การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

ที่มาที่ไป
โรงเรียนผูส้ งู อายุถอื เป็นอีกหนึง่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้พฒ
ั นาศักยภาพให้แก่ผสู้ งู วัย “ภายใต้แนวคิดการ
ศึกษานอกโรงเรียนเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ” ผ่านการถ่ายทอดความรูอ้ ย่างเป็นระบบทีผ่ สู้ งู อายุ
จะได้เรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน เกิดทักษะด้านการดูแลตัวเองและพึง่ พาตัวเองได้ในระดับสูง รวมถึง
การพัฒนาความสามารถทางกาย จิต สังคม ปัญญา และเศรษฐกิจ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุเป็น “ผูส้ งู อายุ
ทีม่ ศี กั ยภาพ” (Active Aging)
การเกิดโรงเรียนผูส้ งู อายุในประเทศไทยพัฒนามาจากการรวมกลุม่ ชมรมผูส้ งู อายุในชุมชนเป็น
หลัก และมีการดำ�เนินการหลากหลายวิธแี ละหลากหลายกิจกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์ตามแต่บริบท
พืน้ ที่ แต่ประการหลักสำ�คัญคือ การแก้ปญ
ั หาผูส้ งู อายุในชุมชน การสร้างความสุขให้แก่ผสู้ งู วัย และ
การเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะชีวติ ทีจ่ �ำ เป็นให้กบั ผูส้ งู วัย และการเปิดพืน้ ทีท่ างสังคมให้แก่ผสู้ งู อายุ
โดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนงานด้านการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพแบบองค์รวมของผูส้ งู วัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ในด้านการช่วยเหลือด้านความรูแ้ ละภาคีเครือข่ายเพือ่ ให้การจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุของพืน้ ทีน่ น้ั ๆ
ประสบผลสำ�เร็จ
เรียบเรียงจาก
• การถอดบทเรียนตัวอย่างทีด่ ขี องโรงเรียนและชมรมผูส้ งู อายุทม่ี กี จิ กรรมถ่ายทอดความรู้
โดยศาสตราจารย์ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, รองศาสตราจารย์ภาวนา พัฒนศรี และนางสาวธนิกานต์ ศักดาพร
• กรณีศกึ ษาโรงเรียนผูส้ งู อายุ ตำ�บลหัวง้ม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
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โรงเรียนผู้สูงอายุคืออะไร
คือกิจกรรมทีส่ ถาบัน หน่วยงาน หรือชุมชน จัดทำ�ขึน้ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุในลักษณะ
ของโรงเรียน ห้องเรียน โครงการ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ การพัฒนาการ
เรียนรูข้ องผูส้ งู อายุ เพือ่ เสริมสร้างการดำ�เนินชีวติ อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และสามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม
ลักษณะการดำ�เนินงาน
ไม่มรี ปู แบบและกิจกรรมตายตัว ขึน้ อยูก่ บั บริบทพืน้ ที่ ความต้องการของผูส้ งู อายุ และหน่วยงาน
ทีจ่ ดั ตัง้ ทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วยงานข้าราชการ องค์กร ผูน้ �ำ ชุมชน ผูน้ �ำ ศาสนา หรือผูน้ �ำ สถาบันการศึกษา ใน
รูปแบบการบริหารต่างๆ อาทิ การบริหารรูปแบบบูรณาการเครือข่ายจากทุกภาคส่วนและทุนสังคม
จากทุกประเภท, การบริหารแบบมีคณะกรรมการระหว่างสถาบันศาสนา และองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล, การบริหารแบบมีคณะกรรมการจากหน่วยงานจัดตัง้ เป็นต้น
และแม้โรงเรียนผูส้ งู อายุจะมีวธิ กี ารดำ�เนินงานทีแ่ ตกต่างกัน แต่เกิดขึน้ ภายใต้กระบวนการมีสว่ น
ร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกัน

ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
•
•
•
•
•
•

ความสามารถในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น
คุณค่าในชีวิตเพิ่มขึ้น
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคม
นำ�ความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่น
เกิดสัมพันธภาพทีด่ แี ละความเอือ้ อาทรระหว่างเพือ่ นฝูง
เกิดอาชีพ เสริมสร้างรายได้
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ขั้นตอน
การดำ�เนินงาน
แม้หน่วยงานการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีความแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ แต่ก็
มีขั้นตอนการดำ�เนินงานมาตรฐานที่ทุก
หน่วยงานควรปฏิบัติตามดังนี้
1. ประชุมประชาคมเพื่อ
สร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือจากพืน้ ที่

2. คั ด เลื อ ก และแต่ ง ตั้ ง คณะ
ทำ�งานขับเคลื่อนการดำ�เนิน
งานโรงเรียนผู้สูงอายุ

3. จัดทำ�แผนขั้นตอนใน
การดำ�เนินงาน

4. จัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุ

5. ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน

6. ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดำ�เนินงาน

สถานทีจ
่ ด
ั ตัง
้ โรงเรียนผูส
้ ง
ู อายุ
ขึ้นอยู่กับความสะดวกในพื้นที่ และโครงสร้างรูปแบบการจัดตั้ง เช่น
อาคาร
เรียนเก่า
ที่ทำ�การ
เทศบาล

บ้าน
ผู้จัดตั้ง

วัด

สถานที่
ราชการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
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องค์ประกอบหลักโครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ
ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ

เป็นกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
“ใบเบิกทาง” แก่การดำ�เนินงาน มีผลต่อการสร้างความน่าเชือ่ ถือ
ในการทำ�งาน โดยอาจเป็นฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส เช่น ผู้นำ�ชุมชน
นายอำ�เภอ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ
หรือข้าราชการเกษียณ เป็นต้น
ครูใหญ่ ประธาน หรือผู้อำ�นวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ

เป็นหัวใจสำ�คัญของการขับเคลื่อนงาน ส่วนใหญ่มักเป็นแกนนำ�
ผู้ริเริ่มของโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ซึ่งได้รับการยอมรับ
ศรัทธา โดยมีบทบาทสำ�คัญในการประสานงานและสร้างสรรค์
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
คณะกรรมการและแกนนำ�ร่วมขับเคลื่อน

ถือเป็นเงือ่ นไขของความสำ�เร็จ เพราะเป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ น
งานของโรงเรียนผู้สูงอายุ การกำ�หนดจำ�นวนคณะกรรมการหรือ
แกนนำ�ร่วมขับเคลือ่ นขึน้ อยูก่ บั การแบ่งหน้าที่ หรือแบ่งงานภายใน
โรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละแห่ง
ทีมวิทยากรจิตอาสา

โรงเรียนผู้สูงอายุใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีเป็นตัวตั้ง
ขั บ เคลื่ อ น ทำ � ให้ กิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย นดำ � เนิ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ เช่น วิทยากรจากสมาชิกกลุม่ ผูส้ งู อายุดว้ ยกัน
ข้าราชการบำ�นาญ พระสงฆ์ รวมถึงวิทยากรจิตอาสาจากหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ เช่น กศน. รพ.สต. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
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การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ด้วยหลัก 5 ก
การบริหารจัดการของโรงเรียนผู้สูงอายุ
ให้ประสบความสำ�เร็จจำ�เป็นต้องมีสิ่งสำ�คัญ 5 ประการดังนี้

1.กลุ่ม
ต้องสร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นกลุ่มแกนนำ�คณะทำ�งานและ
กลุ่มสมาชิก หรือกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุ
วิธีสร้างการรวมกลุ่ม เช่น เปิดรับสมัครสมาชิกหรือนักเรียนผู้สูงอายุ ต่อยอด
จากกลุม่ เดิมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน เช่น ชมรมผูส้ งู อายุ สร้างสัญลักษณ์ของความเป็น
กลุ่มสมาชิก เช่น เสื้อสัญลักษณ์ของนักเรียนผู้สูงอายุ

2.กรรมการ
เป็นตัวแทนของสมาชิกกลุม่ ทีจ่ ะทำ�หน้าทีใ่ นการบริหาร
จัดการกลุ่มให้การทำ�งานประสบความสำ�เร็จ
ควรสร้างกระบวนการคัดเลือกกรรมการ แล้วแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ช่วยกันขับเคลื่อนการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ

3. กติกา
ต้องเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในโรงเรียนผูส้ งู อายุ
ทีต่ อ้ งร่วมยึดถือและปฏิบตั ติ าม จะช่วยให้การดำ�เนินงานมีทศิ ทาง
การทำ�งานที่ชัดเจน และแม้ต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุด
ใหม่กย็ งั คงมีแนวทางการทำ�งานเดิมให้เห็นและพัฒนาต่อยอดได้
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4.กิจกรรม
เริม่ แรกอาจเน้นทีก่ ารสร้างกิจกรรมการแก้ไขปัญหาผูส้ งู วัยง่ายๆ เช่น จัดพบปะกันทุก
เดือน จัดกิจกรรมนันทนาการ เช่น ร้องเพลง เต้นรำ� เมือ่ ประสบการณ์มากขึน้ จึงเคลือ่ น
ไปสู่การทำ�กิจกรรมที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่น
การบูรณาการโรงเรียนผู้สูงอายุเข้ากับการทำ�งานของ “ธนาคารความดี”
5.กองทุน
เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นงานเป็นไปอย่างมัน่ คงจึงจำ�เป็นต้องเรียนรูว้ ธิ กี ารหางบประมาณ
เพื่อการดำ�เนินงานด้วยตัวเอง
วิธีหางบประมาณ

•
•
•
•

สร้างกองทุนของตนเองด้วยการเก็บค่าสมาชิก
การขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
การเขียนโครงการเพือ่ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
และแหล่งทุนต่างๆ เช่น กองทุนผู้สูงอายุ, กองทุนสุขภาพตำ�บล, สำ�นักงาน
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ , กองทุ น สุ ข ภาพตำ � บล และ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น
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โครงสร้างและการบริหารจัดการ
โรงเรียนผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ
การบริหารและการจัดการของโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีหลากหลายรูปแบบไม่ตายตัวดังเช่นตัวอย่างเหล่านี้
• การบริหารรูปแบบบูรณาการเครือข่ายจากทุกภาคส่วนและทุนสังคม
จากทุกประเภท  เช่น โครงสร้างการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำ�บลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย

ที่มีการบูรณาการจัดการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันทั้งภายในและภายนอกชุมชน
กรณีศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุตำ�บลหัวง้ม จังหวัดเชียงราย
แบ่งโครงสร้างหลักออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

• เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ประธานกรรมการ)
• ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย (รองประธานกรรมการ)
• อดีตผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลพะเยา (กรรมการ)
2. คณะกรรมการอำ�นวยการ

• นายก อบต. หัวง้ม (ประธานกรรมการ)
• กำ�นันตำ�บลหัวง้ม (รองประธานกรรมการ)
• ประธานผูส้ ูงอายุตำ�บลหัวง้ม (กรรมการ)
3. คณะกรรมการบริหาร

• พระสงฆ์ รองเจ้าคณะอำ�เภอพาน (ผู้อำ�นวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ)
• รองนายก อบต.หัวง้ม (รอง ผอ. โรงเรียนผู้สูงอายุ)
• คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต. หัวง้ม/ ผู้อำ�นวยการ รพ.สต.หัวง้ม             
/ รอง ผอ. โรงเรียนป่าแดงวิทยา (ครูผู้สอน)
• ข้าราชการเกษียณ / ผู้สูงอายุ (ครูจิตอาสา)
• การบริหารแบบมีคณะกรรมการจากหน่วยงานจัดตั้ง เช่น สถาบันศาสนา วัด

ภาคประชาชน ผู้แทนผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนและอำ�เภอเดียวกัน โดย
มีหวั หน้าองค์กรทีก่ อ่ ตัง้ เป็นประธานกรรมการ ส่วนคณะกรรมการอาจมีความแตกต่างกันไปตาม
บริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม
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โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง จังหวัดมหาสารคาม
ที่ปรึกษา 2 คน

ประธานกรรมการ

(เจ้าอาวาสจากวัดสว่างวารี
และวัดเจริญผล)

(คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

กรรมการ 17 คน

กรรมการและ
เลขานุการ 1 คน

(ผู้แทนชุมชน/ ผู้แทนผู้สูงอายุ /
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
• การบริหารแบบมีคณะกรรมการระหว่างสถาบัน
ศาสนา และองค์การบริหารส่วนตำ�บล เช่น โรงเรียน

ผู้ สู ง อายุ เ ทศบาลตำ � บลหนองลาน ที่ บ ริ ห ารงานในรู ป แบบ
คณะกรรมการโรงเรียน โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่นเป็น
ผู้อำ�นวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารของเทศบาลหนองลานเป็น
รองผู้อำ�นวยการ และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ของเทศบาลตำ�บล
หนองลาน เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำ�บลหนองลาน
ผู้อำ�นวยการโรงเรียน

เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น

รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน 3 คน

คณะผู้บริหารของเทศบาล

• หัวหน้า+ผู้ช่วยฝ่ายพระพุทธศาสนา
• หัวหน้า+ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
• หัวหน้า+ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
• หัวหน้า+ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

• หัวหน้า+ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมอาชีพ
• หัวหน้า+ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานทั่วไป
• หัวหน้า+ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
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หลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุ
สัดส่วนของเนื้อหาที่เหมาะสม

เนือ้ หาความรู้
ทีผ่ สู้ งู อายุ

ต้องรู้
ร้อยละ 50

เนือ้ หาความรู้
ทีผ่ สู้ งู อายุ

ควรรู้
ร้อยละ 30

เนือ้ หาความรู้
ทีผ่ สู้ งู อายุ

อยากรู้
ร้อยละ 20

ระยะเวลาในการสอนทีเ่ หมาะสม

ควรมีการเรียนการสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จัดสอน
ทุกสัปดาห์ ระยะเวลาเรียนประมาณ 4 เดือนหรือราว 96 ชั่วโมง
การสร้างเนื้อหาหลักสูตรการสอน

ควรแบ่งชุดการเรียนรู้เป็นหมวดหมู่เพื่อดึงดูดใจผู้เรียน
และช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสู ง อายุ ส ามารถเข้ า ใจโครงสร้ า ง
หลักสูตรได้งา่ ยขึน้ และควรใช้ชอื่ ชุดการเรียนรูเ้ ป็นภาษา
ง่ายๆ ดังชุดความรูส้ กู่ ารพัฒนาเป็นผูส้ งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพ
(Active Aging) ประกอบด้วย
ชุดการเรียนรู้ 3 ชุด รวม 96 ชั่วโมง
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ (48 ชั่วโมง)
ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ (28 ชั่วโมง)
ชุดการเรียนรูท
้ ี่ 3 ความรูท
้ ผี่ สู้ งู อายุอยากรู้ (20 ชัว่ โมง)
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ชุดการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ 48 ชั่วโมง
รายวิชา

รายวิชาที่ 1 การเปลีย่ นแปลงในวัยสูงอายุกบั การป้องกันและการรักษาสุขภาพ
รายวิชาที่ 2 การดำ�รงชีวติ แบบสูงวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
รายวิชาที่ 3 การออกกำ�ลังกายในวัยสูงอายุ
รายวิชาที่ 4 อาหารทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ
รายวิชาที่ 5 การใช้ยาอย่างถูกวิธี
รายวิชาที่ 6 พืชผักสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
รายวิชาที่ 7 การพัฒนาจิตสำ�หรับผูส้ งู อายุ
รายวิชาที่ 8 การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
รายวิชาที่ 9 สถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย
รายวิชาที่ 10 กฎหมายในชีวติ ประจำ�วันและสิทธิผสู้ งู อายุ
รายวิชาที่ 11 การพัฒนาตนเอง

ชั่วโมง

4
4
6
3
3
2
6
4
4
6
6

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ 28 ชั่วโมง

(ผูจ้ ดั การเรียนการสอนเลือก 7 วิชา วิชาละ 4 ชัว่ โมง)

