
      
 

  



ค าน า 
 โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นการจัดการศึกษา อีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้  ความเข้าใจใน

เรื่องท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญและพลังของผู้สูงอายุ 

โดยการสร้างพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้  และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน       

ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย การเกิดขึ้นของโรงเรียนผู้สูงอายุยังสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ข้อเสนอ

เชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่

ให้ความส าคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง จึงไดจ้ดัท ารูปเล่มโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง ประจ าปี 2561

โดยสรุปการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุของแต่ละกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กรผู้สูงอายุ ตลอดจนหน่วยงานที่สนใจเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้ศึกษาและน าไปปรับใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสังจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ

ที่ให้แนวทางการด าเนินงานกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สนใจได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย

ต่อไป 

 

 

 

โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

                                                                                กันยายน  2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)     

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน  

       

ที่ตั้ง : 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง เป็นต าบลหนึ่งในสิบต าบลของอ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่

ทางด้านทิศตะวันตกของอ าเภอหนองก่ี บนเส้นทางสายถนนโชคชัย – เดชอุดม (ทางหลวงหมายเลข 24) ห่าง

จากตัวอ าเภอหนองกี่ประมาณ  10  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  21,293  ไร่ 

อาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับต าบลโคกสว่างและต าบลเย้ยปราสาทอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศใต้           ติดต่อกับต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาและต าบลดอนอะราง อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาและต าบลหนองกี่ อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกบัต าบลไทยเจริญ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)     

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน        

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : 

 ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลบุกระสัง  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว , อ้อย, 

มันส าปะหลัง  การเลี้ยงสัตว์มีจ านวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็น วัว ควาย หมู ไก่   ส่วนการค้าพาณิชย์ส่วนมาก

เป็นร้านขายของช า และมีสถานีน้ ามันบริการตามหมู่บ้านอยู่กระจายทั่วไป รายได้ของประชาชนในต าบลได้

จากภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาได้จากนอกภาคการเกษตร ดังนี้ 

1.  รายได้จากภาคเกษตรกรรม เช่น อาชีพการท านาเพาะปลุกข้าว รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ รายได้

จากไม้ผล ไม้ยืนต้น และรายได้จากพืชผัก เป็นต้น โดยเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ประมาณ 21,070 บาท/

ครัวเรือน/ปี 

2.  รายได้นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้าง ช่างฝีมือ และค้าขาย เป็นต้น โดยจะมีรายได้เฉลี่ย

ประมาณ 18,940 บาท/ครัวเรือน/ปี ส าหรับรายจ่ายของประชากรในชุมชน จะมีรายจ่ายโดยทั่ว ๆ ไปในการ

ด ารงชีพของแต่ละครอบครัว ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทรายจ่ายประจ า ดังนี้ 

1.  หมวดค่าอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 808 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

2.  หมวดเครื่องนุ่งห่ม / ยารักษาโรค โดยเฉลี่ยประมาณ 19,700 บาท/ครัวเรือน/ปี 

3.  หมวดค่าใช้จ่ายฟุุมเฟือย โดยเฉลี่ยประมาณ 680 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

4.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 680 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

และยังมีค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลผลิต เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาฉีดพ่น

แมลง และค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น 
 

ข้อมูลทางสังคม : 

การศึกษา : โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน 3 แห่ง 

-  โรงเรียนบ้านบุ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  8 
-  โรงเรียนบ้านหนองมัน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  7 
-  โรงเรียนบ้านสระสะแก                        ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  4 
-  ห้องสมุดประจ าต าบล                          จ านวน  1  แห่ง 
-  ศูนย์ข้อมูลประจ าต าบล                        จ านวน  1  แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล                      จ านวน  3  แห่ง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)     

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน        

 

องค์กรทางศาสนา : วัดและส านักสงฆ ์ จ านวน  11  แห่ง ได้แก่ 

-  ส านักสงฆ์เทพนิมิตรธรรมสถาน  หมู่ที่ 1 
-  วัดบ้านโคกกระสัง  หมู่ที่ 2 
-  วัดสามัคคีจิตอัมภวันบ้านบุ หมู่ที่ 3 
-  ส านักสงฆ์พุทธธรรมสถาน  หมู่ที่ 3 
-  วัดบ้านสระสะแก หมู่ที่ 4 
-  วัดบ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 5 
-  วัดปุาพุทธศิริธัมมานุสรณ์ หมู่ที่ 6 
-  วัดบ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 
-  วัดปุาอุดมธรรม หมู่ที่ 8 
-  ส านักสงฆ์หลวงปูุเทพโลกอุดร สวนปุาโมกธรรม หมู่ที่ 3 
-  ส านักสงฆ์สีวรี วนาราม หมู่ที่ 7 
 

ทางคมนาคม : ต าบลบุกระสัง  มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 

1.  ทางหลวงชนบท สายเสือชะเง้อ – สระสะแก แยกออกจากทากทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2166 (หนอง

หงส์ ล าปลายมาศ) จากบ้านเสือชะเง้อต าบลทุ่งกระตาพัฒนาผ่านมายังหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 

10 เป็นเส้นทางต่อไปยังต าบลโคกสว่าง 

2.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทสายบ้านหนองมัน–สระสะแก เป็นเส้นทางจากบ้านหนองมัน หมู่ที่ 

7 (สามแยกตู้ยามต ารวจทางหลวง) ผ่านมา หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10  ถนนลาดยางสายบ้านเสือชะเง้อ  ต าบลทุ่ง

กระตาดพัฒนา-บ้านสระสะแก ต าบลบุกระสัง และถนนลาดยางของ อบต.บุกระสัง หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 9 

3.  ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ถนนลูกรัง) จากถนนโชคชัย – เดชอุดม เข้าสู่หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 

และ หมู่ที่ 9 
 

สาธารณสุข :  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุกระสัง  จ านวน   1  แห่ง 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน :    

ที่ท าการสายตรวจต ารวจชุมชน  จ านวน   1  แห่ง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)     

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน        

 

