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ค ำน ำ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้าง

สุข ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2557 

เป็นส่วนหน่ึงของ โครงการสนับสนุนวิชาการ เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ภายใต้

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 

(ส านัก 9) เป็นการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้น การสร้างกระบวนการเรียนรู้และน าใช้ศกัยภาพของชุมชน

ท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือ และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนให้แต่ละชุมชนท้องถิ่น

สามารถด าเนินงานและกิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุที่สอดคลอ้งกับความต้องการของแตล่ะพื้นที่ และ

น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สงูอายุ   

การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.จอมบึง, อบต.

บ้านยาง, อบต.ไกรนอก และ ทต.เชิงดอย เพ่ือเตรียมการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาระบบการดูแล

ผู้สูงอายุ ผ่านประสบการณ์จริงของ มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ที่มาจากการสะสมประสบการณ์ การ

จัดการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้จนเข้าใจและรู้จกัความเช่ียวชาญของตนเอง จนเกิด

เป็นชุดความรู้ ในการสร้างระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน เป็นตัวอย่าง โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มี

เป้าหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์เทียบเคียง กระบวนการพัฒนา การออกแบบ

หลักสูตร และโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งวิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ ที่สามารถ

แสดงให้เห็นรูปธรรม ของหลักการในแต่ละรายวิชา จนสามารถพัฒนาหลักสูตร  

คู่มือเล่มน้ีประกอบด้วย 3 ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏบิตักิำรที ่ 1 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

พัฒนาหลักสูตรมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ปฏบิตักิำรที ่2 ได้แก่ การลงพื้นที่เรียนรู้รูปธรรมในแต่ละ

รายวิชาของหลักสูตรมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขและปฏบิตักิำรที ่ 3 การเทียบเคียงและออกแบบการ

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในพื้นที่ตนเอง   

ผู้จัดท าหวังว่า คู่มือฉบับน้ีจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งน้ี สามารถบรรลุเป้าหมาย การ

ประชุมครั้งนี้ด้วยดี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ 

        พฤศจิกายน 2557 
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ปฏบิตัิการที ่1 
 

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันาหลกัสตูร 

มหาวชิชาลยัดอนแกว้สรา้งสุข 
 

หลกัการ 

เพ่ือแสดงให้เห็นที่มา โครงสรา้งหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิชชาลัยดอนแก้ว

สร้างสุข อันประกอบด้วย 4 รายวิชาหลัก ได้แก่ 1) วิชาธรรมาภิบาล (Good Governance) 2) วิชาการ

จัดการข้อมูล (Information System) 3) วิชาการวางแผนและการพัฒนา (Planning and 

Development) และ 4) วิชานโยบายสาธารณะ (Public Policy) และ 2 วิชานวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม

การดูแลสุขภาพ และ นวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนา ที่มีวิชาย่อย 12 วิชา ซึ่งกระบวนการพัฒนาที่เริ่ม

ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม โครงสร้างทางกายภาพ การออกแบบ

โครงสร้างหลกัสูตรวิชา การจัดท าเน้ือหารายวิชา การจดัท าคู่มือที่เกี่ยวข้องต่างๆ เน้ือหาวิชาเหล่าน้ีมี

ความสอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรม 6 ชุดกิจกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน จากการสะสมประสบการณ ์

การจัดการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน ผ่านกระบวนการเรยีนรู้จนเข้าใจตนเองและรู้จักความเช่ียวชาญของ

ตนเอง จนเกิดเป็นชุดความรู้ “ระบบการดูแลสุขภาวะชมุชน” ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้

ประมวลและสังเคราะห์จากการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการจัดการระบบสขุภาวะชุมชนเพ่ือ

ขยายแนวคิดและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการระบบสุขภาวะชุมชนจนเกิดเป็น

หลักสูตร “มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข” จากการจดัการความรู้ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริง การพัฒนา

โครงสร้างหลกัสูตร โครงร้างเน้ือหารายวิชา รวมทั้งการสรา้งนวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่แสดงรูปธรรมการ

ด าเนินการที่ยึดหลักการของแต่ละรายวิชา ท าใหท้ีมพัฒนาหลักสูตรในแต่ละต าบลที่เข้าร่วมกระบวนการ

เรียนรู้ได้ทบทวน สะท้อนความคิดวิเคราะห์ มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม   

ลามารถออกแบบหลักสูตร ทีม่ีความโดดเด่นเฉพาะในพื้นที่ของตนเอง 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเรียนรู้กระบวนการ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร“มหาวิชชาลัยดอนแก้ว 

สร้างสุข” 

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แนวคิด และการเชื่อมโยงของรายวิชาและแหล่งเรียนรู้ ใน

หลักสูตร“มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข” 

 



2 
 

กิจกรรม 

1. ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ รับฟัง ภาพรวม กระบวนการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรมหาวิชชาลัย
ดอนแก้วสร้างสุข(กระบวนการได้มาของหลักสูตร, โครงสรา้งเน้ือหา , เน้ือหารายวิชา, การ
เช่ือมโยงเน้ือหารายวิชากับการพัฒนานวัตกรรม, แหล่งเรยีนรู้ /นวัตกรรม, เครือข่ายท่ีร่วม
ท างาน, ปัจจยัเงื่อนไขความส าเร็จ, ผลกระทบที่เกิดขึ้น) 

โดย นายศุทธา แพรสี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว 
2. ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ รับฟังการน าเสนอ การเช่ือมโยงของ 4 รายวิชาหลัก และแหล่งเรียนรู้ ใน

หลักสูตร“มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข”  
โดย ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

เอกสารประกอบ 

1. หลักสูตร “มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข” 
 

ผลผลติ ผลลัพธ ์

1. ทีมผู้มาเรียนรู้เข้าใจแนวทางการพัฒนา โครงสร้าง และการบริหารจัดการหลักสูตร 

มหาวิชชาลัยดอนแก้ว 

2. ทีมผู้มาเรียนรู้เข้าใจ แนวคิด และการเช่ือมโยงของรายวิชาและแหล่งเรียนรู้ ในหลักสูตร“มหา
วิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข” 
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ปฏบิตัิการที ่2 การลงพื้นทีเ่พือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ปูธรรมในแตร่ายวชิา 

 

หลกัการ 

การลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นกระบวนการให้ต าบลที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้พูดคุย 

สอบถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รูปแบบการด าเนินงาน จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมของในแต่

รายวิชา ในหลักสูตรมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ตามโจทย์การเรียนรู้ เพื่อให้ต าบลที่ร่วมเรียนรู้ได้เห็น  

หลักการแนวคิดกระบวนและวิธีการพัฒนา การออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ อีก

ทั้งความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ฝึก/แหล่งปฏิบัติการกับแนวคิดของแต่ละรายวิชา ภายในหลักสูตร จาก

ประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่ เมื่อได้รับฟังการน าเสนอของวิทยากรประจ าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

แล้ว ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างของ

รายวิชาและแหล่งเรียนรู้จากพื้นที่ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา และการพัฒนา

ความรู้โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม รวมทั้งออกแบบ

หลักสูตรและรายวิชาในพื้นที่ตนเองต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพ่ือใหผู้้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้เห็นรูปธรรมการด าเนินงานที่มีการน าใช้หลักการของแต่ละรายวิชา 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ได้เห็นและสามารถสรุปบทเรียนเพ่ือประกอบการเทียบเคียงและออกแบบ

หลักสูตรและรายวิชาในพื้นที่ตนเอง 

 

กิจกรรม 

1. ผู้น าเสนอของแต่ละแหล่งเรียนรู้ น าเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเช่ือมโยง วิชาหลักน้ันๆ สู่

นวัตกรรม (แหล่งเรียนรู้) 

2. ผู้มาเรียนรู้เข้าเรียนรู้รูปธรรมในแต่ละรายวิชา  ตามล าดับการเข้าเรียนรู้ใน ตารางที่ 2.1 

3. ผู้มาเรียนรู้เข้าเรียนรู้รูปธรรมในแต่ละรายวิชา รายวิชาละ 40 นาที โดยน าใช้โจทย์ค าถามเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหน้า 5 และใช้เวลา 5 นาที สรุปผลการเรียนรู้ ลงในตาราง สรุปวิธกีารและ

กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตารางที่ 2.2   
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ผลลพัธ ์

1. เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหเ้ห็นรูปธรรมการด าเนินงานที่มีการน า
ใช้หลักการของแตล่ะรายวิชาในหลักสูตร 

2. ข้อสรุปมีแนวทางการออกแบบพัฒนานวัตกรรม ออกแบบหลักสูตรและรายวิชาในพื้นที่ตนเอง 
 

ตารางที ่2.1 ล าดับการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามรายวิชาและแหล่งเรียนรู ้

13 พ.ย. 2557 ต าบลทีเ่ขา้รว่มเรยีนรู ้ รายวชิา/แหลง่เรยีนรู ้

 
11.00 น. – 12.00 น. 