รายวิชา

รายวิชาที่ 1 พุทธศาสนาในชีวติ ประจำ�วัน
รายวิชาที่ 2 วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน
รายวิชาที่ 3 อาสาสมัครกับการมีสว่ นร่วมในสังคม
รายวิชาที่ 4 อาเซียนน่ารู้
รายวิชาที่ 5 การเปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติในโลก
รายวิชาที่ 6 ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและการเตรียมรับมือเมือ่ เกิดสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
รายวิชาที่ 7 การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การสืบค้นข้อมูล
รายวิชาที่ 8 การใช้สมาร์ทโฟน
รายวิชาที่ 9 โรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
รายวิชาที่ 10 การปฐมพยาบาล
รายวิชาที่ 11 ข้อพิจารณาในการใช้ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
รายวิชาที่ 12 การเสริมสร้างทักษะทางสังคมทีเ่ หมาะสม

ชั่วโมง

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ 20 ชั่วโมง

(ผูจ้ ดั การเรียนการสอนเลือกรายวิชาตามความเหมาะสม
โดยให้มชี ว่ั โมงรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง)
รายวิชา

รายวิชาที่ 1 การเกษตร
รายวิชาที่ 2 ดนตรี เช่น ลีลาศ อังกะลุง
รายวิชาที่ 3 งานศิลปะประดิษฐ์ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ พับเหรียญโปรยทาน
รายวิชาที่ 4 คหกรรม เช่น อาหาร การถนอมอาหาร
รายวิชาที่ 5 การทำ�ผลิตภัณฑ์จากวัสดุพน้ื บ้าน เช่น จักสาน ไม้กวาด
รายวิชาที่ 6 กีฬา เช่น เปตอง
รายวิชาที่ 7 ทักษะวิชาการ เช่น คัดไทย สุภาษิต
รายวิชาที่ 8 การจัดการด้านการเงิน
รายวิชาที่ 9 การดูแลระยะยาวและระยะสุดท้าย
รายวิชาที่ 10 ศาสนพิธแี ละธรรมเนียมปฏิบตั ิ
รายวิชาที่ 11 กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างวัย
รายวิชาที่ 12 ทัศนศึกษา
รายวิชาที่ 13 อืน่ ๆ
รวมทั้งหมด

ชั่วโมง

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

96

เนือ้ หาหลักสูตรนีเ้ ป็นกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอน สามารถปรับความเข้มข้น
ของเนือ้ หา ระยะเวลา และความเหมาะสมของบทเรียนให้ตรงกับบริบทพืน้ ที่

ผู้ถ่ายทอดความรู้
ผู้ถ่ายทอดความรู้อาจเป็น

ครูผสู้ อน ครูจติ อาสา วิทยากรจากผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นต่างๆ เช่น พระสงฆ์/ ผูเ้ กษียณจากงาน
ประจำ�/ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูร้ ใู้ นชุมชน และผูป้ ฏิบตั งิ านทัง้ ภาครัฐและเอกชน
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เคล็ดลับการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนชอบ

• ถ่ายทอดความรู้ได้หลากหลายบทบาทร่วมกัน : ผู้ถ่ายทอดความรู้ควรแสดงได้หลาก
หลายบทบาทการสอน โดยแต่ละบทบาทขึ้นอยู่กับเนื้อหา บรรยากาศ และการตอบ
สนองของนักเรียนผู้สูงอายุ โดยต้องเป็นทั้งผู้นำ�เสนอ ผู้ต้ังคำ�ถาม จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ ประเมินการเรียนรู้ ปรับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนสูงอายุให้ถูกต้องตาม
หลักการ หากผู้ถ่ายทอดความรู้แสดงแต่บทบาทผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำ�นึง
ถึงปฏิกิริยาของนักเรียนสูงอายุท่ีเบื่อง่ายอยู่แล้ว ก็จะนำ�ไปสู่ความสนใจที่ลดลงเรื่อยๆ
• Edutainer : ควรให้ทง้ั ความรูแ้ ละความบันเทิงควบคู่
• อุปกรณ์ความบันเทิงช่วยสอน : เช่น รูปภาพ วีดทิ ศั น์ เพลง การสาธิต การสอดแทรก
กิจกรรมให้เคลือ่ นไหวร่างกายเป็นระยะ เป็นต้น เพราะนักเรียนสูงอายุสว่ นใหญ่ไม่ชอบ
และไม่สนใจทฤษฎีหรือตัวหนังสือ
ประเมินผล