จ านวนหมู่บ้าน : มีจ านวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่  1 บ้านหนองท านบ หมู่ที่  6 บ้านประชาสามัคคี 
หมู่ที่  2 บ้านกระสัง หมู่ที่  7 บ้านหนองมัน 
หมู่ที่  3 บ้านบุ หมู่ที่  8 บ้านโคก 
หมู่ที่  4 บ้านสระสะแก หมู่ที่  9 บ้านโคกหนองหิน 
หมู่ที่  5 บ้านถนนถั่ว หมู่ที่  10 บ้านหนองโบสถ์ 
 

จ านวนประชากร : (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561) 

-  มีจ านวนประชากร  6,404 คน เป็นชาย 3,157 คน เป็นหญิง 3,247 คน 

-  มีจ านวนครัวเรือน  1,768 คน 
 

จ านวนผู้สูงอายุ : (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) 

-  ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จ านวน  493 คน 

-  ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จ านวน  270 คน 

-  ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี จ านวน  125 คน 

-  ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ขึ้นไป จ านวน   21 คน 

รวมทั้งสิ้น 909 คน 
 

จ านวนผู้พิการและผู้ปุวย : (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) 

-  ผู้พิการรวมทั้งสิ้น  จ านวน  303 คน 

-  ผู้ปุวยรวมทั้งสิ้น  จ านวน  14 คน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)     

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุกระสัง 

รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบุกระสัง 

เลขาฯนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล       

บุกระสัง 

ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลบุกระสัง 

ส านักปลัด กองคลัง 

กองสวัสดิการสังคม กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)     

จ านวนบุคลากร 

คณะผู้บริหาร 

       
 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 18    คน 
พนักงานจ้าง 12    คน 
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก  9     คน 
 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอิสรพงษ์  เสนคราม 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 

นางประทปี  มาชุมแสง 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบกุระสัง 
นายอนุชาติ  บุง้กระโทก 

รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบกุระสัง 

นายวิฑูรย์  ทนกระโทก 

เลขาฯนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบกุระสัง 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

  ประจ าปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบรหิารส่วนต าบลบุกระสงั 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ความเป็นมาของโรงเรยีนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง  

 

           ประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ “ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กล่าวคือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป

เกินกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และในปี 2568 ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว 

อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงและความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้ผู้สูงอายุมีอายุ

ยืนยาวขึ้น ส่งผลให้จ านวนและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ประเทศต้องมี

รายจ่ายด้านสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ครอบครัวต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น 

นอกจากนี้ สภาพครอบครัวไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากที่มีคนหลายรุ่นอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่กันตามล าพัง ขาดผู้ดูแล ท าให้ผู้สูงอายุก็ต้องเผชิญกับปัญหา

การขาดแคลนรายได้ รวมถึงความเสี่ยงจากการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ความพิการหรือทุพพลภาพ   

ปัจจุบันต าบลบุกระสัง เป็นต าบลหนึ่งที่มีประชากรผู้สูงอายุแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก มีผู้สูงอายุจ านวน 

๘๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๑ ของประชากร ซึ่งได้เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยมีประเภทกลุ่มผู้สูงอายุทั้ง

ประเภทติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง หากไม่มีการด าเนินการเพ่ือรองรับปัญหาเหล่านี้อนาคตอาจจะท าให้

ส่งผลภาระการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ิมมากขึ้น ประกอบทางกระทรวงพัฒนาทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   

 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนา และเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

ให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและตามความต้องการของผู้สูงอายุและเหมาะสม เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะที่

จ าเป็นและส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องให้

ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตาม

อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย        
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสังและภาคีเครือข่าย จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล       

บุกระสังขึ้น โดยด าเนินการควบคู่กับมาตรการอ่ืนๆ ของรัฐเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้มี

บทบาทส าคัญ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และภาคี

เครือข่าย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภารกิจโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริม

สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีพ้ืนที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ความหมายของโรงเรียนผู้สูงอาย ุ

วิสัยทัศน์โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

วัตถุประสงค ์

ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้าน

ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการ ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและ

ความส าคัญของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สู งอายุใช้ชีวิตอย่างมี

คุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข 

 

 

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนา

ทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็น เรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมี

ความส าคัญต่อ การด าเนินชีวิต ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้

ประสบการณ ์ที่สั่งสมแกบุ่คคลอื่นเพ่ือสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน 
 

 

 
 

“มุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุ  พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

 

 

 

 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม 

วิถีโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มได้รับการดูแลให้มีความสุข 5  มิติส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 

ได้รับความรู้สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ                                                                                                                                     

3.   เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีพร้อมถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได ้

4. เพ่ือให้ผู้สูงอายุและชุมชนมีพ้ืนที่ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างกิจกรรม 

ร่วมกันตามวิถีโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ   
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

รูปแบบจัดท าหลักสตูรการเรียนการสอนโรงเรยีนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

ขั้นตอนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

 

 

1.   ด้านสุขภาพร่างกาย ท าให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บปุวย อุบัติเหตุ และลดการ

พ่ึงพาจากคนอื่น 

2.   ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา สดชื่น มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง 

  3.   ด้านสังคม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและผู้สูงอายุด้วยกัน 

4.   ด้านจิตใจ สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า 

5.   ด้านอาชีพ สามารถเพ่ิมรายได้และสร้างงานให้กับผู้สูงอายุ    

 

 

 

1.   เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ 

2.   เป็นเวทีที่เปิดให้ผู้สูงอายุได้ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม         

  3.   เป็นการฝึกปฏิบัติแก่อาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุ เกิดเป็นจิตอาสาได้ 

 

 
 

โรงเรียนผู้สูงอายุ  เป็นรูปแบบหนึ่งของการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม

ในสังคม พัฒนาทักษะในเรื่องที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเอง และด ารงชีวิต

ได้ อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นพ้ืนที่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ไม่ให้สูญสลาย 

สามารถสร้างคุณค่าแก่ชุมชน เป็นตัวอย่างแก่บุตรหลาน การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด 

 

 

 

1. จัดประชุมร่วมเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ และด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านการ 

ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้น าชุมชน กรรมการชมรมผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

    2.   เสนอแผนงาน / โครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 

    3.   การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอาย ุ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

