวิตอยางมีความสุขสาหรับผูสูงอายุ จานวน 20 ชั่วโมง
จุดประสงค์

เนื้อหา

1. วัฒนธรรมกับความสุขของ
ชีวิต(การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)
1. เพื่อใหผูสูงอายุมีความรู้ในการสราง
1. การสรางความสุขดวยการทองเที่ยว
ความสุขของชีวิตจากการทองเที่ยว
1.1 การสรางความสุขดวยการทองเที่ยว
2.เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดทราบถึง
1.2 แหลงทองเที่ยวในตาบลวังชะพลูแหลง
แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม
ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา
ภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่นและความเปนเอกลักษณของตาบล
3.เพื่อใหผูสูงอายุไดสะทอนความคิด
วังชะพลู
เกี่ยวกับความสุขที่ไดรับจากการทองเที่ยว 1.3 สิ่งแวดลอมกับความสุขของชีวิต
เชิงสิ่งแวดลอม

กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยใหผูสูงอายุ
เลาประสบการณที่ประทับใจในกาทองเที่ยว
- วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการสรางความสุข
โดยการทองเที่ยว
- การเตรียมความพรอม
- จัดกลุมผูสูงอายุตามความเหมาะสมในการ
ทองเที่ยวและใหทากิจกรรมรวมกัน
- การศึกษาดูงานการทองเที่ยวในรูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
- บันทึกความทรงจาในการทองเที่ยว
- สะทอนความคิด และความสุขที่ไดจาก
การทองเที่ยว
-จัดนิทรรศการแสดงความประทับใจ
โดยใชภาพถาย

-power point
-สถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่
–สมุดบันทึกความทรงจา
-ภาพถายที่ประทับใจ

การประเมิน

1. การประเมิน
ความสุข
2. สังเกตการมี
สวนรวม
3. ผลงาน

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

1

3

1. เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูในการสราง
ความสุขของชีวิตจากการทองเที่ยว
2.เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุได้ทราบถึง
แหลงเรียนรูเชิงสิ่งแวดลอม
3.เพื่อใหผูสูงอายุไดสะทอนความคิด
เกี่ยวกับความสุขที่ไดรับจากการทองเที่ยว
เชิงสิ่งแวดลอม

2. สิ่งแวดลอมกับความสุขของชีวิต
(การทองเที่ยวเชิงสิ่งแวดลอม)
2.1 การสรางความสุขดวยการทองเที่ยว
2.2 แหลงทองเที่ยวในตาบลวังชะพลู
การทองเที่ยวเชิงสิ่งแวดลอม
2.3 สิ่งแวดลอมกับความสุขของชีวิต

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยใหผูสูงอายุ
เลาประสบการณที่ประทับใจในการทองเที่ยว
- วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการสราง
ความสุขโดยการทองเที่ยว
- เตรียมความพรอม
- จัดกลุมผูสูงอายุตามความเหมาะสมในการ
ทองเที่ยวและใหทากิจกรรมรวมกัน
-การศึกษาดูงานการทองเที่ยวรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัด
กาแพงเพชร

- power point
- สถานทีท่ องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตาบลวังชะพลู
- ภาพถาย

1. การประเมิน
ความสุข
2. สังเกตการมี
สวนรวม
3. ผลงาน

กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมิน

- ดนตรีบรรเลงผอนคลาย
- อุปกรณประกอบการ
ใชกระบวนการสุนทรีย
สนทนา

- ประเมินการมี
คุณคาในตนเอง
กอนและหลังการ
จัดกิจกรรมพบ
กลุม

1
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รายวิชาที่ 4 การใชชีวิตอยางมีความสุขสาหรับผูสูงอายุ (ต่อ)
จุดประสงค์

เนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

- บันทึกความทรงจาในการทองเที่ยว
- สะทอนความคิด และความสุขที่ได
จากการทองเที่ยว
-จัดนิทรรศการแสดงความประทับใจ
โดยใชภาพถาย
1.เพื่อใหผูสูงอายุมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การเสริมสรางพลังอานาจตนเองได
เหมาะสม
2. เพื่อใหผูสูงอายุสะทอนคิดเกี่ยวกับการ
เสริมสรางพลังอานาจตนเอง

3.การเสริมสรางพลังอานาจใหผูสูงอายุ/
กระบวนการทางจิตตปญญา/สุนทรีย
สนทนา
3.1 การเสริมสรางพลังอานาจ
- ความสาคัญของการเสริมสรางพลังอานาจ
- วิธีการเสริมสรางพลังอานาจ

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยใหผูสูงอายุ
นั่งสมาธิ ใชดนตรีบรรเลงผอนคลาย
- ผูสูงอายุสรุปผลการเรียนรูรวมกับวิทยากร
- พบกลุมครั้งที่ 1 ดาเนินการการสะทอน
คิดอยางมีวิจารญาณของผูสูงอายุ โดยการ

1
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3. เพื่อใหผูสูงอายุฝกใชกระบวนการ
สุนทรียสนทนา
4.เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูเกี่ยวกับหลัก
และกระบวนการเรียนรูจิตปญญาในการ
เสริมสรางความสุขของตนเองได

- ผลของการเสริมสรางพลังอานาจ
3.2. การใชกระบวนการสุนทรียสนทนา
กระบวนการจิตตปญญา
3.3 หลักการพื้นฐานของจิตตปญญาศึกษา
3.4 กระบวนการเรียนรูจิตตปญญาศึกษา

