
แหล่งเรียนรู้ : ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย (ทุนระดับต าบล) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เทศบาลต าบลเวียงเทิง มีประธานศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย น าโดย  
นายทองสุข   ค าชาลี และเทศบาลต าบลเวียงเทิง น าโดย นายชาญชัย   พงษ์มณี รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง  
เป็นเจ้าภาพหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ ผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ฯ จ านวน 
130 คน 

เทศบาลต าบลเวียงเทิงก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลมีผู้สูงอายุ (ช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) จ านวน 
๙๐๑ คน (ข้อมูล : Tcnap พ.ศ. 25๕๗) ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเกิดเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 
20 ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน และประกอบกับในช่วงนั้นทาง
เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ประเด็นด้านผู้สูงอายุ ท าให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เทศบาลต าบลเวียงเทิง”  
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และได้มีการด าเนินงานจนมาถึงปัจจุบัน 

 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประเด็นด้านผู้สูงอายุ ต่อมาปี พ.ศ. 2558 มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ที่สนใจมาเข้าสมัครเรียน โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นมีการจัดการเรียนการสอนเดือน
ละ 1 ครั้ง หลังจากได้รับการตอบรับจากผู้อายุด้วยดีและผู้สูงอายุมีความต้องที่จะให้มีการเรียนการสอนที่บ่อยขึ้น  



จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากเดือนละ 1 คร้ัง เป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นยังไม่มีการ
ท าหลักสูตรขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาจัดการเรียนการสอน ซึ่งในช่วง
นั้นจะมีเรื่องของสุขภาพ ได้แก่ โยคะเพื่อผู้สูงวัย ร าไม้พอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมงานประดิษฐ์เพื่อการท า
รายได้เสริม ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ต่อมาได้ใช้ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลในการท าแทนกระดาษ และสามารถ
ขายได้จริงในงานฌาปนกิจ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีการประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้
ส าหรับผู้สูงวัย ให้สอดคล้องกับบริบทผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยการน าของนายชาญชัย พงษ์มณี รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลเวียงเทิง (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเทิง เทิงท านุประชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และการ
ดูแลตัวเองเบื้องต้น เข้าถึงข่าวสารและสื่อต่างๆ ได้ สามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีการเรียนการสอนทั้งเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีและการปฏิบัติ มีโครงสร้างหลักสูตร  
๕ รายวิชา ปัจจุบันได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมท ากิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้เคียง เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง
ผู้สูงอายุกับเด็กในโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง และในชุมชนอีกด้วย 
 
1.3 กระบวนการด าเนินงาน 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย โดยเชื่อมโยงทุนและศักยภาพในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดการบริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้และเกิดความเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมกัน จากการมี
การจัดตั้งโดยไม่มีโครงสร้างของโรงเรียน คือไม่มีผู้อ านวยการ ไม่มีครู ไม่มีนักเรียน มีแต่ผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของศูนย์
การเรียนรู้ฯ และท ากิจกรรมร่วมกัน โดยสร้างการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุเอง 
ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ และมีการบูรณาการ
ภาคีเครือข่าย เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ในการมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ฯ  
  2) จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันคือ อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ซึ่งปัจจุบันมีนายทองสุข ค าชาลี เป็นประธาน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมการประชุม ท ากิจกรรมด้านต่างๆ 
  3) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับต าบลอื่น ท าให้ผู้สูงอายุมีเพื่อนเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น และได้
เรียนรู้ความรู้ท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ด้วย 
  4) มีการบัญชีรายรับรายจ่าย โดยมีตัวแทนผู้สูงอายุเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการชี้แจงรายละเอียดให้กับ
ผู้สูงอายุทุกๆ เดือน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  5) ประชุมเพื่อจัดท าหลักสูตรส าหรับผู้สูงวัยขึ้น โดยน าหลักสูตรจากสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งท าให้เกิดหลักสูตร “การเรียนรู้
ส าหรับผู้สูงวัย (144 ชั่วโมง) ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เทศบาลต าบลเวียงเทิง” มีโครงสร้างหลักสูตร ๕ รายวิชา 
ดังนี้ 

- รายวิชาที่ ๑ การดูแลสุขภาพที่จ าเป็นของผู้สูงอายุ จ านวน ๒๗ ชั่วโมง โดยเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยเน้นให้ตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและการดูแลตนเองเบื้องต้น  
ให้ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

- รายวิชาที่ ๒ นันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๓๙ ชั่วโมง  
เช่น กิจกรรมการออกก าลังกายประกอบดนตรี กิจกรรมงานประดิษฐ์ กิจกรรมร าไม้พลอง ร าวงย้อนยุค ฯลฯ 

- รายวิชาที่ ๓ การพัฒนาจิตส าหรับผู้สูงอาย ุจ านวน 3๙ ชั่วโมง โดยเน้นในเร่ืองความรู้ ความเข้าใจ และ
วิธีการปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนา เพื่อพัฒนาความคิดเกิดความมั่นคงทางจิตใจและสุขภาวะทางจิต 



- รายวิชาที่ ๔ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๒๔ ชั่วโมง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานที่ เช่น การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง การออก
เยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ด้วยกันเอง การใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข ฯลฯ 