จ านวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

งบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์

    4.   ประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เชิญผู้น าชุมชน อสม. อผส. และเชิญแขกผู้มีเกียรติและประชาชน 

ทั่วไปเข้าร่วมงาน  

5.   ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตามงบประมาณที่รับจัดสรร โดยมีกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้      

       5.1. การจัดการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ      

       5.2. การด าเนินการเรียนการสอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ     

                 5.3. การสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและติดตามผล 

 

 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน        

1.1 ผลผลิตเชิงปริมาณ                

- กลุ่มผู้สูงอายุได้รับความรู้ และทักษะในด้านต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติและอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข         

1.2 ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ                                          

- กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากชุมชน และสังคมได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และเกิดเป็น 

สังคมประชารัฐ     

                                                                                                                   

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบุกระสัง หน่วยงานและภาคีเครือข่าย 

 

 
 

-    นักเรียนมีจ านวนทั้งหมด  50  คน 

 -    ชาย   8 คน 

 -    หญิง 42 คน 

-    นักเรียนก่อนเกณฑ์จ านวน     5 คน 

-    นักเรียนอายุระหว่าง 59 – 69 ปี จ านวน    28 คน 

-    นักเรียนอายุระหว่าง 70 – 79 ปี จ านวน    14 คน 

-    นักเรียนอายุระหว่าง 80 – 89 ปี จ านวน     3 คน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายตุ าบลบุกระสัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอนงค์  บรันท์ไซดท์ 

ประธานนักเรียน 

นางสงวน  จีนสมัคร 

กรรมการ/เหรัญญิก 

นายเพ่ิม  ใยทองหลาง 

รองประธานนักเรียน 

นางสมปอง พิรักษา 

กรรมการ/เลขานุการ 

นางทัศนีย์  หิริโอตัปปะ 

กรรมการ/กิจกรรม 

นางนารี  หากระสัง

กรรมการ 

นายเจยีว  พูนนอก 

กรรมการ 

นายส าเริง  ดัดตนรัมย์  

ผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

xit 

นายบรรดิษย ์ ขวาโยธา 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

 

นางสาววนาล ี พูนทักษิณ 

กรรมการ/นายทะเบียน 

นางลออ  ชาญนรา 

กรรมการ/กิจกรรม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง  

 

หลักสูตรการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายต าบลบุกระสงั                 ประกอบด้วย   3  กลุ่มวิชา 

คือ  วิชาชีวิต 50(%)  วิชาชีพ 30(%)  วิชาการ 20(%)            รวมจ านวน   60  ชั่วโมง 

1. กลุ่มวิชาการ 20(%)                         จ านวน  30  ชั่วโมง 

หมวดวิชา ชื่อหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระวิชา เวลาเรียน 
สังคม - การเสวนา

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียน 

- เพ่ือให้มีการพูดคุยและ
เปลี่ยนความรู้เรื่องราว
ต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1. การพัฒนาทักษะการพูด 
การฟัง การคิด 
2. การพัฒนาทักษะการมีส่วน
ร่วมในการคิด ท า และ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

2 ชั่วโมง 

- เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอก
สถานที่ 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุกับพ้ืนที่อ่ืน 

1. วัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 

2 ชั่วโมง 

ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

- ธรรมะชี้ทาง
สว่าง 
 
 
 
 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับฟัง
ค าเทศนาของพระสงฆ์ 
- เพ่ือส่งเสริมหลัก
พระพุทธศาสนา 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีจิตใจ
และอารมณ์ที่สงบสุข 

1. ธรรมมะในชีวิตประจ าวัน 
2. การน าหลักพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

2 ชั่วโมง 
 

-พระพุทธศาสนา
น าพาร่มสุข 
 
 
 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ฟังพระ
ธรรมเทศนา 
- เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีและ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให้น าแนวทางไปใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
 

1. การท าบุญตักบาตร 
2. ฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2 ชั่วโมง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

หมวดวิชา ชื่อหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระวิชา เวลาเรียน 

ชีวิตและ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิปัญญา 

- ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย
ผู้สูงอายุ 
(ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ) 
 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ออก
เยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทีต่ิดบ้าน ติดเตียง
ในพ้ืนที่ 
 

1. ออกเยี่ยมติดตามดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
2. ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจ
ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง 
3. ท ากิจกรรมร่วมกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ 

2 ชั่วโมง 
 

- การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน
และสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุทราบและ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน
ได้ถูกต้อง 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุทราบและ
ปูองกันโรคที่เกิดขึ้นในวัย
ผู้สูงอายุ 

1. การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ของผู้สูงอายุ 
2. การปูองกันโรคในวัยผู้สูงอายุ 
3. ท่าออกก าลังกายที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุ 
 

2 ชั่วโมง 

- การฝึกสมาธิ - เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการฝึกสมาธิ และ
จัดการกับอารมณ์ในวัย
สูงอายุ 

1. การนั่งสมาธิ 
2. การเดินจงกรม 
3. เกมสันทนาการ 
 

8 ชั่วโมง 
 
 

- การออกก าลัง
กาย 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการออกก าลังกายท่ี
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
 

1. การออกก าลังกายท่ี
เหมาะสมกับสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 
2. ประโยชน์ของการออกก าลัง
กายของผู้สูงอายุ 

8 ชั่วโมง 
 

- การถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ศึกษา
และเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้น าภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

1. การทอเสื่อ 
2. วัสด-ุอุปกรณ์ ของการทอ
เสื่อ 
3. การน าไปใช้ 

2 ชั่วโมง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

2. กลุ่มวิชาชีพ 30(%)                         จ านวน  20  ชั่วโมง 

หมวดวิชา ชื่อหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระวิชา เวลาเรียน 
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม
อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม
นันทนาการ 
(เลือกเสรี) 

- พืชสมุนไพร
ใกล้บ้านใกล้ตัว
ผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้จัก
สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้
สรรพคุณ และการน าไปใช้ 

1. ชนิดของสมุนไพรในพ้ืนที่ 
2. สรรพคุณของสมุนไพร 
3. การน าสมุนไพรไปใช้ 

2 ชั่วโมง 

- หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือให้ความรู้กับผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 ชั่วโมง 

- ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

- เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้
การสร้างอาชีพ 

1. การท าพวงกุญแจ  
2. การสานปลาจากเส้น
พลาสติก 
3.การท าดอกไม้จันทน์  
4. การร้อยก าไลลูกปัด 

2 ชั่วโมง 

- การทอเสื่อกก - เพ่ือเสริมสร้างทักษะและ
ฝึกผู้สูงอายุได้รู้วิธีการทอ
เสื่อกก 

1. วัสด-ุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
2. ขั้นตอนการทอเสื่อกก 
3. การน าไปใช้ 

7 ชั่วโมง 

- กิจกรรมเข้า
จังหวะ 
 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ออก
ก าลังกาย และเกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

1. เต้นบาสโลบ 
2. ร าไม้พอง 
3. ร ากะลาสามัคคี 
4. ร าวง 

7 ชั่วโมง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

3. กลุ่มวิชาการ 20(%)                         จ านวน  10  ชั่วโมง 

หมวดวิชา ชื่อหัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระวิชา เวลาเรียน 
สังคม - กฎหมายและ

สิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายผู้สูงอายุ 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับทราบ
และสามารถเข้าถึงสิทธิของ
ผู้สูงอายุ 

1. ความรู้เบื้องต้นกฎหมายที่
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
2. สิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย
ของผู้สูงอายุ 
3. แหล่งให้บริการสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆส าหรับผู้สูงอายุ
พร้อมช่องทางในการติดต่อ 

2 ชั่วโมง 

ชีวิตและ
สุขภาพ 

- การดูแล
สุขภาพช่องปาก 

- เพ่ือให้ความรู้ในการดูแล
ช่องปากท่ีเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 

1. การดูแลสุขภาพช่องปาก 
2. การเสริมสร้างความแข็งแรง
ของฟันและช่องปาก 

2 ชั่วโมง 

- การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ในวัยผู้สูงอายุ  
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้จัก
ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ 
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้จักการ
ปรับตัวที่เหมาะสม 

1. การเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย การงาน สังคม และ
จิตใจ  
2. การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 

2 ชั่วโมง 

- การดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว กิจกรรม 
เล่นโยคะ 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้จักวิธี
ดูแล และฟ้ืนฟูร่างกาย
ตนเอง 

1. ท่าเล่นโยคะ ส าหรับผู้สูงอายุ 
2. ประโยชน์ของการเล่นโยคะ 

2 ชั่วโมง 

- การค้นหาและ
ติดตามโรค
ซึมเศร้าและ
สมองเสื่อมของ
ผู้สูงอายุ 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ศึกษา
อุบัติการณ์และความชุก
ของภาวะซึมเศร้าและ
สมองเสื่อมของผู้สูงอายุ 
- เพ่ือเป็นการปูองกันหรือ
การรักษาแต่เนิ่นๆ มิให้เกิด
ภาวะของโรคซึมเศร้าและ
สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 

1. การค้นหาและติดตามโรค
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 
2. การค้นหาและติดตามโรค
สมองเสื่อมของผู้สูงอายุ 

2 ชั่วโมง 



 

 
 

ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง  

ตารางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง ประจ าปี 2561 

ตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม 2561 (60 ชั่วโมง) 

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

ครั้งที่ /
วันที่ 

08.30 น. – 09.30 น. 09.30 น. – 11.30 น. 11.30 น. – 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 

3/เม.ย./61 - ปฐมนิเทศ 
- เลือกหัวหน้าห้อง 
- กิจกรรมแนะน าตัว 
- สอบถามความต้องการการเรียนรูด้้านการ

ฝึกอาชีพ 

- ปฐมนิเทศ 
- เลือกหัวหน้าห้อง 
- กิจกรรมแนะน าตัว 
- สอบถามความต้องการการเรียนรูด้้านการ

ฝึกอาชีพ 

 กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 

 

1/ 
5/เม.ย. 

/61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

 
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายธวัชชัย จันโฮม (ปศุสัตว์อ าเภอหนองกี่) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 

 
2/ 

20/เม.ย. 
/61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- พืชสมุนไพรใกลบ้้านใกล้ตัวผู้สูงอายุ 
นางสาวพัชราพรรณ พุ่มพวง (แพทย์แผน
ไทย รพ.หนองกี่) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 

 
3/ 

27/เม.ย. 
/61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

 
- ธรรมะช้ีทางสว่าง 

เจ้าอธิการอ านวย สเุมโธ (เจา้คณะต าบลท่า
โพธิ์ชัย เจ้าอาวาสวัดปา่หนองสะแบง) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง ประจ าปี 2561 

ตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม 2561 (60 ชั่วโมง) 

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

ครั้งที่ /
วันที่ 

08.30 น. – 09.30 น. 09.30 น. – 11.30 น. 11.30 น. – 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 

4/ 
4/พ.ค./61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- พระพุทธศาสนาน าพาร่มสุข 
พระครสูุตกิตติสุนทร (เจ้าคณะอ าเภอ
หนองกี่) 

 กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

5/ 
11/พ.ค./61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- กฎหมายและสิทธิประโยชน์ส าหรบั 
ผู้สูงอาย ุ

นายโสภณ เพ็ชรสว่าง (อดีตรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร,อดีต สส.จ.
บุรีรัมย์) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

6/ 
18/พ.ค./61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

 
-    การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
ในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

7/ 
25/พ.ค./61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 
 

- ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ
นายไพฑูร คลังกูล พร้อมคณะวิทยากร 
กศน. ต าบลบุกระสัง 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง ประจ าปี 2561 

ตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม 2561 (60 ชั่วโมง) 

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

ครั้งที่ /
วันที่ 

08.30 น. – 09.30 น. 09.30 น. – 11.30 น. 11.30 น. – 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 

8/ 
1/มิ.ย./61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- การค้นหาและตดิตามโรคซึมเศร้าและ 
สมองเสื่อมของผูสู้งอาย ุ

นางเขมปภาภคั หะขุนทด (รพสต.บุกระสัง) 

 กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

9/ 
15/มิ.ย./61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- การปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันและสขุภาพ 
ผู้สูงอาย ุ

นายก าพล สริิรัตนนนท์ (นายอ าเภอหนอง
กี่) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

10/ 
20/มิ.ย./61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานท่ี 
(ณ โรงเรียนผูสู้งอายุต าบลดงอีจาน) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

11/ 
28/มิ.ย./61 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 
 

- การดูแลสุขภาพช่องปาก 
ทพญ.จรัชญา หอกันยา (ทัตแพทย์ช านาญ
การ รพ.หนองกี่) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง ประจ าปี 2561 

ตั้งแต่ เดือนเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม (60 ชั่วโมง) 

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

ครั้งที่ /
วันที่ 

08.30 น. – 09.30 น. 09.30 น. – 11.30 น. 11.30 น. – 13.00 น. 13.00 - 14.00 น. 

