
โรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
Cha Mai Elderly Resort : C-MER 

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ท าให้ประชาชนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น 
จึงท าให้สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน โดยประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลชะมายเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดประมาณ 
13,000 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และมีอัตราเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2 ต่อปี และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต าบลชะมายล้วนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตสูง จึงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและเป็นหลักค้ าจุนจิตใจให้แก่บุคคลในครอบครัวและคนในชุมชนได้
เป็นอย่างด ี
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลชะมาย จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้ง รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โ รงเรียนผู้สูงอายุ) เพ่ือ
ส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของต าบลในด้านต่างๆ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา 
การพัฒนาทักษะชีวิต และเป็นการจัดให้มีพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมของ   รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียน
ผู้สูงอายุ) จะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น 
ขณะเดียวกันก็ได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ประสบการณ์ที่    สั่งสมแก่บุคคลอ่ืนในพ้ืนที่เพ่ือสืบ
สานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนต่อไป โดยมีขั้นตอนการจัดตั้งรีสอร์ทผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ดังนี้ 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ sct ได้จัดท าโครงการวิจัย ชื่อ รูปแบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิผลส าหรับผู้สูงอายุไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนงบประมาณโดย คณะกรรมการการอุดมศึกษาและได้
ก าหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยได้คัดเลือกพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลชะมาย
เป็นพ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ และได้จัดประชุมชี้แจงโครงการฯกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย งานพัฒนาชุมชน และ
ได้เดินทางศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
 - โรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง วันที่ 14 สิงหาคม 2559 
 - โรงเรียนผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 23 สิงหาคม 2559 
 วันที่ 5 กันยายน 2559 คณะนักวิจัยจาก sct โดย ดร.สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ อาจารย์อัสมา  พิมพ์ประพันธ์ 
อาจารย์เสาวรัตน์ บุษรานนท์ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย และงานพัฒนาชุ มชนเทศบาลต าบล   
ชะมาย ได้ประชุมร่วมกันร่างหลักสูตรรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1  ประกอบด้วยความรู้ 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านสุขภาพ  ด้าน
เทคโนโลยี  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านอาชีพ  และด้านความปลอดภัย    
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย รุ่นที่ 1 ได้เปิดเรียนวันแรก โดยมีนาย
ประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหารของเทศบาล และได้มีการ
เปิดเรียนเป็นรุ่น 2 รุ่น 3 ต่อมา 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561  ได้ประกาศแต่งตั้งคณะบริหารโรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมายและได้
เปลี่ยนชื่อจาก รีสอร์ทผู้สูงอายุ เป็น โรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

 
 
 



เครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลชะมาย 

แผน/กิจกรรม รีสอร์ทผู้สูงอายุ คณะกรรมการด าเนินงาน. 

กิจกรรมภายในโรงเรียน 

หลักสูตร ประกอบด้วย

ความรู้ 5 ด้าน  

1 สุขภาพ 

2 เทคโนโลยี 

3 สิ่งแวดล้อม 

4 อาชีพ 

5 ความปลอดภัย 

*กาย 

*จิต 

*อารมณ ์

*สังคม 

๕ ก 

(กลุ่ม/กรรมการ/กติกา/ 

     กิจกรรม/กองทุน 

คุณภาพชีวิตที่ดี 
ของผู้สูงอายุ 

ในชุมชน 

ร่วมคิด ว่าท าอะไรใหก้ับผูสู้งอาย ุ

ร่วมท า  ท าเพื่อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนทุกวัย 

ร่วมสร้าง สร้างชุมชนที่เป็นสุข

ด้วยมือของทุกคน 

 

- รพ.สต. 

- ผู้น าทางศาสนา 

- สถาบันการศึกษา 

- อาสาสมัคร 

- สนับสนุนความคดิ 

- การท างาน 

- ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม 

สนับสนุน 

- การด าเนินงาน 

- การประสานความร่วมมือ 

  เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดโรงเรยีนรีสอร์ทผู้สูงอายเุทศบาลต าบลชะมาย 



 
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 1. เพ่ือสร้างและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน (กาย/ใจ/ปัญญา/) 
 2. เพ่ือลดภาระการพ่ึงพิงและการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัว 
 3. เพ่ือส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ  

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 “ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข” 

พันธกิจของโรงเรียน 
 “จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” 

คุณสมบัติของนักเรียน 
 1. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 
 2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด 
 3. มีสุขภาพแข็งแรง 
วันเวลาเรียน 
 เรียนทุกวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สถานที่เรียน 
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  
 99/9 หมู่ที่ 6 ถนนหนองเหรียง - คลองจัง ต าบลชะมายอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้ประสานงาน 
 นายสมชาย แก้วก ายาน  นักพัฒนาชุมชน 085-2461925 และ 075-466614 

  

   คณะบริหารโรงเรียนรีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

 1. นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย ที่ปรึกษา 
 2. นายสุจินต์  แสงเงิน  ผู้อ านวยการ 
 3. นางสงวนศรี  แสงเงิน  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
 4. นางจีบ  รัตนพันธ์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 5. นายประยูร  มากคงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 6. นายสมชาย  แก้วก ายาน  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7. นายวัชรา คงรอด   หัวหน้าฝ่ายบริการ 