อบต.จอมบึง 

อบต.บ้านยาง 

ทต.เชิงดอย 

อบต.ไกรนอก 

วชิานโยบายสาธารณะ   

แหล่งเรียนรู:้ พลเมอืงจิ๋ว โรงเรยีนดอนแก้ว

เนรมิตปัญญา  

 

13.00-15.00 น. 

(รายวิชาละ 1 ชม.) 

ทมีที่ 1 

อบต.จอมบึง 

อบต.บ้านยาง 

1) วชิาการจดัการขอ้มลู   

แหล่งเรียนรู:้ อสมช.ดอนแก้ว 

2) วชิานวตักรรมการดแูลสขุภาพ   

แหล่งเรียนรู้: ศูนย์สร้างสุข 

ทมีที่ 2 

ทต.เชิงดอย 

อบต.ไกรนอก 

3) วชิาธรรมภบิาล  

แหล่งเรียนรู:้ ผญาล้านนา  

4) วชิานวตักรรมสง่เสรมิการพฒันา 

แหล่งเรียนรู:้ การจัดการขยะ 

 

15.00-17.00 น. 

(รายวิชาละ 1 ชม.) 

 ทมีที ่1 

อบต.จอมบึง 

อบต.บ้านยาง 

1) วชิาธรรมภบิาล  

แหล่งเรียนรู:้ ผญาล้านนา  

2) วชิานวตักรรมสง่เสรมิการพฒันา 

แหล่งเรียนรู:้ การจัดการขยะ 

ทมีที่ 2 

ทต.เชิงดอย 

อบต.ไกรนอก 

3) วชิาการจดัการขอ้มลู   

แหล่งเรียนรู:้ อสมช.ดอนแก้ว 

4) วชิานวตักรรมการดแูลสขุภาพ   

แหล่งเรียนรู้: ศูนย์สร้างสุข  
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แนวคดิหลกัการของรายวชิา  

1. วชิาธรรมาภบิาล แนวคิดหลักการ คือ การสร้างการมีส่วนร่วม,ลดความเหลื่อมล้ า,  ลดและ

ป้องกันการทุจริต  

2. วชิาการจดัการขอ้มลู แนวคิดหลักการคือ สร้างการเรียนรู,้ สร้างการมี ส่วนร่วม/เป็น 

เจ้าของ และสร้างความเชื่อมโยง  

3. วชิาการวางแผนและพฒันา แนวคิดหลักการคือ วิเคราะหแ์ละทบทวนข้อมูล, จัดท า แผน

และพัฒนานวัตกรรม, ออกแบบและบูรณาการแผนงาน  

4. วชิานโยบายสาธารณะ แนวคดิหลักการคือ มีกระบวนการพัฒนานโยบาย,การมีสว่น ร่วมใน

การจัดท า และการมีระบบสนับสนุน  

 

โจทยค์ าถามส าหรบัแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ปูธรรมในรายวชิา 

1) ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่ง เกี่ยวข้องกับรายวิชาน้ันๆ อย่างไร 

2) มีกระบวนการหรือวิธีการในการพัฒนาอย่างไร เพ่ือท าใหแ้หล่งเรียนรู้น้ีสามารถอธิบาย

หลักการของแต่ละรายวิชาได้ 

3) มีกระบวนการออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติอย่างไร ที่ช่วยให้

เข้าใจหลักการของรายวิชานั้น 

4) ใครบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนา (เช่น ผู้บริหาร, นักวิชาการจาก อปท.,แกนน า,ท้องที่ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ใหแ้หล่งเรียนรู้น้ี  เกิดกระบวนการท างานที่สอดคล้องกับ

หลักการของรายวิชาและมีบทบาท อย่างไร                  
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ตารางที ่2.2 วิธีการและกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นสถานที่ฝึกที่สะท้อนหลักการของแต่ละรายวิชา 

 ค าชี้แจง สรุปข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยขีดเครื่องหมายถูก () ในช่อง [  ] หน้าข้อความของแต่ละประเด็นที่ก าหนด  
 

 

รายวชิา 

 

แหลง่เรยีนรู ้

 

แนวคดิหรอืหลกัการพฒันา

เพือ่บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ของรายวชิา 

กระบวนการหรอืวธิกีารในการพฒันา ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(เชน่ ผูบ้รหิาร, 

นกัวชิาการจาก อปท.,

แกนน า,ทอ้งที่ และ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

กจิกรรม/ การฝกึปฏบิตั ิการมี
ส่วน
ร่วม 

อบรม

แกนน า 

พัฒนา

คู่มือ 

พัฒนา

แหล่ง

เรียนรู ้

ขยาย

กลุ่ม

ให้

ครบ 

อื่นๆ 

นโยบาย

สาธารณะ 

 

พลเมืองจิว๋ 

โรงเรียนดอน

แก้วเนรมิต

ปัญญา 
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รายวชิา 

 

แหลง่เรยีนรู ้

 

แนวคดิหรอืหลกัการพฒันา

เพือ่บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ของรายวชิา 

กระบวนการหรอืวธิกีารในการพฒันา ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(เชน่ ผูบ้รหิาร, 

นกัวชิาการจาก อปท.,

แกนน า,ทอ้งที่ และ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

กจิกรรม/ การฝกึปฏบิตั ิการมี
ส่วน
ร่วม 

อบรม

แกนน า 

พัฒนา

คู่มือ 

พัฒนา

แหล่ง

เรียนรู ้

ขยาย

กลุ่ม

ให้

ครบ 

อื่นๆ 

 

การจดัการ

ขอ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสมช.ดอน

แก้ว 
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รายวชิา 

 

แหลง่เรยีนรู ้

 

แนวคดิหรอืหลกัการพฒันา

เพือ่บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ของรายวชิา 

กระบวนการหรอืวธิกีารในการพฒันา ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(เชน่ ผูบ้รหิาร, 

นกัวชิาการจาก อปท.,

แกนน า,ทอ้งที่ และ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

กจิกรรม/ การฝกึปฏบิตั ิการมี
ส่วน
ร่วม 

อบรม

แกนน า 

พัฒนา

คู่มือ 

พัฒนา

แหล่ง

เรียนรู ้

ขยาย

กลุ่ม

ให้

ครบ 

อื่นๆ 

นวตักรรม

การดแูล

สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สร้างสุข 
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รายวชิา 

 

แหลง่เรยีนรู ้

 

แนวคดิหรอืหลกัการพฒันา

เพือ่บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ของรายวชิา 

กระบวนการหรอืวธิกีารในการพฒันา ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(เชน่ ผูบ้รหิาร, 

นกัวชิาการจาก อปท.,

แกนน า,ทอ้งที่ และ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

กจิกรรม/ การฝกึปฏบิตั ิการมี
ส่วน
ร่วม 

อบรม

แกนน า 

พัฒนา

คู่มือ 

พัฒนา

แหล่ง

เรียนรู ้

ขยาย

กลุ่ม

ให้

ครบ 

อื่นๆ 

 

ธรรมภบิาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผญาล้านนา 
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รายวชิา 

 

แหลง่เรยีนรู ้

 

แนวคดิหรอืหลกัการพฒันา

เพือ่บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ของรายวชิา 

กระบวนการหรอืวธิกีารในการพฒันา ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(เชน่ ผูบ้รหิาร, 

นกัวชิาการจาก อปท.,

แกนน า,ทอ้งที่ และ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

กจิกรรม/ การฝกึปฏบิตั ิการมี
ส่วน
ร่วม 

อบรม

แกนน า 

พัฒนา

คู่มือ 

พัฒนา

แหล่ง

เรียนรู ้

ขยาย

กลุ่ม

ให้

ครบ 

อื่นๆ 

 

นวตักรรม

สง่เสรมิ

การพฒันา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการขยะ 

 

 

 

 

 

 

         

 



ปฏบิตัิการที ่3 
 

เทยีบเคยีงประสบการณก์ารพฒันาหลกัสตูร
ออกแบบหลกัสตูรและรายวิชาในพืน้ทีต่นเอง 

 

บทน า 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรมหาวิชาลัยดอนแก้วสร้างสขุ ที่มี

การน าเสนอภาพรวมมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข โครงสร้างพื้นฐานหลักสูตร การเช่ือมโยงแนวคิด
หลักการของวิชาหลกั 4 วิชา วิชานวัตกรรม 2 วิชาและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นวิชาย่อยทั้ง 
12 วิชา อีกทั้งการลงพื้นที่ศึกษารูปธรรมเพื่อให้เห็นกระบวนคิด ออกแบบและการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรม เพ่ือให้สามารถสะท้อนถึงเป้าหมาย แนวคิด หลักการของหลกัสตูร อันเป็นการสอบทานการ
เช่ือมโยงย้อนกลับไปกลับมาระหวา่งชุดวิชาหลักและวิชานวตักรรมที่เป็นรูปธรรมจริงในพื้นที่ 