12/ 
6/ก.ค./61 

 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผูสู้งอายุ 
(ออกเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ) 

 กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

13/ 
13/ก.ค./61 

 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- การดูแลผูสู้งอายุระยะยาว  
กิจกรรม เล่นโยคะ 

นางบัวลอย พูลโพกลาง (ข้าราชการ
บ านาญส านักงานสาธารณสุข  
อ าเภอหนองกี)่ 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

14/ 
20/ก.ค./61 

 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- การถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น 
นางบุญล้อม หวานกระโทก (ปราชญ์
ชาวบ้าน) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

15/ 
3/ส.ค./61 

 

- เคารพธงชาต ิ
- ไหว้พระ/สวดมนต ์
- การฝึกสมาธ ิ
- ออกก าลังกาย 

- การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
นายส าเริง ดัดตนรัมย์ (ผอ.รพสต.บุกระสัง) 

กิจกรรมนันทนาการ  
- ทอเสื่อกก 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ 
 

หมายเหตุ : กิจกรรมและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายต าบลบุกระสัง        

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่ม  วิชาชีพ                         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  เศรษฐกิจ                 เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 

เรื่อง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  

สอนวันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควร

จะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ

มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ความรู้กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

สาระการเรียนรู้ 

-    ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

-    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนเปิด PowerPoint เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนศึกษา 
2. ผู้สอนอธิบายถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และผู้สอนตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1.   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการน าเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 2.   สมุดบันทึกผู้เรียน 

3.   แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี 1 วันท่ี 5  เม.ย. 2561 วิชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี  
นายธวัชชัย จันโฮม ปศุสัตว์อ าเภอหนองกี่ เป็นครูผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิด  
ค านิยาม แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่ม  วิชาชีพ                         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  เศรษฐกิจ                       เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 

เรื่อง  พืชสมุนไพรใกล้บ้านใกล้ตัว             เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 

สอนวันที่  20  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 พืชสมุนไพรเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันมานาน และมีการน ามาใช้เป็นเครื่องยา อาหาร เครื่องส าอาง 

และอ่ืน ๆ การประกอบอาหารมีการใช้พืชสมุนไพร เครื่องเทศ และผักสวนครัว มาใช้ในชีวิตประจ าวันจ านวน

หลายชนิด 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้จักสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้น ารู้จักสรรพคุณ และการน าไปใช้ของสมุนไพรแต่ละชนิด 

 

สาระการเรียนรู้ 

-    ชนิดของพืชสมุนไพรในพื้นที่ 

-    สรรพคุณของพืชสมุนไพร 

-    การน าพืชสมุนไพรไปใช้ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนน าตัวอย่างพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนมาให้ผู้เรียนได้ดู 
2. ผู้สอนอธิบายถึงชนิดและสรรพคุณของพืชสมุนไพรในชุมชม 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และพูดคุยกันใน 

ห้องเรียน 
 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ตัวอย่างพืชสมุนไพร 
2. สมุดบันทึกผู้เรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
1.  
2.  

3.  

4.  

  สัปดาห์ท่ี 2 วันท่ี 20 เม.ย. 2561 วิชา พืชสมุนไพรใกล้บ้านใกล้ตัวผู้สูงอายุ โดยมี  

นางสาวพัชราพรรณ พุ่มพวง แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลหนองกี่ เป็นครูผู้สอนให้ความรู้

เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท่ีปูองกัน รักษาโรคในวัยผู้สูงอายุ และทดสอบการนวด การประคบ ตาม

อาการเจ็บปวดของอาการแต่ละคน 

ปวดของผู้สูงอายุแต่ละคน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่ม  วิชาชีวิต                    เวลาเรียน 30 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ศาสนาและวัฒนธรรม               เวลาเรียน  4 ชั่วโมง 

เรื่อง  ธรรมะชี้ทางสว่าง                                           เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 

สอนวันที่  27  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2561  

สาระส าคัญ 

ชีวิตคือการสะสมและสืบต่อ  ทุกชีวิตมีการสะสมทั้งความดีและความไม่ดีมาแล้วในอดีต   ซึ่งสิ่งที่เคย

สะสมไว้ในอดีตนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นเหตุให้เราท าความดีและความไม่ดีในปัจจุบัน  และการกระท าใน

ปัจจุบันนี้ก็สะสมต่อไปเป็นปัจจัยต่อการกระท าในอนาคต  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับฟังค าเทศนาของพระสงฆ์ 
2. เพ่ือส่งเสริมหลักพระพุทธศาสนา  
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีจิตใจและอารมณ์ท่ีสงบสุข 

 

สาระการเรียนรู้ 

- ธรรมะในชีวิตประจ าวัน 

- การน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. พระอาจารย์เทศนาเรื่อง ธรรมะชี้ทางสว่าง 
2. พระอาจารย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นกับผู้เรียน 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. สมุดบันทึกผู้เรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
5.  
6.  

7.  

8.  