เพื่อใหผูสูงอายุบาเพ็ญประโยชนแกสังคม

4.การบาเพ็ญประโยชนแกสังคม
1. ความสาคัญในการบาเพ็ญประโยชน
2. การบาเพ็ญประโยชน

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ ความสาเร็จใน
การเสริมสรางพลังอานาจในตนเอง
- พบกลุมครั้งที่ 2 ดวยกระบวนการสุนทรีย
สนทนา
- วิทยากรนาเขาสูบทเรียนดวยการฟง
เพลงจิตตปญญา
- บรรยายเกี่ยวกับหลักจิตตปญญาศึกษา
- แบงกลุมฝกการใชกระบวนการจิตปญญา
- ผูสูงอายุ สรุปผลการเรียนรูรวมกับวิทยากร

- ดนตรีบรรเลงผอนคลาย
- อุปกรณประกอบการ
ใชกระบวนการสุนทรีย
สนทนา
- เพลงจิตตปญญา
- Power point

1.สังเกตการมี
สวนรวม
2.สรุปผลการ
สะทอนคิด

- เตรียมความพรอม
- แบงกลุมบาเพ็ญประโยชนแกสังคม
-สรุปการบาเพ็ญประโยชนตอสังคม

อุปกรณสาหรับการบาเพ็ญ 1. สังเกตการมี
ประโยชน
สวนรวม
2. ผลงานการ
บาเพ็ญประโยชน

-
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รายวิชาที่ 4 การใชชีวิตอยางมีความสุขสาหรับผูสูงอายุ (ต่อ)
จุดประสงค์

1.เพือ่ ใหผูสูงอายุบอกแนวทางในการใช
ชีวิตบั้นปลายในการดูแลรางกาย จิตใจ
และสังคมไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อใหผูสูงอายุใสใจตนเองในการดูแล
ตนเองในบั้นปลายชีวิตอยางเหมาะสม

เนื้อหา
5.การใชชีวิตบั้นปลายอยางมีคุณคา
1. การดูแลรางกายและจิตใจให้สมดุล
2. การดูแลดานสังคม

กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

การประเมิน

- วิทยากรนาเขาสูบทเรียน โดยใหชมวีดี
ทัศน/แสดงภาพกิจกรรมผูสูงอายุที่สดใส
และซึมเศรา
- วิทยากรแบงกลุมผูสูงอายุเปน 4 กลุมยอย
เพื่อเขาฐาน 4 ฐาน ดังนี้

-ภาพผูสูงอายุที่สดใสและ
ซึมเศรา
-อุปกรณประกอบแต่ละ
ฐาน

- สังเกพฤติกรรม
การมีสวนร่วม
- สะทอนคิด

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1

2

ฐานที่ 1 รางกายที่สุขสบายกิจกรรมการ
ออกกาลังกาย ดวยอาหาร น้า,อากาศ
อุจจาระ ออกกาลังกายเอนกายพักผอนและ
นอนหลับและที่อาศัยถูกสุขลักษณะ
ฐานที่ 2 จิตสงบและผอนคลายการบริหาร
อารมณอยางเขาใจและยอมรับ ดวยความ
เมตตา กรุณา
ฐานที่ 3 ออกสังคมรวมกับมิตรที่หาไดใน
บั้นปลาย
ฐานที่ 4 การแบงทรัพยสินดวยความ
ยุติธรรม

รายวิชาที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสารและการสื่อสารสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 6 ชั่วโมง
จุดประสงค์

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ให้เกิด

เนื้อหา
1. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสือ่ สาร
1ว1 ความสาคัญและประโยชน์ของการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

กิจกรรม

1ว1 ศึกษาเอกสารและเรียนรู้ด้วยตนเอง

สื่อ/อุปกรณ์

1วเอกสาร/คู่มือ
2ว คอมพิวเตอร์

การประเมิน

1วสอบถาม/
สัมภาษณ์

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี
ปฏิบัติ

1

2

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1ว2 หลักการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
และการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร

2ว การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมาร์ทโฟน
(Smart Phone)
2ว1 ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จาก
สังคมออนไลน์ (Social Network)
2ว2 ข้อควรระวังก่อนและขณะใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2ว3 ข้อดี-ข้อเสีย ของสังคมออนไลน์

1ว2 เรียนรู้จากวิทยากร/ผู้รู้เรื่องความสาคัญ
และประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์เพือ่
การสื่อสาร
1ว3 ฝึกปฏิบัติจริงหลักการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร

3ว ใบความรู้/ใบงาน/แบบ
บันทึกการรียนรู้

2วสังเกต
3วตรวจผลงาน

1
2.1 ศึกษาเอกสารและเรียนรู้ด้วยตนเอง
2ว2 เรียนรู้จากวิทยากร/ผู้รู้ เรื่องประโยชน์
และการใช้ประโยชน์ข้อควรระวังก่อนและ
ขณะใช้งานและข้อดี-ข้อเสีย ของสังคม
ออนไลน์ (Social Network)

1ว เอกสาร/คู่มือ
2ว คอมพิวเตอร์
3ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ
สมาร์ทโฟน (Smart
Phone)
4ว ใบความรู้/ใบงาน/แบบ
บันทึกการเรียนรู้

1วสอบถาม/
สัมภาษณ์
2วสังเกต
3วตรวจผลงาน

2