นักเรียนสูงอายุที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนสูงอายุ
ควรมีพัฒนาการด้านทักษะต่างๆ เหล่านี้

ดูแลตนเองได้

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ, ควบคุมการเจ็บป่วยของโรคได้,
จัดการตนเองในชีวิตประจำ�วันได้อย่างเหมาะสม ฯลฯ

มีสุขภาวะทาง
กายและจิตที่ดี

เข้าใจและสามารถนำ�วิธีการเสริมสร้างสุขภาพไปใช้ได้
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

พัฒนาความ
สามารถทาง
สังคม

มีมารยาทในการสมาคมที่ดี, เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ยอมรับฟังผู้อื่น,
แต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะและโอกาส

ควบคุม
ตนเองได้

ปรับปรุงนิสัยตนเองในทางที่ดีขึ้น, มีวินัย

ทำ�สิ่งที่
ปรารถนาตาม
ศักยภาพของตน

กล้าแสดงออกมากขึ้น

ทำ�ประโยชน์ให้
ผู้อื่นและสังคม

ถ่ายทอดภูมิปัญญา, เป็นจิตอาสา

ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ

สร้างอาชีพเสริม
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โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำ�บลหัวง้ม
อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย

“แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ”
จุดเริ่มต้น

โรงเรียนผูส้ งู อายุต�ำ บลหัวง้มก่อกำ�เนิดขึน้ จากการ
ต้องการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายและการทำ�ร้าย
ตนเองของผูส้ งู อายุทมี่ ปี ริมาณเพิม่ มากขึน้ ทุกปี ซึง่
ตำ�บลหัวง้ม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงรายแห่งนีเ้ ป็น
ตำ�บลที่มีจำ�นวนผู้สูงอายุสูงถึง 24% (1,431 คน)
จากประชากรทัง้ หมด 6,534 คน จาก 13 หมูบ่ า้ น

ปัญหาที่ทำ�ให้ผู้สูงอายุฆ่าตัวตาย

คือความเครียดและซึมเศร้า ซึ่งเกิดจาก
• การต้องใช้ชวี ติ ตามลำ�พัง เพราะลูกหลานออก
ไปทำ�งานต่างจังหวัดหรือนอกบ้าน
• ขาดการเอาใจใส่และการดูแล
• ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น
ทุนเดิมและจุดอ่อน

ตำ�บลหัวง้มมีการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ อาทิ การ
ออกกำ�ลังกาย การฝึกจิตใจและอารมณ์ดว้ ยการฟัง
พระเทศน์หรือปฏิบตั สิ มาธิ กิจกรรมการให้ความรู้
เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ แต่ขาดความ
ต่อเนื่อง เพราะจัดเป็นครั้งคราว จึงไม่สามารถแก้
ปัญหาให้กับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การแก้ปัญหา

จัดเวทีประชุมแกนนำ�ระดับ
ตำ � บลประมาณ 100 กว่ า
คน (จัดขึ้นทุกวันที่ 7 ของ
เดือน) ร่วมกันหารือและได้
ข้ อ สรุ ป ว่ า “โรงเรี ย นผู้ สู ง
อายุ” เป็นรูปแบบทางออกที่
จะทำ�ให้สามารถจัดกิจกรรรม
ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยมี เ ป้ า หมายสู ง สุ ด เพื่ อ
ให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถดู แ ล
ตั ว เองได้ โดยการสร้ า ง
ค่ า นิ ย มให้ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ทั้ ง
ผู้รับและผู้เรียนรู้ไปพร้อมๆ
กั น รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง
อายุ ที่ ยั ง สามารถสร้ า งคุ ณ
ประโยชน์ได้ในทุกระดับทั้ง
ต่ อ ตนเอง ครอบครั ว และ
ชุ ม ชน สั ง คม ไม่ เ ป็ น ภาระ
แก่ครอบครัวและชุมชน ตาม
วิสัยทัศน์ที่ว่า “แก่อย่างสง่า
ชราอย่างมีคุณภาพ”

การจัดตั้งและบริหารงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำ�บลหัวง้ม