 

  สัปดาห์ท่ี 3 วันท่ี 27 เม.ย. 2561 วิชา ธรรมะชี้ทางสว่าง โดยมี เจ้าอธิการ 

อ านวย สุเมโท เจ้าคณะต าบลท่าโพธิ์ชัย เจ้าอาวาทวัดปุาหนองสะแบง เป็นผู้แสดงพระธรรม 

เทศนาให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงธรรมะ และ

สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่ม  วิชาชีวิต                    เวลาเรียน 30 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ศาสนาและวัฒนธรรม               เวลาเรียน  4 ชั่วโมง 

เรื่อง  พระพุทธศาสนาน าพาร่มสุข                                เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 

สอนวันที่  4  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  

สาระส าคัญ 

คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการสากลที่เข้าได้กับแนวทางการ

พัฒนาองค์กร สังคม และประเทศ  มีความกระชับชัดเจน  สามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามหลัก

วิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับหลักค าสอนของพุทธศาสนาที่ว่าด้วยการเดิน “สายกลาง”   
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับฟังค าเทศนาของพระสงฆ์ 
2. เพ่ือสร้างจิตส านักท่ีดีและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
3. เพ่ือให้น าแนวทางไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

สาระการเรียนรู้ 

- การท าบุญตักบาตร 

- ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สูงอายุร่วมท าบุญตักบาตร ณ วัดปุาอุดมธรรม 
2. ผู้สูงอายุเข้าร่วมฟังธรรมะเทศนา ณ วัดปุาอุดมธรรม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์  

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. สมุดบันทึกผู้เรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
9.  
10.  

11.  

12.  

  สัปดาห์ท่ี 4 วันท่ี 4 พ.ค. 2561 วิชา พระพุทธศาสนาน าพาร่มสุข นักเรียนได้ร่วม 

ท าบุญหล่อระฆัง ท าบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนา จาก พระครูสุตกิจสุนทร เจ้าคณะ

อ าเภอหนองกี่ ซึ่งเป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ประชาชนท่ัวไป และนักเรียนโรงเรียน

ผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

บุกระสัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  สังคม               เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 

เรื่อง   กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ                    เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  

สอนวันที่  11  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะซึ่งมีชื่อว่า

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  สาระของกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดความหมายของผู้สูงอายุว่า หมายถึง 

บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับทราบและสามารถเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ 

 

สาระการเรียนรู้ 

- ความรู้เบื้องต้นกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
- สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของผู้สูงอายุ 
- แหล่งให้บริการสิทธิประโยชน์ต่างๆส าหรับผู้สูงอายุพร้อมช่องทางในการติดต่อ 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนเปิด PowerPoint เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ ให้ผู้เรียนอ่านศึกษา 
2. ผู้สอนอธิบายถึงความหมายของผู้สูงอายุ และสิทธิผู้สูงอายุ 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และผู้สอนตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการน าเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2. สมุดบันทึกผู้เรียน 
3. PowerPoint เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

13.  
14.  

 

  สัปดาห์ท่ี 5 วันท่ี 11 พ.ค. 2561 วิชา กฎหมายและสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ 

โดยมี นายโสภณ เพ็ชรสว่าง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร , อดีต สส.จังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็นครู ผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีใกล้ตัวผู้สูงอายุ และ

ผู้สูงอายุควรรู ้เพื่อให้ผู้สูงอายุน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ให้ผู้สูงอายุน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 
กลุ่ม  วิชาชีวิต                   เวลาเรียน 30 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  สังคม                     เวลาเรียน  4 ชั่วโมง 

เรื่อง  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน             เวลาเรียน  2 ชั่วโมง 

สอนวันที่  18  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  

สาระส าคัญ 

กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย แปลกใหม่ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้เรียนด้วย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของ 
ผู้สูงอายุ 

2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้และเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในบ้าน 
 

สาระการเรียนรู้ 

- การพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การคิด 
- การพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในการคิด ท า และแก้ปัญหาร่วมกัน 
- การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในการใช้ชีวิตผู้สูงอายุ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในบ้าน 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนบอกหัวข้อการพูดคุยในชั้นเรียน เรื่อง การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนในการ 
ใช้ชีวิตผู้สูงอายุ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในบ้าน 

2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องเรียน 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และผู้สอนตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. สมุดบันทึกผู้เรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 



33 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

15.  

 
 
 

  สัปดาห์ท่ี 6 วันท่ี 18 พ.ค. 2561 วิชา การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนใน

การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยในสัปดาห์นี้หลังจากการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ออก

ก าลังกายแล้ว นักเรียนได้พูดคุยและเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน และร่วมกันท ากิจกรรม

ทอเสื่อกก เต้นบาสโลบ ร าไม้พอง 

ทอเสื่อกก เต้นบาสโลบ ร าไม้พอง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 
กลุ่ม  วิชาชีพ                   เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ส่งเสริมอาชีพ              เวลาเรียน  9  ชั่วโมง 

เรื่อง  ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ                     เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 

สอนวันที่  25  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  

สาระส าคัญ 

 การเตรียมความพร้อมคนไทยเพ่ือเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า โดยเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของคน

ไทยตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ เพื่อให้คนรุ่นใหม่พร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าและมี

สุขภาพแข็งแรง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการท างานของ

ผู้สูงอายุ เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การสร้างอาชีพ 

 

สาระการเรียนรู้ 

-    การท าพวงกุญแจ 

-    การสานปลาจากเส้นพลาสติก 

-    การท าดอกไม้จันทน์ 

-    การร้อยก าไลลูกปัด 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และอธิบายการท าแต่ละกิจกรรม 
2. ผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรม และหมุนเวียนจนครบทุกกิจกรรม 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และพูดคุยสรุปกิจกรรม 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. อุปกรณ์การท าพวงกุญแจ  
2. อุปกรณ์การสานปลาจากเส้นพลาสติก  
3. อุปกรณ์การท าดอกไม้จันทน์ 
4. อุปกรณ์การร้อยก าไลลูกปัด 
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  สัปดาห์ท่ี 7 วันท่ี 25 พ.ค. 2561 วิชา ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยมี  

นายไพฑูร คลังกูล พร้อมวิทยากรจาก กศน. ต าบลบุกระสัง เป็นครูผู้สอนในการท าพวงกุญแจ  

สานปลาจากเส้นพลาสติก ดอกไม้จันทน์ และร้อยก าไลลูกปัดให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ 