 จากวิชาหลัก 4 วิชาและวิชานวัตกรรม 2 วิชา การเช่ือมโยงการพัฒนาหลักการรายวิชาและการ
น าใช้หลักการรายวิชาหลักเพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้สะท้อนถึงเป้าหมายหลักของหลักสตูร อีกทั้งการตอบ
ต่อ 6 ชุดกิจกรรมระบบการดูแลสุขภาพ การส่งกระทบต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและสร้างการเปลีย่นแปลงทางสังคม เพ่ือให้ต าบลที่มาเรียนรู้ได้เทียบเคียงเพ่ือออกแบบ
โครงสร้างหลกัสูตรทีต่รงกับอัตลักษณ์และความเช่ียวชาญของการดูแลผู้สงูอายุและผูต้้องการการดูแล
ในต าบลตนเอง อีกทั้งสามารถวางแผนการพัฒนางานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้สะท้อนถึงเป้าหมายรายวิชา
มากที่สุด ดังน้ันการเทียบเคียงกระบวนการท างานของมหาวิชชาลัยดอนแก้ว และกระบวนการท างาน
ของต าบลตนเองที่ได้ด าเนินการผ่านมาแล้ว จะสามารถวางแนวทางในการพัฒนาหลกัสูตรการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุของต าบลตนเองในการเป็นต าบลศนูย์ฝึกเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้ท้ังนั้น นักวิชาการต าบลที่มาเรียนรู้ต้องก าหนดโครงสร้างพื้นฐานหลักสูตร การออกแบบที่
วิชาแกน (วิชาหลัก)และวิชาสนับสนุน (วิชานวัตกรรม) การก าหนดพื้นที่ที่จะเป็นสถานที่ฝึก/แหล่งปฏิบัติ
ที่มรีูปธรรมสะท้อนถึงแนวคิด หลักการของรายวิชา การจดัท าเน้ือหารายวิชา เพ่ือวางกรอบการเรียนการ
สอนเพ่ือท าการฝึกอบรมให้ต าบลเครือข่ายและต าบลอื่นๆ ที่สนใจในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
พื้นทีต่่อไป 

วตัถปุระสงค:์เพ่ือให้ต าบลที่มาเรียนรู้ 
1. เทียบเคียงและสอบทานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิชชาลัยดอนแก้ว และ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระบบการดูแลผู้สูงอายุของต าบลตนเอง 
2. ออกแบบโครงสร้างรายวิชาทีม่ีวิชาแกน (วิชาหลัก)และวิชาสนับสนุน (วิชานวัตกรรม) อัน

สะท้อนถึงอัตลกัษณ์และความเชี่ยวชาญของการดูแลกลุ่มประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่ 
3. ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานเพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงสรา้งหลักสูตร

ต าบลศูนย์ฝึกเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

วิธกีาร 
1. ท าการเทียบเคียงโครงสร้างพื้นฐานหลักสูตรระหว่างหลกัสูตรมหาวิชชาลัยดอนแก้วสรา้งสุข

และหลักสูตรศูนย์ฝึกเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุในพื้นที่ตนเอง โดยใช้ตารางที่ 3.1 
2. ออกแบบรายวิชาหลักสูตรระบบการดูแลผู้สูงอายุต าบลในพื้นที่ตนเอง: วิชาแกน (วิชาหลัก) โดย

ใช้ตารางที ่3.2  
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3. ออกแบบรายวิชาหลักสูตรระบบการดูแลผู้สูงอายุต าบลในพื้นที่ตนเอง: วิชาสนับสนุน (วิชา
นวัตกรรม) โดยใช้ตารางที่ 3.3 

4. สอบทานเน้ือหารายวิชาหลักสูตรระบบการดูแลผู้สูงอายใุนพื้นที่ตนเอง ที่แสดงถึงการส่งผล
กระทบต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายและชุดกิจกรรมระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ตารางที่ 3.4 

5. สอบทานสถานะรายละเอียดเน้ือหารายวิชา ทั้งวิชาแกน (วิชาหลัก)และวิชาสนับสนุน(วชิา
นวัตกรรม)ของศูนย์ฝึกเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยใช้ตารางที ่3.5 

6. สรุปข้อมูลประกอบการจัดท าตารางการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุส าหรับ
พื้นที่เครือข่ายและพื้นที่อื่นๆ โดยใช้ตารางที ่3.6 

7. ท าการออกแบบตารางการเรยีน-การสอนส าหรับต าบลเครือข่ายและต าบลอื่นๆ ทีส่นใจ
ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน โดยใช้ตารางที ่3.7 

8. จัดท ากรอบระยะเวลาด าเนินงานเพ่ือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงสร้างหลกัสตูรต าบล
ศูนย์ฝึกเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุ โดยใช้ตารางที่ 3.8 

ผลผลติและผลลัพธ ์
1. ผลการเทียบเคียงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมหาวิชชาลยัดอนแก้ว และกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรระบบการดูแลผูสู้งอายุของต าบลตนเอง 
2. โครงสร้างรายวิชาที่มีวิชาแกน (วิชาหลัก)และวิชาสนับสนนุ (วิชานวัตกรรม) อันสะท้อนถึงอัต

ลักษณ์และความเช่ียวชาญของการดูแลกลุ่มประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่ 
3. กรอบระยะเวลาการด าเนินงานเพ่ือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาโครงสร้างหลกัสตูรต าบล

ศูนย์ฝึกเพื่อการพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่3.1 เทยีบเคียงโครงสรา้งพืน้ฐานหลกัสตูรระหวา่งหลกัสตูรมหาวชิชาลยัดอนแกว้สรา้งสขุและหลกัสตูรศนูยฝ์กึเพือ่การพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายุใน
พื้นทีต่นเอง 

ค ำชี้แจง นักวิชาการท าการเทียบเคียบโครงสร้างหลักสูตรวา่มีองค์ประกอบต่างๆ หรือไม่ โดยให้ขีดเครื่องหมายถูก ในช่องสถานะการด าเนินการเพียงข้อเดียว และ
ระบุรายละเอียดสิ่งที่ต้องการเพ่ิมเติมและปรับปรุง เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

องคป์ระกอบ 
สถานะการด าเนนิการ สิง่ที่ตอ้งการเพิม่เตมิและปรบัปรงุ 

(ระบรุายละเอยีด) ไมม่ ี มแีลว้ 

1. โครงสร้างพืน้ฐานของหลกัสูตร    
1.1 แนวคดิ หลกัการของหลกัสตูร    

- แสดงถึงที่มาท่ีของการพฒันาตนเองจากต าบลศูนย์การเรียนรูเ้ป็นศูนย์
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุทีม่ีการน าหลักการในวิชาหลัก
มาเปน็องคป์ระกอบในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของพ้ืนที่ใน
การจัดการตนเองด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ท่ีต้องการการดแูล 

- แสดงถึงการเชือ่มโยงการน าใชทุ้นทางสังคมและศักยภาพชุมชน การวิเคราะห์
ปัญหาแและการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกบัความต้องการเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ท่ีต้องการการดแูล ตามรายชุดกิจกรรมการดแูลผู้สูงอาย ุ

   

1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร    

- กล่าวถึงสิ่งท่ีคาดหวงัของการจดัท าหลักสูตรส าหรบัประชากรในพืน้ที่
ตนเอง และส าหรบัเครอืขา่ย 

   

1.3 โครงสรา้งการบรหิารจดัการศนูยฝ์กึเพือ่การพฒันาระบบการดแูล
ผูส้งูอาย ุ

   

- แสดงผังโครงสร้างฝ่ายบริหารและบุคคลากร    

- ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ    

- แผนผังหลักสูตร แสดงโครงสรา้งรายวิชา    
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องคป์ระกอบ 
สถานะการด าเนนิการ สิง่ที่ตอ้งการเพิม่เตมิและปรบัปรงุ 

(ระบรุายละเอยีด) ไมม่ ี มแีลว้ 

2. องคป์ระกอบของโครงสร้างรายวชิา    

2.1 องคป์ระกอบรายวชิา    

- วิชาแกน (วิชาหลัก)    

- วิชาสนับสนุน (วชิานวัตกรรม)    
2.2 การจดักระบวนการเรยีนการสอน    

- ตารางการแบ่งชดุวิชา    

- การก าหนดคุณสมบัติผู้เรียน    

- การก าหนดคุณสมบัติผู้สอน    

- รายชื่อต าบลเครอืข่ายเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอาย ุ    
2.3 การประเมนิผล    

