
หลักสูตรการเรียนรู้ 

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน  2561  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ พื้นท่ีชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเออทุ่งสง 
09.00 - 09.20 น. พิธีเปิด รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 
09.20 - 09.30 น. การแสดงพิธีเปิด  โดย  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
09.30 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้  เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 โดย 

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลชะมายและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย    
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้  เรื่อง  สิทธิผู้สูงอายุตามระเบียบของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะ

มาย  โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
15.00 - 16.00 น.  กิจกรรม ร าวงพ้ืนบ้าน โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย   

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่  8  มิถุนายน  2561  
08.00 - 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขอาพ ร้องเพลง 
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมอาชีพ การท าเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขอาพ  

โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมจิตอาสา big clean day บริเวณ ศูนย์พัฒนาคุณอาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลชะมาย โดย นักเรียนรีสอร์ทและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่  15  มิถุนายน  2561  
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขอาพ 
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมฝึกการท้ำน ้ำยำซักผ้ำ   

โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  ฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมฝึกการน ้ำยำปรับผ้ำนุ่ม   

โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่  22  มิถุนายน  2561  
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการร้องเพลงขั้นพื้นฐาน 
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมการฝึกท้ำสบู่  โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.  ฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมการฝึกท้ำสบู่  โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
16.00 - 16.00 น.  กิจกรรมนันทนาการ การเต้นบาสโลป  โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
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ครั้งที่ 5 วันศุกร์ ที่  29  มิถุนายน  2561  
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขอาพ ร้องเพลง 
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพต าบลบ้านหนองหว้า 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง ก้าวทันเทคโนโลยี Smartphone และสิ่งอ านวยความสะดวก 

โดย งานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลชะมาย   

ครั้งที่ 6 วันศุกร์ ที่  6  กรกฎาคม  2561  
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขอาพ ร้องเพลง 
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้  เรื่อง โอชนาการกับผู้สูงอายุ 

โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพต าบลบ้านหนองหว้า 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้  เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีอาวะพ่ึงพิง 

โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพต าบลบ้านหนองหว้า 
15.00 - 16.00 น. กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน  เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงในพื้นท่ีเทศบาลต าบลชะมาย 

ครั้งที่ 7 วันศุกร์ ที่  13  กรกฎาคม  2561  ณ  พื้นที่สวนสาธารณเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 
08.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนฝึกอบรม เรื่อง กติกาการแข่งขันและวิธีเล่นกีฬาเปตอง  
10.00 - 16.00 น. กิจกรรม การแข่งขันกีฬาเปตอง ระหว่าง รีสอร์ทผู้สูงอายุ กับ ชุมชนหมู่บ้านสาโรจน์ 
16.00 - 16.00 น. พิธีมอบของรางวัล แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดย นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 
หมายเหตุ  เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

ครั้งที่ 8 วันศุกร์ ที่  20  กรกฎาคม  2561   
08.00 - 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขอาพ ร้องเพลง 
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง ศาสนาพิธีและพิธีกรทางศาสนา  

โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรม สนทนาธรรม โดย พระอาจารย์ธนากร กิตติปญโญ  

ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดี ที่  26  กรกฎาคม  2561 
08.00 - 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขอาพ ร้องเพลง 
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมอายในบ้าน และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ท้องถิ่น  

โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาคใต้ (SCT) 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การนวดเพื่อสุขอาพ  

โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  
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ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่  3  สิงหาคม  2561   
08.00 - 09.00 น. กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพื่อสุขอาพ ร้องเพลง 
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สัญญาลักษณ์ในชีวิตประจ าวัน  

โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมายและงานพัฒนาชุมชน 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมนันทนาการ การเต้นบาสโลป  โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
ครั้งที่ 11 วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561  
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขอาพ   
09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้  เรื่อง การป้องกันอัคคีอัยเบื้องต้น   

โดย หัวหน้าฝ่ายธุรการเทศบาลต าบลชะมาย ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. ฝึกอบรมอาชีพ การประดิษฐ์ของช าร่วยจากวัสดุเหลือใช้ 
 โดย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  

ครั้งที่ 12 วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561  
09.00 - 12.00 น. ทบทวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินมาตลอดหลักสูตร 
12.00 - 12.30 น. พิธีปิด รีสอร์ทผู้สูงอายุ  การแสดงจาก ผู้สูงอายุรีสอร์ทผู้สูงอายุ 
 มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เรียนจบหลักสูตร โดย นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง 

นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย  และกล่าวปิดโครงการ 
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