ผู้สูงอายุได้น าไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน 

บุกระสัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 
กลุ่ม  วิชาการ                   เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ชีวิตและสุขภาพ                   เวลาเรียน  8 ชั่วโมง 

เรื่อง  การค้นหาและติดตามโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ         เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 

สอนวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 โรคซึมเศร้าและสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้ปุวยมีปัญหาไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คิดสิ่งต่างๆ 

ไม่ออก แยกของต่างๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่ได้ จ าทางไม่ได้ บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง วิตกกังวล ซึมเศร้า 

ซึ่งจะท าให้เกิดความบกพร่องในการประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจวัตรประจ าวัน ส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล

และสังคมอย่างมาก 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาอุบัติการณ์และความชุกของภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือเป็นการปูองกันหรือการรักษาแต่เนิ่นๆ มิให้เกิดภาวะของโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อมใน 

ผู้สูงอายุลุกลาม 
 

สาระการเรียนรู้ 

-    การค้นหาและติดตามโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 

-    การค้นหาและติดตามโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนอธิบายอาการของโรคซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อมให้ผู้สูงอายุฟัง 
2. ผู้สอนทดสอบค้นหาและติดตามโรคซึมเศร้าและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุแต่ละคน 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และพูดคุยสรุปกิจกรรม 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการน าเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2. PowerPoint เรื่อง โรคซึมเศร้าและสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ 
3. สมุดบันทึกผู้เรียน 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

16.  

 

  สัปดาห์ท่ี 8 วันท่ี 1 มิ.ย. 2561 วิชา การค้นหาและติดตามโรคซึมเศร้าและสมอง 

เสื่อมของผู้สูงอายุ โดยมี นางเขมปภาภัค หะขุนทด พร้อมทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบุกระสัง เป็นครูผู้สอนโรคเกี่ยวกับสมองของผู้สูงอายุ และตรวจวัด

สุขภาพของผู้สูงอายุด้วย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่ม  วิชาชีวิต                         เวลาเรียน 30 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ชีวิตและสุขภาพ              เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

เรื่อง  การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและสุขภาพผู้สูงอายุ           เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 

สอนวันที่  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ เป็นการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในทุกๆวันของผู้สูงอายุ ดังนั้น

ผู้สูงอายุควรทราบวิธีการปฏิบัติตนในทุกๆกิจกรรมอย่างถูกวิธี และถูกต้อง เพ่ือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ของผู้สูงอายุ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุทราบและปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้อายุทราบและปูองกันโรคที่เกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุ 

 

สาระการเรียนรู้ 

-    การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 

-    การปูองกันโรคในวัยผู้สูงอายุ 

-    ท่าออกก าลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนอธิบายและบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตประจ าวัน 
2. ผู้สอนให้ค าแนะน า และให้ผู้สูงอายุท าท่าทางออกก าลังกาย 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และพูดคุยสรุปกิจกรรม 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. สมุดบันทึกผู้เรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

17.  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 

  สัปดาห์ท่ี 9 วันท่ี 15 มิ.ย. 2561 วิชา การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและสุขภาพ

ผู้สูงอายุ โดยมี นายก าพล สิริรัตตนนท์ นายอ าเภอหนองกี่ มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ท่าออก

ก าลังกาย ธรรมะ และการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
กลุ่ม  วิชาชีวิต                         เวลาเรียน 30 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  สังคม                       เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 

เรื่อง  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่             เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 

สอนวันที่  20  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นการน าผู้เรียนออกไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ และท ากิจกรรมร่วมกับพื้นท่ีอ่ืน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุกับพ้ืนที่อ่ืน 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกับพื้นท่ีอ่ืน 
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ 

 

สาระการเรียนรู้ 

-    วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-    แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุกับพ้ืนที่อ่ืน 
2. ผู้เรียนร่วมแสดงกิจกรรมเต้นบาสโลบ ร าไม้พอง ร าวง สร้างความสนุกสนาน สามัคคี 
3. ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และพูดคุยสรุปกิจกรรม 

  

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดงอีจาน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. สมุดบันทึกผู้เรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

18.  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 

  สัปดาห์ท่ี 10 วันท่ี 20 มิ.ย. 2561 วิชา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานท่ี โดยได้ไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุกับโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดงอีจาน อ าเภอ

โนนสุวรรณ หลังจากร่วมท ากิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลดงอีจานแล้ว 

ยังได้ไปศึกษาดูงานท่ีสวนผลไม้ และแหล่งผลผลิตน้ าแร่ภูรินอีกด้วย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ชีวิตและสุขภาพ              เวลาเรียน  8  ชั่วโมง 

เรื่อง   การดูแลสุขภาพช่องปาก                      เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  

สอนวันที่  28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 สุขภาพปากและฟันของผู้สูงอายุ ถือเป็นอวัยวะหนึ่ง ที่มีความส าคัญ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ร่างกาย ของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นอวัยวะที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร เพ่ือน าไปใช้ในการทนุบ ารุง และ

ซ่อมแซมร่างกาย เพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง เหมาะสมกับวัย ช่วยเหลือตนเอง

ได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ แก่ตนเอง และสังคมต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ความรู้ในการดูแลช่องปากท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
 

สาระการเรียนรู้ 

-    การดูแลสุขภาพช่องปาก 

-    การเสริมสร้างความแข็งแรงของฟันและช่องปาก 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนเปิด PowerPoint เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก ให้ผู้เรียนศึกษา 
2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีให้ผู้เรียนทราบ 
3. ผู้สอนส ารวจพฤติกรรมและสภาวะช่องปากผู้เรียนรายบุคคล 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และผู้สอนตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการน าเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง การดูแลสุขภาพช่อง 
ปาก 

2. อุปกรณ์การตรวจสุขภาพช่องปาก 
3. แบบบันทึกข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมและสภาวะช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ 
4. สมุดบันทึกผู้เรียน 
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

19.  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 

  สัปดาห์ท่ี 11 วันท่ี 28 มิ.ย. 2561 วิชาการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยมี ทพญ.         