- รายวิชาที่ ๕ เทคโนโลยีการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน ๑๕ ชั่วโมง เช่น การใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่ถูกต้อง ฯลฯ 
  6) ส่งเสริมการท ากิจกรรมความดี โดยผู้เรียนทุกคนจะมี “สมุดบันทึกความดี” ซึ่งเน้นให้มีการท าความดีใน
ทุกๆ วันและบันทึกรายละเอียดลงสมุดเพื่อสะสมคะแนน ซึ่งจะมีเกณฑ์การให้คะแนนในกิจกรรมต่างๆ เช่น มาเรียนที่
ศูนย์การเรียนรู้ได้ ๑๐ คะแนน/ครั้ง ปั่นจักรยานมาเรียนได้ ๑๐ คะแนน แยกขยะและน าขยะมารวบรวมขายได้ ๑๐ 
คะแนน/ครั้ง ฯลฯ ทั้งนี้จะรวมไปถึงการบริจาคทาน - ท าบุญ การร่วมงานบุญต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือกับวัดต่างๆ 
ที่อยู่ในพื้นที่ ในการเป็นสถานที่ให้ความรู้และท ากิจกรรมสร้างความดีส าหรับผู้สูงอายุ และในทุกๆ สิ้นปี จะมีการมอบ
ของรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียนที่มีคะแนนความดีสูงที่สุด 
  7) ผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย มีการลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง โดยการน า
สิ่งของอุปโภค – บริโภคไปมอบเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง นอกจากนี้ยังมีการน า
ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้นจากศูนย์ฯ เช่น ดอกไม้จันทน์ ไปช่วยเหลืองานศพในชุมชน และทางเจ้าภาพงานจะมีการมอบเงิน
สวัสดิการกลับคืนให้กับศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยต่อไป 
  ๘) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร, แหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้, แหล่งเรียนรู้กลุ่มร าวงย้อนยุค, แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
พอเพียง และแหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
      
1.4 ผลที่เกิดขึ้น 
 ๑) ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่เหมาะสม ทั้งสุขภาพกาย จิต สังคมและอารมณ์ สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้สูงอายุด้วยกัน มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๒) มีการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และสามารถให้ความรู้กับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นได้ 

3) ผู้สูงอายุที่ได้รับความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ สามารถน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
 

1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 
 ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เป็นสถานที่เตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข 
ทั้ง ๔ มิติ มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.6 Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แหล่งเรียนรู้  “ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เทศบาลต าบลเวียงเทิง” 

เป้าหมาย 

ภารกิจของท้องถิ่น/นโยบาย ประเด็นผู้สูงอายุของส านักงานกองทุนสนับสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

การเรียนรู้และพัฒนา 
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
มีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

TCNAP,RECAP 

ทะเบียนราษฎร์ 

สวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

การน าใช้ข้อมูล 

การบูรณาการข้อมูล 

เสนอโครงการเพ่ือรับงบประมาณสนับสนุน 

จัดท าแผนการดูแล/กิจกรรม 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

การน าใช้งบประมาณ 
ระเบียบ ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ระเบียบ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

กฎระเบียบ กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงความร่วมมือของกลุ่ม 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. นายชาญชัย   พงษ์มณ ี รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง ๐๙๐-๔๗๒๓๔๗๒ 
๒. นายทองสุข   ค าชาล ี ประธานแหล่งเรียนรู ้ ๐๘๑-๘๘๕๔๑๙๙ 
๓. นางประทิน   ณ น่าน คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ ๐๘๖-๑๑๔๑๒๕๕ 
๔. นางกัลยาณี เวียงเกตุ สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ 086-9102809 
๕. นางเล็ก ใจนวล สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ - 
๖. นางบุญเรือน รวมสุข สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ - 
๗. นางศรีเรียบ เพชราช สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ 080-4529591 
๘. นางศรีวรรณ โนราช สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ - 
๙. นางกิมเรียง เมืองอินทร์ สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ - 
๑๐. นางคณิต นนัตา สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ - 
๑๑. นางสาวฑิตยา ปัญญายม นวก.ประจ าแหล่ง ๐๘๐-๑๓๓๖๕๕๐ 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑) ผู้เรียนได้แนวคิดในการด าเนนิงานด้านผูสู้งอายุในพืน้ที่ของตนเอง 
 ๒) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ผู้สงูวัย 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้  (เวลาที่ใช้ ๖๐ นาที) 
 การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เทศบาลต าบลเวียงเทิง ดังนี้ 
 
   
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ (5 นาที) 

บรรยายการตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ การบริหารจัดการการจัดท าหลกัสูตรการเรียนรู้  
และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในศนูย์การเรียนรู้ (15 นาที) 

กล่าวสรุปกิจกรรมที่เกิดข้ึน และตัวแทนผู้เรียนรู้กล่าวความประทับใจ (10 นาที) 

ฐานการท า
ดอกไม้จันทน์
จากลอตเตอรี่
เหลือใช้ (5 

นาที) 

ฐานการท าพาน
พุ่มเงินพุ่มทอง  

(5 นาที) 

ฐานการท า
หมวกและ
กระเป๋าจาก

กล่อง (5 นาที) 

ฐานการท า
ดอกไม้กระดาษ  

(5 นาที) 

ฐานการท า
ตะกร้าจาก
กระป๋อง  
(5 นาที) 

ฐานการศึกษา
รายละเอียดใน
การท าหลักสูตร 
(5 นาที) 



2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 
 ๑) แผ่นพับแสดงประวัติความเป็นมา และรูปภาพกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ 
 ๒) บอร์ด ไวนิล แสดงกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ 
 ๓) วัสดุที่ใช้ประจ าแต่ละงานในแต่ละฐานการเรียนรู้ 
 ๔) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 
 ๕) Timeline ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนจ านวน ๖๐ คน) 

1) ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร เช่น นายก อบต./เทศบาล 
2) ผู้น า แกนน า เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
๓) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 

 
 
 