แรกเริ่ ม อบต. หั ว ง้ ม ได้ เ ปิ ด โรงเรี ย น
ผู้ สู ง อายุ ขึ้ น ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในตำ�บล
หัวง้ม โดยมีพระครูสุจิณกัลยาณธรรม
เป็นผู้อำ�นวยการและครูใหญ่ และ อบต.
หัวง้มสนับสนุนงบประมาณและสถานที่
ในปี แรก ก่ อ นจะย้ า ยสถานที่ ไ ปที่ วั ด
ศรี เ มื อ งมู ล ซึ่ ง มี พ ระครู สุ จิ ณ กั ล ยาณ
ธรรมเป็นเจ้าอาวาส เนื่องจากจำ�นวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงต้องขยายพื้นที่
โดยมีการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงาน
องค์กร และสถาบันทั้งจากภายในชุมชน
และภายนอกชุมชน ดังที่แสดงแผนผัง
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานในหั ว ข้ อ
“รูปแบบบูรณาการเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วน และทุนสังคมจากทุกประเภท”
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กระบวนการดำ�เนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำ�บลหัวง้ม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
อบต. หัวง้ม
กองการศึกษา

ที่มา
ผู้ สู ง อายุ มี ภ าวะเครี ย ด
และซึมเศร้าจากการต้อง
ใช้ชีวิตตามลำ�พังหรือลูก
หลานออกทำ�งานนอกบ้าน
ไม่ ค่ อ ยมี เวลาได้ พู ด คุ ย
ห รื อ ดู แ ล กั น , ปั ญ ห า
เศรษฐกิจฯ นำ�ไปสู่การ
ฆ่ า ตั ว ตาย และการทำ �
กิ จ กรรมเฉพาะกิ จ เป็ น
ครั้งคราว ไม่เพียงพอ
ต่อการแก้ปัญหา

ประชาสัมพันธ์
วันรับเบี้ยผู้สูงอายุ
และจัดวิทยากร / ครู
จิตอาสาให้ความรู้ทุก
หมู่บ้านเชิญชวน
มาเรียน

โรงเรียนผู้สูงอายุ
พื้นที่พบปะ เรียนรู้
พัฒนาให้เป็นผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพ
(วัดศรีเมืองมูล)

ครูจิตอาสา
ข้าราชการบำ�นาญ,
นักธุรกิจ,ปราชญ์ชาวบ้าน,
พระสงฆ์,ผู้นำ�ชุมชน
ฯลฯ

16

พระครูสุจิณ
กัลยาณธรรม
วัดศรีเมืองมูล

ปี 1 เด็กใหม่
เสริมบุคลิกภาพ
ความเชื่อมั่นในตัวเอง
และระเบียบวินัย

ปี 2
ลงรายละเอียด
เนื้อหาในแต่ละ
รายวิชามากขึ้น

ประเมินผลทุกเทอม
การได้เรียนรู้ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง

ปี 4-7 มหาวิทยาลัย
ทักษะด้านการวิเคราะห์
และสังเคราะห์แบบง่าย
ถ่ายทอดความรู้ให้
นักเรียนปี 1-3
ทำ�งานจิตอาสากับปี 3

ปี 3 ฝึกฝน
การถ่ายทอดความรู้
และการเป็นจิตอาสา

แก่อย่างสง่า ชรา
อย่างมีคุณภาพ
ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตัวเองได้ สร้าง
ประโยชน์ได้ทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว
และชุมชนสังคม
โดยไม่เป็นภาระแก่
ครอบครัวหรือชุมชน
เป็น “ตัวอย่างที่ดี”
แก่ลูกหลาน และ
คนกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน”

ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน

เรียบเรียงจาก
กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำ�บลหัวง้ม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
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หลักสูตรการเรียนการสอน
• หลักสูตรชั้นต้น (ปีที่ 1) : เน้นปรับพื้นฐานเรื่องบุคลิกภาพ การสร้างความ   
เชื่อมั่นในตัวเอง และระเบียบวินัย
• หลักสูตรชั้นกลาง (ปีที่ 2) : ลงรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละวิชามากขึ้น
• หลักสูตรชั้นสูง (ปีที่ 3) : ฝึกฝนถ่ายทอดความรู้และการเป็นจิตอาสา
• หลักสูตรมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ (ปีที่ 4 -7) : ได้รับพัฒนาทักษะด้านการ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์แบบง่ายๆ
เปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีตงั้ แต่เวลา 8.00-16.00 น. โดยแบ่งเป็นภาคเช้า และภาคบ่าย ดังนี้
• ภาคเช้า เป็นวิชาที่ให้ความรู้ เน้นวิชาที่ผู้สูงอายุควรมีความรู้และสิ่งที่ผู้สูงอายุ
อยากรู้ โดยในแต่ละครัง้ จะเรียน 3 วิชา จาก 7 วิขา (แต่ละครัง้ จะแตกต่างกัน) คือ
วิชาพระพุทธศาสนา, การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, สังคมและวัฒนธรรม, ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ , กฎหมายเบือ้ งต้น, ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร, ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
• ภาคบ่าย เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยให้ผู้เรียนเลือกเรียนสิ่งที่ตนสนใจ
ได้แก่ รำ�วงย้อนยุค, อังกะลุง, ทำ�ไม้กวาดทางมะพร้าว, ทำ�พวงหรีด, ทำ�เหรียญ
โปรยทาน, จักสานผักตบชวา, ทำ�ขนมพื้นบ้าน ฯลฯ

ครูผู้ถ่ายทอดความรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำ�บลหัวง้ม
มีประมาณ 10 กว่าคน ทั้งข้าราชการบำ�นาญ, นักธุรกิจ,
ปราชญ์ชาวบ้าน, พระสงฆ์, ผู้นำ�ชุมชน ฯลฯ

การประเมินผล

มีการสอบประเมินผลทุกเทอม แต่เป็นในลักษณะการทดสอบทีย่ ดื หยุน่ เพือ่ ต้องการรูว้ า่
ผู้เรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากการเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลจาก
การมาเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งต้องไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 80
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ผลแห่งความสำ�เร็จ
•
•
•
•
•

ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
ผู้สูงอายุที่เขียนหนังสือไม่ได้ สามารถเขียนชื่อตัวเองได้
ผูส้ งู อายุมที กั ษะการใช้ชวี ติ อย่างปลอดภัยขึน้ เช่น สวมหมวกกันน็อคขณะขับขีจ่ ากทีแ่ ต่เดิม
ไม่เห็นความสำ�คัญ
ลูกหลานของผู้สูงอายุบอกเล่าถึงอุปนิสัยขี้บ่นของผู้สูงอายุว่าปรับตัวได้ดีขึ้น
ผู้สูงอายุมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมงานของชุมชน หรืองานประเพณีต่างๆ โดย       
นั่งเป็นกลุ่มอยู่แถวหน้า จากเดิมมักหลบไปนั่งอยู่แถวหลัง

บทสรุปความสำ�เร็จ
ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุตำ�บลหัวง้ม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว โดยมีนักเรียน
สูงอายุจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 300 คน จากจำ�นวน 137 คนในปีแรก โดยผูส้ งู อายุ
ในชัน้ ปีที่ 7 จำ�นวนประมาณ 50 คน ไม่มคี วามต้องการออกจากโรงเรียน
เนื่องจากผูกพันกับเพื่อนๆ และคณะครูของโรงเรียน และต้องการ
รวมพลังเพื่อทำ�ประโยชน์ให้กับชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุจากตำ�บลอื่นเข้ามาสมัครเป็นนักเรียนด้วย
โดยเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และกำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้บริการดูแลและฟื้นฟู
สมรรถภาพของผูส้ งู อายุทเี่ จ็บป่วย (งบประมาณจากการเข้าร่วมประเมิน
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีจากสำ�นักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2557)
โดยผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนักเรียนผู้สูงอายุทำ�ให้ชุมชน
องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนแห่งนีส้ ม�่ำ เสมอ
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โรงเรียนผู้สูงอายุ นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ภายใต้แนวคิด “การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต” เพื่อเสริมทักษะในการดูแลและพึ่งพาตนเองได้ รวมถึง
พัฒนาความสามารถทางกาย จิต สังคม ปัญญาและเศรษฐกิจ
เพื่อให้เป็น “ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ”