- การประเมนิผลหลักสูตร     

- การประเมนิผลรายวิชา     
2.4 การก าหนดสถานทีศ่ึกษาและแหลง่ฝกึปฏบิตั ิ    

- ระบุสถานที่ศึกษา    

- ระบุแหล่งฝึกปฏิบัติ    
2.5 เอกสารประกอบการเรยีนการสอน    

- คู่มือผู้มาเรียนรู ้    

- คู่มือผู้สอน    

- สื่อประกอบการเรียนการสอน    
2.6 แผนการเรยีนการสอน    

- ตารางการเรียน-การสอนส าหรบัเครือข่าย (ภาพรวม 2 คืน 3 วัน))    
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ตารางที ่3.2  การออกแบบรายวิชาหลกัสตูรระบบการดแูลผูส้งูอายตุ าบลในพื้นทีต่นเอง: วชิาแกน (วชิาหลกั) 
ค ำชี้แจง นักวิชาการท าการออกแบบวิชาแกน (วิชาหลัก)ทีม่ีสามารถสะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สงูอายุและผูต้้องการการดูแล
อย่างไร โดยเติมข้อมูลในช่องวิชาหลัก แนวคิดหลักการ ระบุรูปธรรมในพ้ืนที่/แหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนเป้าหมายรายวิชาและวิธีการท างานที่สะท้อนตอ่เป้าหมายของ
รายวิชาดังตัวอย่างที่ให้ เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

โครงสรา้งรายวชิา 

แนวคดิ หลกัการ 
(ค าอธบิายรายวชิา เชน่ มี
เปา้หมายและองคป์ระกอบ

อะไร) 

รปูธรรมในพืน้ที/่แหลง่เรยีนรูท้ี่
สะทอ้นเปา้หมายรายวชิา 

(ระบชุือ่ หมูท่ีต่ัง้) 

วธิกีารท างานของแหลง่เรยีนรูท้ีส่ะทอ้น 
เปา้หมายของรายวชิา 
(ระบรุายละเอยีด) 

1. วชิาแกน (วิชาหลกั)    
ตัวอย่ำง: วิชาธรรมาภบิาล  - การมีส่วนร่วม  

- การลดความเหลื่อมล้ า 
- การลดและปอ้งกันการ
ทุจริต 

- หมู่บ้านจัดการตนเอง “หมู่บ้าน
สบสา – หนองฟาน” 

- หมู่บ้านจัดการตนเอง “ 
หมู่บ้านสนัเหมือง” 

- หมูบ่้านมีการใช้เวทปีระชาคมในออกกฏ กติกาเพื่อการให้การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง และการจัดการขยะ 

- มีการน าใช้ขอ้มูลเพื่อน ากองทุนสัจจะออมทรัพย์ในการสนบัสนนุ
การปรบับ้านเพื่อเอือ้ต่อการอยูอ่าศัยให้แก่ผู้สูงอาย ุ

- คณะกรรมการหมูบ่้านมสี่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณ
การจัดท าศาลาประชาคมและหอกระจายข่าว 

1.1) วิชาหลักท่ี 1…………… 

- ............ -  -  

- ............ -  -  

- ............ -  -  

1.2) วิชาหลักท่ี 2…………… 

- ............ -  -  

- ............ -  -  

- ............ -  -  

1.3) วิชาหลักท่ี 3…………… 

- ............ -  -  

- ............ -  -  

- ............ -  -  
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ตารางที ่3.3 ออกแบบรายวชิาหลกัสตูรระบบการดแูลผูส้งูอายตุ าบลในพื้นทีต่นเอง: วิชาสนับสนนุ (วชิานวตักรรม) 
ค ำชี้แจง นักวิชาการท าการออกแบบวิชาสนับสนุน (วิชานวัตกรรม) ที่สามารถสะท้อนถึงหลักการ แนวคิด เป้าหมายของวิชาหลักและแสดงความเป็นอัตลักษณ์ หรือ

ความเช่ียวชาญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ต้องการการดูแลอย่างไร  โดยเติมข้อมูลในช่องวิชาสนับสนุน (วิชานวัตกรรม) แนวคิดหลักการ ขีดเครื่องหมายถูก   ใน
ช่องเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมได้มากกวา่หน่ึงข้อ ระบุรูปธรรมในพ้ืนที่/แหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนเป้าหมายรายวิชาและวิธีการท างานที่สะท้อนเป้าหมายของ
รายวิชา เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

โครงสรา้งรายวชิา 

แนวคดิ หลกัการ 
(ค าอธบิายรายวชิา เชน่ 

มเีปา้หมายและ
องคป์ระกอบอะไร) 

เครือ่งมอืในการพฒันานวตักรรม 
(ขดีเครือ่งหมายถกู ไดม้ากกวา่หนึง่ขอ้) รปูธรรมในพืน้ที/่แหลง่เรยีนรูท้ี่

สะทอ้นเปา้หมายรายวชิา 
(ระบชุือ่แหลง่เรยีนรู ้หมูท่ีต่ัง้) 

วธิกีารท างานทีส่ะทอ้น 
เปา้หมายของรายวชิา 
(ระบรุายละเอยีด) การมี

สว่น
รว่ม 

จดัท า
ขอ้มลู 

จดัท า
แผน 

พฒันา
นโยบาย
สาธารณะ 

มรีะบบ
สนบัสนนุ 

อืน่ๆ 

วชิาสนบัสนุน (วชิานวัตกรรม)          

1) วชิานวตักรรมที ่1ชือ่..................... 

- วิชาประกอบที ่1……………… -       -  -  -  

- วิชาประกอบที ่2……………… -       -  -  -  

- วิชาประกอบที ่3……………… -       -  -  -  

- วิชาประกอบที ่……………… -       -  -  -  
2) วชิานวตักรรมที่ 2 ชือ่..................... 

- วิชาประกอบที ่1……………… -       -  -  -  

- วิชาประกอบที ่2……………… -       -  -  -  

- วิชาประกอบที ่3……………… -       -  -  -  

- วิชาประกอบที ่………………… -       -  -  -  
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ตารางที ่3.4 สอบทานเนื้อหารายวชิาหลกัสตูรระบบการดแูลผูส้งูอายใุนพืน้ทีต่นเอง ทีแ่สดงถงึการสง่ผลกระทบตอ่กลุม่ประชากรเปา้หมายและชดุกิจกรรมระบบ
การดแูลผูส้งูอาย ุ
ค ำชี้แจง นักวิชาการน าชื่อวิชาแกน (วิชาหลัก)จากตารางที่ 3.2และวิชาสนับสนุน (วิชานวัตกรรม)ตารางที่ 3.1 ลงในชอ่งโครงสร้างรายวิชาสถานที่ฝึก/แหล่ง
ปฏิบัติงานและที่ตั้ง และวิธีการท างาน จากน้ันท าการสอบทานถึงการส่งผลกระทบที่วิชานั้น โดยขีดเครื่องหมายถูก ในช่อง กลุ่มประชากรเป้าหมายระบบการดูแล
ผู้สูงอาย ุและ ช่องชุดกิจกรรมหลักระบบการดูแลผูสู้งอาย ุ(รายละเอียดจากภาคผนวก ข หน้า 25) สามารถเลือกไดม้ากกว่าหน่ึงข้อ 
 

โครงสรา้งรายวชิา 
สถานทีฝ่กึ/แหลง่

ปฎบิต้งิาน 
(ระบชุือ่ หมูท่ี)่ 

 
วธิกีารท างานที่

สะทอ้น 
ตอ่เปา้หมายของ

รายวชิา 
(ระบรุายละเอยีด) 

กลุ่มประชากรเป้าหมายระบบการดูแลผู้สูงอาย ุ ชุดกิจกรรมหลัก 

กลุ่มเป้าหมายหลัก(ผู้สูงอาย)ุ 

ผู้ด
ูแล

ผู้ส
ูงอ

าย
 ุ

อา
สา

สม
ัคร

ดูแ
ลผ

ู้สูง
อา

ย ุ

ผู้ไ
ด้ร

ับผ
ลก

ระ
บท

จา
กก

ลุ่ม
ปร

ะช
าก

รห
ลัก

 

บุค
คล

าก
รง

าน
เก
ียว

กับ
ผูส้

ูอา
ยุ 

1.
 ก
าร

พัฒ
นา

ศัก
ยภ

าพ
 

2.
 ก
าร

พัฒ
นา

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 

3.
 ก
าร

พัฒ
นา

ระ
บบ

บร
ิกา

ร 

4.
 ก
าร

จัด
ตั้ง

กอ
งท

ุน/
สว

ัสด
ิกา

ร 

5.
 ก
าร

พัฒ
นา

แล
ะน

 าใ
ช้ข้

อม
ูล 

6.
กา

รพ
ัฒ
นา

กฎ
กติ

กา
ระ
เบ

ียบ
 

ผู้ส
ูงอ

าย
ุทั่ว

ไป
  

(ไป
มา

ได
้เอ
ง)

 
    ผู้ส

ูงอ
าย

ุที่ป
่วย

ติด
บ้า

น 
     ผู้ส

ูงอ
าย

ุที่ป
่วย

ติด
เตี
ยง

 

ผู้ส
ูงอ

าย
ุที่พ

ิกา
ร 

ผู้เ
ตร

ียม
คว

าม
พร

้อม
เข
้าส

ู่
วัย

สูง
อา

ยุ 
(5

0 
ปีข

ึ้นไ
ป)

 

คน
ต่า

งด
้าว

 