จิรัชญา หอกันยา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลหนองกี่ เป็นครูผู้สอนให้ความรู้

เกี่ยวกับเรื่องช่องปากของผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก พร้อมกับให้ค าแนะน า

กับผู้สูงอายุด้วย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
กลุ่ม  วิชาชีวิต                         เวลาเรียน 30 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ชีวิตและสุขภาพ              เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 

เรื่อง   ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ                    เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  

สอนวันที่  6  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแล เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ออกเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงในพ้ืนที่ 
 

สาระการเรียนรู้ 

-    ออกเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

-    ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง 

-    ท ากิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงในพ้ืนที่ 
2. ผู้เรียนมอบของเยี่ยม เพ่ือให้ก าลังใจ 

  

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. สมุดบันทึกผู้เรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

20.  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 

  สัปดาห์ท่ี 12 วันท่ี 6 ก.ค. 2561 วิชา ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ 

(ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ี ติดบ้าน      

ติดเตียง ในพื้นท่ี โดยการให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจ พร้อมกับร่วมท ากิจกรรมกับภาคี

เครือข่ายในพื้นท่ีด้วย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ชีวิตและสุขภาพ                เวลาเรียน  8  ชั่วโมง 

เรื่อง   การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กิจกรรมเล่นโยคะ                   เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  

สอนวันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นและอยู่ในภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมขึ้นนี้เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะต้อง

จัดการเพ่ือเตรียมระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการสุขภาพที่เป็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคตให้

สามารถรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้จักวิธีดูแล และฟ้ืนฟูร่างกายตนเอง 
 

สาระการเรียนรู้ 

-    ท่าเล่นโยคะ ส าหรับผู้สูงอายุ 

-    ประโยชน์ของการเล่นโยคะ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนอธิบายเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และประโยชน์ของการเล่นโยคะ ให้ผู้เรียนศึกษา 
2. ผู้สอนน าผู้เรียนเล่นท่าโยคะ 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และผู้สอนตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. สมุดบันทึกผู้เรียน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

21.  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 

  สัปดาห์ท่ี 13 วันท่ี 13 ก.ค. 2561 วิชา การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กิจกรรมเล่นโยคะ 

โดยมี นางบัวลอย พูลโพกลาง ข้าราชการบ านาญส านักงานสาธารณสุข อ าเภอหนองกี่ เป็น

ครูผู้สอนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพ และท่าทางของการเล่นโยคะส าหรับผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุน าไปปรับใช้กับการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
กลุ่ม  วิชาชีพ                         เวลาเรียน 30 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ภูมิปัญญา                         เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 

เรื่อง   การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น                     เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  

สอนวันที่  20  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการน าเอาภูมิปัญญาแต่ละอย่างในพ้ืนที่มาถ่ายทอด หรือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในท้องถิ่นหรือชุมชน เพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้ศึกษา และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

และไม่ให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นหายไป 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้น าภูมิปัญญาในท้องถิ่นไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

สาระการเรียนรู้ 

-    การทอเสื่อ 

-    วสัดุ-อุปกรณ์ ของการทอเสื่อ 

-    การน าไปใช้ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนอธิบายวัสดุ-อุปกรณ์ การท า และการน าไปใช้ของการทอเสือ 
2. ผู้สอนน าผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และผู้สอนตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. วัสดุ-อุปกรณ์การทอเสื่อ 
2. สมุดบันทึกผู้เรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

22.  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 

  สัปดาห์ท่ี 14 วันท่ี 20 ก.ค. 2561 วิชา การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนางล้อม 

หวานกระโทก และนางน้อย ศรีจันทร์แย้ม ตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้

เกี่ยวกับ เรื่องของการทอเสื่อให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียนบ้านบุกระสัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง   (โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง)  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 

หมวดวิชา  ชีวิตและสุขภาพ                เวลาเรียน  8  ชั่วโมง 

เรื่อง   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ                    เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  

สอนวันที่  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2561   

สาระส าคัญ 

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ คือความตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นของการเตรียมการด้าน

ต่าง ๆ เพื่อเป็นผู้วัยสูงอายุ ที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างร่มเย็น ผาสุก และน าไปขยายผลในการจัดอบรมให้กับ

บุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้จักตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ 
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้จักการปรับตัวที่เหมาะสม 

 

สาระการเรียนรู้ 

-    การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การงาน สังคม และจิตใจ 

-    การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. ผู้สอนเปิด PowerPoint เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อธิบายและให้ผู้เรียน 
ศึกษา 

2. ผู้สอนพูดคุย และน าผู้เรียนท ากิจกรรมการออกก าลังกาย 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย และผู้สอนตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการน าเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง การเตรียมความ 
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  

2. สมุดบันทึกผู้เรียน 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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ภาพประกอบ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

23.  

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
กลุ่ม  วิชาการ                         เวลาเรียน 10 

  สัปดาห์ท่ี 15 วันท่ี 3 ส.ค. 2561 วิชาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมี

นายส าเริง ดัดตนรัมย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุกระสัง เป็นครูผู้สอน 

ให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย ด้านการงาน ด้านสังคม ด้านจิตใจ และ

การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 
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กิจกรรมนันทนาการตามตารางการจัดการเรียนการสอน   
 
- ทอเสื่อกก เป็นกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ในชุมชน น ามาเป็นกิจกรรมให้ผู้สูงอายุที่สนใจ 
ได้ศึกษา และลงมือปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และคนรุ่นหลังให้คงอยู่สืบไป 
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- กิจกรรมเข้าจังหวะ คือ เต้นบาสโลบ ร าวง ร าไม้พอง ร ากะลาสามัคคี เป็นต้น เป็นกิจกรรมเสริมสร้าง 
ศิลปวัฒนธรรม ที่ให้ผู้สูงอายุได้เลือกท าตามความสมัครใจ เพ่ือสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และน าไปใช้ในการแสดงงานต่างๆได ้
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กิจกรรมอื่นๆ นอกตารางการจัดการเรียนการสอน  
 

 

 

 

-  พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง ประจ าปี 2561 
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คณะผู้จัดท า  
 

กองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง 

ต าบลบุกระสัง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

044-666-398 

044-666-397 

                     โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบุกระสัง 

              www.bukrasang.go.th          

     


