
   

ก ำหนดกำร โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน “รีสอร์ทผู้สูงอำยุ” (โรงเรียนผู้สูงอำยุ) 
ณ ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลชะมำย อ ำเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมรำช 
 

ครั้งท่ี 1 วันอังคำร ที่ 28 พฤษภำคม 2562  

เวลา  08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนและชี้แจงวัตถุประสงค์ 

เวลา  08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ โดย นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย 

เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง  สิทธิหน้าที่ของคนไทยและสิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมาย   
    โดย วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) 

เวลา  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 - 16.00 น. บรรยายเรื่อง  สิทธิผู้สูงอายุตามระเบียบของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
ชะมาย  

    โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  

เวลา  16.00 - 16.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผลกิจกรรม 
 
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนำยน 2562 

เวลา  08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   

เวลา  09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การท าหมวก กระเป๋า จากวัสดุเหลือใช้ 
 โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

เวลา  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ ท าหมวก กระเป๋า จากวัสดุเหลือใช้ 
 โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  

 
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนำยน 2562 

เวลา  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ร้องเพลง 

เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง  การท าสบู่สมุนไพร  
    โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

เวลา  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 - 16.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง  การท าน้ ายาล้างจาน  
    โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  
 
 
 
 
 



   

 
 
 
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนำยน 2562 

เวลา  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ร้องเพลง 

เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ  เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
    โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหว้า 

เวลา  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 - 16.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง  การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR  
    โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหว้า 
 
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนำยน 2562 

เวลา  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ร้องเพลง 

เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   
    โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหว้า 

เวลา  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 - 16.30 น. กิจกรรมเพ่ือนเยี่ยมเพ่ือน เยี่ยมผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลต าบลชะมาย 
 
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ ที่  5  กรกฎำคม  2562   

เวลา  08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ร้องเพลง 

เวลา  09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ  
 โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมายและวิทยากรรับเชิญ 

เวลา  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 - 16.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจ าวัน 
 โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

 
ครั้งที่ 7 วันศุกร์ ที่  12  กรกฎำคม  2562 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ร้องเพลง 

09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น จัดท าข้อมูลพืชท้องถิ่น  
โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ จัดท าข้อมูลพืชท้องถิ่น  
โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  

 



   

 

 

ครั้งที่ 8 วันศุกร์ ที่  19  กรกฎำคม  2562   
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ร้องเพลง 

09.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนฝึกอบรม เรื่อง กติกาการแข่งขันและวิธีเล่นกีฬาเปตอง  
โดย วิทยากรจากงานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลชะมาย 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองและกีฬาพ้ืนบ้านของรีสอร์ทผู้สูงอายุ 
 
ครั้งที่ 9 วันศุกร์ ที่ 26  กรกฎำคม  2562    

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   

09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้  เรื่อง การป้องกันอัคคภีัยเบื้องต้น   
โดย วิทยากรจากเทศบาลเมืองทุ่งสง 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น   
โดย วิทยากรจากเทศบาลเมืองทุ่งสง  

 
ครั้งที่ 10 วันศุกร์ ที่ 2 สิงหำคม  2562 

เวลา  08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน กจิกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ร้องเพลง 

เวลา  09.00 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง  สมุนไพรพื้นบ้าน และประโยชน์ของสมุนไพรท้องถิ่น  
    โดย วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) 

เวลา  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 - 16.30 น. บรรยายเรื่อง ฝึกปฏิบัติการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 
    โดย วิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย  

 
ครั้งที่ 11 วันศุกร์ ที่ 9 สิงหำคม  2562 

เวลา  08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมนันทนาการ  ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   

เวลา  09.00 - 12.00 น. ฝึกอบรมให้ความรู้  เรื่อง ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ   
 โดย วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) 

เวลา  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศกับผู้สูงอายุ     
 โดย วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) 

 

 



   

 

ครั้งที่ 12 วันศุกร์ ที่ 16 สิงหำคม  2562 

เวลา  09.00 - 12.00 น. ทบทวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินมาตลอดหลักสูตร 

เวลา  12.00 - 12.30 น. พิธีปิด รีสอร์ทผู้สูงอายุ  การแสดงจาก ผู้สูงอายุรีสอร์ทผู้สูงอายุ 
  มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เรียนจบหลักสูตร  
  โดย นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีต าบลชะมาย   
  และกล่าวปิดโครงการ 

เวลา  13.00 - 14.00  กิจกรรม big cleaning day บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพ ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

 

หมำยเหตุ เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.  รับประทานอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 