1. วชิาแกน (วิชาหลกั)                   

1.1) วิชาหลักที่ 1 
ช่ือ………………… 

-  -                  

-  -                  

-  -                  

1.2) วิชาหลักท่ี 2 
ช่ือ………………… 

-  -                  

-  -                  

-  -                  

1.3) วิชาหลักท่ี 3
ช่ือ………………… 

-  -                  

-  -                  
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โครงสรา้งรายวชิา 
สถานทีฝ่กึ/แหลง่

ปฎบิต้งิาน 
(ระบชุือ่ หมูท่ี)่ 

 
วธิกีารท างานที่

สะทอ้น 
ตอ่เปา้หมายของ

รายวชิา 
(ระบรุายละเอยีด) 

กลุ่มประชากรเป้าหมายระบบการดูแลผู้สูงอาย ุ ชุดกิจกรรมหลัก 

กลุ่มเป้าหมายหลัก(ผู้สูงอาย)ุ 

ผู้ด
ูแล

ผู้ส
ูงอ

าย
 ุ

อา
สา

สม
ัคร

ดูแ
ลผ

ู้สูง
อา

ย ุ

ผู้ไ
ด้ร

ับผ
ลก

ระ
บท

จา
กก

ลุ่ม
ปร

ะช
าก

รห
ลัก

 

บุค
คล

าก
รง

าน
เก
ียว

กับ
ผูส้

ูอา
ยุ 

1.
 ก
าร

พัฒ
นา

ศัก
ยภ

าพ
 

2.
 ก
าร

พัฒ
นา

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 

3.
 ก
าร

พัฒ
นา

ระ
บบ

บร
ิกา

ร 

4.
 ก
าร

จัด
ตั้ง

กอ
งท

ุน/
สว

ัสด
ิกา

ร 

5.
 ก
าร

พัฒ
นา

แล
ะน

 าใ
ช้ข้

อม
ูล 

6.
กา

รพ
ัฒ
นา

กฎ
กติ

กา
ระ
เบ

ียบ
 

ผู้ส
ูงอ

าย
ุทั่ว

ไป
  

(ไป
มา

ได
้เอ
ง)

 
    ผู้ส

ูงอ
าย

ุที่ป
่วย

ติด
บ้า

น 
     ผู้ส

ูงอ
าย

ุที่ป
่วย

ติด
เตี
ยง

 

ผู้ส
ูงอ

าย
ุที่พ

ิกา
ร 

ผู้เ
ตร

ียม
คว

าม
พร

้อม
เข
้าส

ู่
วัย

สูง
อา

ยุ 
(5

0 
ปีข

ึ้นไ
ป)

 

คน
ต่า

งด
้าว

 

-  -                  

2. วชิาสนบัสนุน (วชิานวัตกรรม)                  

2.1)  วชิานวตักรรมที ่1 ชือ่.....................            

- วิชาประกอบที ่1…… -  -                  

- วิชาประกอบที ่2…… -  -                  

- วิชาประกอบที ่3…… -  -                  

- วิชาประกอบที ่……… -  -                  

2.2) วชิานวตักรรมที ่2  ชือ่.....................                 

- วิชาประกอบที ่1…… -  -                  

- วิชาประกอบที ่2…… -  -                  

- วิชาประกอบที ่3…… -  -                  

- วิชาประกอบที ่…… -  -                  
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ตารางที ่3.5  สอบทานสถานะรายละเอยีดเนือ้หารายวชิา ทัง้วชิาหลกัและวชิานวตักรรมของศนูย์ฝกึเพื่อการพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายุในพืน้ที ่

ค ำชี้แจง นักวิชาการท าการสอบถานสถานะรายละเอียดเน้ือหาวิชาหลักสูตรระบบการดแูลผู้สูงอายุต าบลตนเองว่าครบแล้วหรือไม่  โดยขีดเครื่องหมายถูก ในช่อง 
สังเขปวิชาวัตถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมการเรียน-การสอน ระยะเวลาการเรียนการสอน คุณสมบัติผู้เรียน สื่อ-เอกสารประกอบ สถานที่ฝึก/แหล่งปฏิบัติการ และ
การประเมินผลเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

เนือ้หารายวชิา 
(ระบชุือ่) 

สงัเขปวชิา วตัถปุระสงค ์ เนือ้หา 
กจิกรรม
การเรยีน-
การสอน 

ระยะเวลา
การเรยีน
การสอน 

คณุสมบตัิ
ผูเ้รยีน 

สือ่-เอกสารประกอบ สถานทีฝ่กึ/
แหลง่

ปฏบิตักิาร 

การ
ประเมนิผล คูม่อืผูม้า

เรยีน 
คูม่อื
ผูส้อน 

อืน่ๆ 

1. วชิาแกน (วชิาหลกั)         
1.4) วิชาหลักท่ี 

1…………… 
           

1.5) วิชาหลักท่ี 
2…………… 

           

1.6) วิชาหลักท่ี 
3…………… 

           

1.7) วิชาประกอบที ่
……… 

           

2. วชิาสนบัสนนุ (วชิานวตักรรม)         
2.1) วชิานวตักรรมที ่1 ชือ่.....................         

1) วิชาประกอบที ่
1…… 

           

2) วิชาประกอบที ่
2…… 

           

3) วิชาประกอบที ่
3…… 

           

4) วิชาประกอบที ่
……… 
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เนือ้หารายวชิา 
(ระบชุือ่) 

สงัเขปวชิา วตัถปุระสงค ์ เนือ้หา 
กจิกรรม
การเรยีน-
การสอน 

ระยะเวลา
การเรยีน
การสอน 

คณุสมบตัิ
ผูเ้รยีน 

สือ่-เอกสารประกอบ สถานทีฝ่กึ/
แหลง่

ปฏบิตักิาร 

การ
ประเมนิผล คูม่อืผูม้า

เรยีน 
คูม่อื
ผูส้อน 

อืน่ๆ 

2.2) วชิานวตักรรมที ่2  ชือ่.....................         
1) วิชาประกอบที ่

1…… 
           

2) วิชาประกอบที ่
2…… 

           

3) วิชาประกอบที ่
3…… 

           

4) วิชาประกอบที ่……            
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ตารางที ่3.6 สรปุข้อมลูประกอบการจดัท าตารางการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาระบบการดูแลผูส้งูอายสุ าหรบัพืน้ที่เครอืขา่ยและพื้นทีอ่ื่นๆ 

ค ำชี้แจง นักวิชาการสรุปข้อมูลโดยระบุชื่อวิชาทั้งวิชาแกน (วิชาหลัก)และวิชาสนับสนุน (วิชานวัตกรรม) สถานที่ฝึก/แหล่งปฏิบัติการ ชื่อผูส้อน ขีดเครื่องหมายถูก  
ในช่องวันที่จะท าการสอน  โดยเลือกเพียงข้อใดข้อหน่ึง และระบรุะยะเวลาการเรียนการสอนเป็นชั่วโมง  

รายวชิา 
สถานทีฝ่กึ/แหลง่

ปฏบิตักิาร 
ชือ่ผูส้อน 

วนัทีท่ าการสอน ระยะเวลาการเรยีนการสอน 
(ชม.นาท)ี วนัที ่1 วนัที ่2 วนัที ่3 

1. วชิาแกน (วชิาหลกั)       
1) วิชา……………………….       
2) วิชา……………………….       
3) วิชา……………………….       
4) วิชา……………………….       

2. วชิาสนบัสนนุ (วชิานวตักรรม)       
2.1) วชิานวตักรรมที ่1…………………….     

1) วิชาประกอบที่ 1…………………….       
2) วิชาประกอบที่ 2……………………       
3) วิชาประกอบที่ 3……………………       
4) วิชาประกอบที…่………………….       

2.2) วชิานวตักรรมที ่2…………………….     
1) วชิาประกอบที ่1…………………….       
2) วชิาประกอบที ่2……………………       
3) วชิาประกอบที ่3……………………       
4) วชิาประกอบที…่………………….       
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ตารางที ่3.7 ออกแบบตารางการเรยีน-การสอนส าหรบัต าบลเครอืขา่ยและต าบลอืน่ๆ ทีส่นใจระยะเวลา 2 คืน 3 วัน 
ค ำชี้แจง นักวิชาการจัดท าตารางการเรียน-การสอนระยะเวลา 2 คืน 3 วัน เพื่อรับต าบลเครือข่ายและต าบลอื่นๆ โดยก าหนดให้วันที่ 1 มีการน าเสนอวิชาหลักและการ
เช่ือมโยงการพัฒนานวัตกรรม และจัดให้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิชานวัตกรรมระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ ในวันที่ 2-3 
 

วนั-เวลา          
วนัที ่1 
วดป. 

    

พัก
กล

าง
วนั

 

    
        

วนัที ่2 
วดป. 

        
        

วนัที ่3 
วดป. 
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ตารางที ่3.8 กรอบระยะเวลาด าเนนิงานเพื่อการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาโครงสรา้งหลกัสตูรต าบลศนูยฝ์กึเพื่อการพฒันาระบบการดูแลผูส้งูอายุ  

ค ำชีแ้จง นักวิชาการก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินงาน โดยระบุเดือน ปี ท่ีจะเริ่มด าเนินกิจกรรม และขีดเครื่องหมายถูก  ในช่องสัปดาห์ที่ตรงต่อกิจกรรมน้ัน ๆ 
 

ประเดน็ 
ระยะเวลาการเตรยีมการ 

เดอืนที ่1เดอืน............พ.ศ..... เดอืนที ่2เดอืน............พ.ศ..... เดอืนที ่3 เดอืน............พ.ศ..... 
สป. 1 สป. 2 สป.3 สป. 4 สป. 5 สป. 6 สป. 7 สป.8 สป.9 สป.10 สป. 11 สป.12 

1. จัดท าโครงสร้างหลักสูตร             

2. จัดท าข้อมูลรายวิชา             

3. การเตรียมความพรอ้มพื้นท่ี/พัฒนานวัตกรรม             

4. วิพากษ์หลักสูตร             

5. เปิดศนูย์ฝึกเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอาย ุ             

6. เริ่มรับเพื่อนต าบลเครือข่าย             

 

 

 



ก ำหนดกำรเรยีนรูป้ระสบกำรณก์ำรพฒันำหลกัสูตรมหำวชิำลยัดอนแก้วสร้ำงสขุ 

ณ องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลดอนแกว้ อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

วนัที ่13-14 พฤศจกิำยน 2557 

13 พฤศจกิำยน2557  
08.00 น. -08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 น. – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ  

โดย นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

09.15 น. – 09.30น. ภำพรวมมหำวชิชำลยัดอนแกว้สรำ้งสขุ 
โดย นายศุทธา แพรสี  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนต าบลดอนแก้ว 

09.30น. – 11.00 น. 
 
 
 
11.00 น. – 12.00 น. 

น ำเสนอควำมเชือ่มโยง  4 วชิำหลกั 
โดย ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

ลงพืน้ทีเ่รยีนรูร้ปูธรรมในแตล่ะรำยวชิำ 
- วชิำนโยบำยสำธำรณะ (พลเมืองจิ๋ว โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตรปัญญา) 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
 ณ โรงพยาบาลชุมชมชนต าบลดอนแก้ว 

13.00 น. – 17.00 น. ลงพืน้ทีเ่รยีนรูใ้นแตล่ะรำยวชิำ 
- วชิำกำรจดักำรขอ้มลู (อสมช.ดอนแก้ว) 
- วชิำนวตักรรมกำรดแูลสขุภำพ (ศูนย์สร้างสุข) 
- วชิำธรรมภบิำล (ผญาล้านนา) 
- วชิำนวตักรรมสง่เสรมิกำรพัฒนำ  (แหล่งเรียนรูก้ารจัดการขยะ) 

14 พฤศจิกำยน 2557  
08.00 น. –09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 12.00 น. เทยีบเคยีงประสบกำรณก์ำรพัฒนำหลกัสตูรออกแบบหลกัสตูรและรำยวชิำ

ในพืน้ทีต่นเอง 
โดย ทีมพัฒนาหลักสูตรในแต่ละต าบลที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ 
ณ วัดสันเหมือง 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 15.00 น. เทยีบเคยีงประสบกำรณก์ำรพัฒนำหลกัสตูรออกแบบหลกัสตูรและรำยวชิำ

ในพืน้ทีต่นเอง (ตอ่)  
15.00 น. – 16.00 น. วำงแผนกำรด ำเนินกจิกรรมระยะต่อไป 
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ตารางแสดงรายชื่อองคป์ระกอบของชดุกิจกรรม(เมน)ู หลกัและองคป์ระกอบของชดุกิจกรรมย่อยระบบการดแูลผูส้งูอายุ 

องคป์ระกอบของชดุ
กจิกรรมหลกั 

องคป์ระกอบของชดุกจิกรรมยอ่ย รายละเอยีด 

1. การพัฒนาศักยภาพ 1.1 ฝึกอบรมให้ดูแลตนเองได ้ 1. ฝึกอบรมผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายใุห้มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะ
สุขภาพ เช่น การส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกายตามสภาพร่างกาย การรับประทานอาหาร
เพ่ือสุขภาพ ฝึกสมองป้องกันและฟื้นฟูการเสื่อมตามวัย การผ่อนคลายดูแลสุขภาพจิต การฝึกเดิน
น่ังให้ปลอดภัยป้องกัน การหกล้มในบ้านนอกบ้าน การสื่อสาร การดูแลด้านจิตใจ การเตรียมตัว
ก่อนตาย เป็นต้น 

1.2 ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครวัให้
ดูแลผู้สูงอายุได ้

1. ฝึกคนในครอบครัวผู้สูงอายุให้เข้าใจความเสื่อมตามวัย อาทิ สายตาฟันและการดูแลเม่ือป่วย
เล็กน้อย ป่วยเรื้อรัง ฉุกเฉินและระยะสุดท้ายเพื่อให้การดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เช่น การเตรียม
อาหารตามวัย การพกัผ่อนการเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึ ความรู้สึกมีคุณค่าในภาวะปกติและดูแลใน
ยามเจ็บป่วยเล็กน้อย  การป่วยเรื้อรังและภาวะฉุกเฉินเบ้ืองต้นได้ 

1.3 ฝึกทักษะอาสาสมัครอื่นๆเพื่อการ
ดูแลช่วยเหลอืผู้สูงอาย ุ

1. ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุ กลุม่ผู้สูงอายุ 
กลุ่มเยี่ยมเพื่อน เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ เข้าใจความเสื่อมตามวัย ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ทั้งในภาวะปกติ เช่น การจัดหาอาหารให้ปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการตามวยัและโรค 
การสนับสนุนให้ออกก าลังกายชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย เจ็บป่วย
เรื้อรังและดูแลช่วยเหลือเบ้ืองต้นประสานงานเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉินได้ 

1.4 ฝึกทักษะผู้รบัผิดชอบดูแล
ผู้สูงอายุโดยตรงในชมุชน 

1. การฝึกอบรมหรือส่งเสริมใหม้ีการเรียนต่อเฉพาะด้านผู้สูงอายุในผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนเช่นผู้ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นต้นเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านผู้สูงอายุเช่นการคัดกรองกลุ่มโรคเฉพาะส าหรับ
ผู้สูงอายุ  ( ภาวะหกล้มซ้ าซ้อน, อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่, ภาวะสูญเสียความสามารถในการเดินการ
บกพร่องทางสติปัญญา, ทุโภชนาการ, ผลข้างเคียงจากการใช้ยาการดูแลผู้สงูอายุที่ป่วยเรื้อรังและ
ระยะสุดท้ายเช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นการให้อาหารทางสายยางการดูดเสมหะ การให้ออกซิเจน 
การเตรียมตัวก่อนตาย การชว่ยเหลือผู้ป่วยให้ตายดี เป็นต้น 

 1.5 จัดหาผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
เพิ่ม 

1. จัดหาผู้ดูแลช่วยเหลือทั้งที่เป็นอาสาสมัครและผู้ดูแลที่เป็นวิชาชีพให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นเช่นสนับสนุน
ให้มีการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพิ่มอผส.เช่ียวชาญในการดูแลกลุ่มผู้สงูอายุที่พิการเจ็บป่วย
เรื้อรังและหรือระยะสุดท้าย 

 2. จัดอบรมหรือส่งคนในชุมชนไปเรียนการอภิบาลผูสู้งอายุ สนับสนุนพยาบาลให้เรียนต่อผู้สูงอายุขั้น 
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สูงนักโภชนาการนักกายภาพบ าบัด เป็นต้น 
3. สนับสนุนให้เพิ่มกลุ่มหรือจ านวนสมาชิกในกลุ่มเพิ่มจ านวนเครือข่ายการดูแลเฉพาะด้านผู้สูงอายุ 

เช่น กลุ่มเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เครือข่ายดูแลช่วยเหลือ สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือกันของกลุ่ม
ชมรม/สโมสร/ สมาคมผู้สูงอายุโดยเช่ือมประสานแหล่งเรียนรู้อื่นๆในพื้นที่ เช่น กศน. กลุม่ออก
ก าลังกาย กลุ่มภูมิปัญญา กลุ่มจักสาน เป็นต้น 

1.6 มีหลักสูตรการฝึกอบรมและคูม่อื
การดูแลช่วยเหลอื 

1. จัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลต่างๆ เช่น หลักสูตรและคู่มือการดแูลตนเอง 
หลักสูตรและคู่มือการดูแลผูสู้งอายุที่พิการ หลกัสตูรและคู่มือการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เป็น
ต้น 

2. การอบรมผู้ดูแลผูสู้งอายุที่เป็นของชุมชน เช่น หลักสูตรอบรมอาสาดูแลผู้สงูอายุ ตลอดจนมีคู่มือ
การดูแลผูสู้งอายุที่คนในชุมชนร่วมกันจัดท าเพ่ือใช้ประสานการดูแลช่วยเหลือ เช่น แนวทางการ
เรียกใช้รถฉุกเฉิน24 ชั่วโมง แนวทางการประสานขอเบิกสวสัดิการ เป็นต้น 

2. การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อผู้สูงอาย ุ

2.1 มีบ้านท่ีเอื้อต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

1. มีกลุ่มบริการจดัปรับบ้านและสิง่แวดล้อมภายในบ้านใหเ้อื้อต่อการด าเนนิชีวิตของผู้สูงอายุ 
2. มีศูนย์ท่ีพักพิงชั่วคราวหรือจัดให้มีครอบครัวอุปการะส าหรับผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงหรือได้รับความ

เดือดร้อนจากภาวะภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน ถกูท าร้ายจากครอบครัว เป็นต้น 
2.2 มีศูนย์กีฬาลานกจิกรรมให้ผู้สูงอายุ 1. มีศูนย์กีฬาส าหรับผูสู้งอายุพร้อมทั้งมีวิทยากรหรือผู้ฝึกสอน มีศูนย์สร้างเสริมสุขภาพส าหรับให้

ผู้สูงอายุการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม เช่น มีอุปกรณ์ในการออกก าลงักายฝึกเคลื่อนไหว มีการ
จัดห้องเรียนเปิดการอบรมหลักสตูรต่างๆทั้งระยะสั้นและยาวหมุนเวียนตามความต้องการ เช่น 
ดนตรีไทย-สากล การปรุงอาหารงาน ศิลปหัตถกรรม วาดรูป การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. มีลานกิจกรรมส าหรับผูสู้งอายุหรือมีการแบ่งพื้นที่ช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เช่น การฟื้นฟู
สภาพร่างกายนวด การเตรียมอาหาร การฝึกสมอง ท าสมาธิ ห้องคลายเครียด การฝึกศิลปะต่างๆ 
เป็นต้น 

 3. มีศูนยบ์ริการชมุชนอเนกประสงค์หรอืมบีริการชมุชนเคลื่อนที่ส าหรบัผู้สูงอายุ 
2.3 ปรบัพื้นท่ีบริการสาธารณะของ

อปท.ให้เอือ้ต่อการบริการผู้สงูอายุ 
1. ก าหนดจุดใหบ้ริการทางด่วนส าหรบัผู้สูงอาย ุ
2. ปรับโครงสร้างในอาคารให้เอื้อต่อผู้สูงอายุ เช่น มีท่ีน่ัง ห้องน้ าหรือมีห้องพักผ่อนชั่วคราวในจุด

ให้บริการต่างๆ เป็นต้น 
3. ปรับบริเวณพื้นที่สาธารณะให้มีทางลาดทางเดินหรือบันไดมีราวจับ มีแสงสว่างทางเดิน เป็นต้น 

 2.4 มีศูนยบ์ริการให้ยมือปุกรณ์ส าหรับ 1. มีศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์จ าเป็นช่วยเหลือในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น เตียงลม เตียงปรับ
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ผู้สูงอาย ุ ระดับได้ รถเข็น เก้าอี้ ไม้เท้า รองเท้า ถังออกซิเจน เป็นต้น 
2. มีศูนย์ประสานงานหรือผู้รับผดิชอบในการช่วยเหลือเรื่อง การจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สงูอายุ 

 2.5 มีกลุ่มช่วยเหลือกัน 1. สนับสนุนให้มีกลุ่มอื่นๆช่วยดูแลผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มท าอาหารส าหรับผูสู้งอายุ กลุ่มเพื่อนบ้าน
ช่วยเหลือกันดูแลผู้สูงอายุในการรับยา เยี่ยมให้ก าลังใจ เฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ช่วย
ผู้สูงอายุข้ามถนน เป็นต้น 

2. สนับสนุนให้มีกลุม่อืน่ๆช่วยดูแลผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มท าอาหารส าหรบัผู้สูงอายุ กลุ่มเพื่อนบ้านชว่ยเหลือกัน
ดูแลผู้สูงอายุในการรบัยา เยีย่มให้ก าลังใจ เฝ้าระวังความรนุแรงในครอบครัว ช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนเป็นต้น 

3. จัดให้มีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มเรื่องการจัดการอาหารส าหรับผู้สูงอายุทั้ง
ปกติและป่วย อาหารปลอดภยั กลุ่มช่วยเหลือในการดูแลเรื่องยาและการเหลือในการสง่ตรวจรกัษา 
อาสาพาออกนอกบ้าน บริการแม่บ้านเพื่อไปช่วยเหลือดูแลท างานบ้านต่างๆ เป็นต้น 

4. สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกจิกรรม การ
ดูแลผู้สูงอายุสรา้งเครือข่ายช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ให้รางวัลความดีตอบแทนในการท ากิจกรรม
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น การบริการส่วนลดในการบรกิารร้านค้า แหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชนแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 2.6 ส่งเสรมิการให้คุณค่าทางวัฒนธรรม
กับผู้สูงอาย ุ

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีหรือเทศกาลต่างๆส าหรับผู้สงูอายุ เช่น วัน
ครอบครัววันผู้สูงอายุวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ วันส าคัญทางศาสนาต่างๆจัดบรกิารทางสังคม เช่น 
ท่องเที่ยวทางสังคมวัฒนธรรมตามความสนใจ เป็นต้น 

2. มีกิจกรรมเชดิชูผู้สูงอายุ เชน่ การให้เป็นกรรมการรว่มหรือทีป่รึกษาชุมชนในการวางแผนชมุชน 
3. มีกิจกรรมเชดิชูประกวดผู้สูงอายุต้นแบบในทุกระดับ 

3. การพัฒนาระบบ
บริการ 

3.1 บริการผู้สูงอายุที่บ้าน 1. จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นบริการตามภาวะสุขภาพตั้งแต่ปกติจนถึงไปไหน มาไหนไม่ได้และ
ระยะสุดท้าย เป็นการจัดการบริการดูแลทางร่างกายและจติใจ เช่น การดูแลกิจวัตรประจ าวันเรื่อง
การรับประทานอาหาร อาบน้ า ท าความสะอาดร่างกาย สระผม ตัดเล็บ ออกก าลงักายพ้ืนฟู
สมรรถนะภาพ ฝึกการเคลื่อนไหว เช่น เดิน ลุก น่ัง ทักษะการหยิบจับ การพูด การกลืน การดูแล
สายสวนต่างๆ การดูแลท่อช่วยหายใจ การให้อาหารทางสายยาง ท าแผล พลิกตะแคงตัว เป็นต้น 

  2. การใหก้ารบริการอื่นๆ เช่น ค าปรึกษาเรื่องสุขภาพอย่างน้อย1ครั้งต่อปี การเบิกรับยา การบริการ
อื่นๆ เช่น การจัดบริการอาหารเฉพาะหรือตามความต้องการ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 3.2 บริการรับ-ส่ง24ช.ม.เพื่อการรกัษา 1. จัดการบริการรับ-ส่ง24 ชม.เพ่ือการรกัษาช่วยเหลือและกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ถูกท าร้ายร่างกาย 
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ช่วยเหลือและกรณีอบุัติเหตุฉุกเฉิน
ถูกท าร้ายร่างกายถูกทอดท้ิงและ
ภัยพิบัติ 

ถูกทอดทิ้งและภัยพิบัต ิ
2. มีศูนย์ให้บริการกรณีภัยพบิัติและมีอาสาสมคัรภัยพบิัติร่วมดูแลผู้สูงอายุ 

 3.3 จัดบริการของศูนย์ผู้สูงอายุ (Day 
Care( ภายในรพ.สต. รพ.อปท. 
หรือองค์กรของชมุชนเช่นวัดเปน็
ต้น 

๑. จัดบริการเพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในช่วงเวลากลางวัน มีบริการรับ-ส่ง มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายไว้บริการภายในศูนย์ฯ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตรวจร่างกายพ้ืนฐาน จัดให้มีนัก
กายภาพบ าบัด ฝึกทักษะต่างๆ เช่น ฝึกการลกุ เดิน น่ัง หยิบจับ การฝึกสมอ งฝึกงานศิลปะ จัดให้มี
การนวดผ่อนคลายและสามารถให้บรกิารทั้งในภาวะปกติ ฉุกเฉินและเกิดภัยพิบัติ 

๒. มีการจัดพื้นที่เพื่อออกก าลังกายรูปแบบต่างๆทั้งรายกลุ่มและเด่ียว จัดให้มีครูฝึกออกก าลังกาย
เพ่ือให้ค าแนะน าดูแลเทคนิคการออกก าลงักาย เช่น แอโรบิค  โยคะ เป็นต้น 

๓. มีกิจกรรมเสริมตามโอกาสหรอืพัฒนาทักษะอื่นๆเพ่ิมเติม เช่น ร่วมกิจกรรมทางศาสนา สังคม งาน
บุญตามปฏิทินงานต่างๆ จัดกลุ่มฝึกปรุงอาหาร ฝึกงานศลิปะต่างๆเรียนร าวง เล่นดนตรีท่องเที่ยว
นอกสถานที่ เป็นต้น 

 3.4 บริการรับ-ส่งผู้สูงอายเุข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

๑. อปท.จัดการบริการรับ-ส่งผูสู้งอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น ร่วมกิจกรรมทางศาสนางานบุญ เทศกาลตามปฏิทินงาน
ต่างๆหรือกิจกรรมทางสังคม เช่น การประชุมประจ าเดือน การจัดเวทีประชาคม งานการกุศล 

3.5 บริการให้ค าปรึกษาทางไกล  ๑. จัดให้มีระบบTelemedicine เพ่ือประสานการดูแลรักษาระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพและบริการ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้สงูอายุ แบบHotline แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล เพ่ือนบ้าน อาสาสมัครในเรื่องต่างๆ เช่น 
สุขภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ เป็นต้น 

3.6 เปิดชอ่งทางพิเศษส าหรบัการ
ให้บริการผู้สูงอาย ุ

๑. หน่วยงานที่ให้การบริการแกผู่้สูงอายุเช่นรพ.สต .รพ .อปท.จัดพื้นที่เฉพาะไว้รองรับผู้สงูอายุ เช่น 
การจัดคิวท่ีน่ังเฉพาะห้องตรวจ เป็นต้น 

  ๒. การบรกิารในชุมชนมีการจัดท าป้ายสัญลักษณ์หน้าบ้านผู้สูงอายุเพื่อเป็นที่สังเกต เช่น ป้ายรูปดอก
ล าดวน ป้ายบ้านน้ีใส่ใจผู้สูงอายุ การจัดท าธงหน้าบ้าน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการรับบรกิาร 

 3.7 จัดบริการแบบผสมผสานในการ
ดูแลสุขภาพ 

๑. จัดการบริการในรูปแบบต่างๆเพ่ือการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ เช่น นวดเพ่ือสุขภาพ การใชส้มุนไพร
เพ่ือการบ าบัด บริการจัดส่งอาหารเพ่ือสุขภาพ การสวดมนต์การร าผีฟ้า การร าต่ออายุ ร าแม่มด 

4. การจัดต้ังกองทุน
หรือจดัใหม้ี
สวัสดิการช่วยเหลือ

4.1 กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุเป็นสว่น
หนึ่งของสวัสดิการของกองทุนใน
ชุมชน 

๑. ร่วมสร้างกิจกรรมของกองทนุเพ่ือดูแลผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพ การเพ่ิมรายได้ การช่วยเหลือ
ด้านจิตใจ เช่น สถาบันการเงินของชุมชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุน
เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามความจ าเป็น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
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กัน ๒. ผลักดันกลุ่มและแหล่งเรียนรูท้ี่มีรายได้ร่วมสมทบทุนหรือผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อสร้าง
รายได้ เช่นกลุ่มผลิตอาหารแปรรูป กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง การรวมกลุ่มท า
ดอกไม้จันทน์ กลุ่มน้ าพริกหนุ่ม 

๓. เพ่ิมช่องทางในการระดมทุนอื่นๆ เช่น การท าบุญกฐิน-ผ้าป่าเพื่อการดูแลผู้สูงอาย ุ
 4.2 สนับสนุนให้ผู้สูงอายเุปน็สมาชกิ

กองทุนในชมุชนอย่างน้อยหนึ่ง
กองทุน 

๑. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการเกบ็ออมไว้ใช้ในยามจ าเป็นผู้สูงอายุ ควรเป็นสมาชิกกองทุนอย่างน้อย
หน่ึงกองทุนในชุมชน เช่น กองทุนฌาปนกิจระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลระดับอ าเภอ เป็นต้น 

๒. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุอื่นๆ เช่น กองทุนเพ่ือการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย กองทุนเพ่ือช่วยเหลือยามเจ็บป่วยหรือฉุกเฉิน 

 4.3 ธนาคารความดีสนบัสนนุการดแูล
ผู้สูงอาย ุ

๑. มีการสนับสนุนให้คนในชุมชนท าความดีมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น เด็กที่ร่วมกจิกรรมดูแล
หรือให้บริการผู้สงูอายุ คนจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ 

๒. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้สงูอายุมีส่วนรว่มในการดูแลตนเอง เช่นการออกก าลงักาย การปลกูพืชผกัสวนครัว
เพ่ือมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือทางสังคม เป็นต้น คะแนนที่ได้
อาจจะเปลี่ยนเป็นคูปองหรือเงินเพ่ือน าไปซื้อสินค้าต่อไป 

 4.4 สบทบทุนการสร้างบุคคลากรสห
สาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อสบทบทุนการสร้างบุคคลากรสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชน เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร สาธารณสุข เป็นต้น 

 4.5 สมทบทุนเพื่อจัดต้ังศูนย์บริการ
หรือสนบัสนุนการบริการแก่
ผู้สูงอายุในภาวะปกติฉุกเฉนิและ
ภัยพิบัติ 

๑. การจัดตั้งศูนย์บริการหรือสนับสนุนการบริการแก่ผู้สูงอายุในภาวะปกติ ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุที่
อยู่คนเดียวหรือถูกทอดทิ้งและในกรณีเหตุฉุกเฉิน  ได้แก่ การถูกท าร้าย อุบัติเหตุหรือเกิดภัยพิบัติ 

5. การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูลในการส่งเสริม
แก้ไข/จัดการปญัหา
ผู้สูงอาย ุ

5.1 .การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุ 

๑. มีการจัดท าข้อมูลโดยคนในชุมชนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ การตรวจสอบ
ความถูกต้อง การวิเคราะห์เพื่อใช้จัดการดูแลและประเมินผลการดูแล 

๒. มีข้อมูลผู้สูงอายุที่ครบถ้วนครอบคลุมเพื่อใช้จัดการดูแล เช่น 1) มีข้อมูลพื้นฐาน เช่น กลุ่มอายุกลุ่ม
อาชีพการศึกษาศาสนา การได้รับบริการสาธารณูประโภคโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 2) ข้อมูล
สถานะสุขภาพผู้สูงอายุทั้งที่เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยเรื้อรัง กลุ่ มติดบ้านติดเตียงและ
พิการ แผนที่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 3) ข้อมูลทุนและศักยภาพที่ใช้เพื่อจัดการดูแลตามปัญหา ความ
ต้องการและความจ าเป็น เช่น ข้อมูลกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพแหล่งสนับสนุน
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อุปกรณ์ช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน เช่น แว่นตา อุปกรณ์ช่วยเดินจ านวนและความครอบคลุมการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นต้น 4) มีแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มาจากการใช้ข้อมูลและชุมชนจัดท าแบบมีส่วน
ร่วม 5) ข้อมูลผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดูแล เช่น แนวโน้มภาวะสุขภาพการเพิ่มขึ้นของอาสาสมัคร 
เป็นต้น 

5.2 การน าใช้ข้อมูลทุนทางสังคม
และแหล่งประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมและการ
บริการส าหรับผู้สูงอายุ 

๑. มีการใช้ข้อมูลทุนทางสังคมและแหล่งประโยชน์ จัดท าแผนโครงการในการจัดสวัสดิการท้องถิ่น 
จัดบริการช่วยเหลือท ากิจกรรมผู้สูงอายุตามสภาพปัญหาความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ เช่น จัดบริการให้การดูแลตามสภาพที่ประเมินใช้ข้อมูลกลุ่มอาสาสมัครช่วยเยี่ยมบ้าน
เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง กรณีฉุกเฉินถูกท าร้ายและภัยพิบัติ เป็นต้น 

5.3 มีช่องทางการเรียนรู้ข้อมูล
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ 

๑. สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุให้กับตัวผู้สูงอายุและผู้ดูแลอย่าง
หลากหลายช่องทาง เช่น การประชาคม การประชุมการปรึกษาหารือ การจัดท าแผนการดูแลการ
บอกปากต่อปาก วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสารหนังสือพิมพ์เพ่ือกระจายข่าว เป็นต้น 

5.4 มีระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้
ดูแลผู้สูงอายุกรณีฉุกเฉินถูก
ท าร้ายและภัยพิบัติ 

๑. มีระบบและสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ดูแลและผู้สูงอายุใช้ในกรณีฉุกเฉิน ถูกท าร้ายและภัยพิบัติ เช่น 
แผนที่บ้านผู้สูงอายุทั้งหมดเพื่อให้รถช่วยเหลือฉุกเฉินใช้ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ 
แผนที่ท่ีตั้งของศูนย์อพยพและแผนที่บ้านผู้สูงอายุเพื่อให้ทีมจัดการภัยพิบัติใช้เพ่ือไปรับที่บ้านและ
ส่งอย่างปลอดภัยในกรณีภัยพิบัติ เป็นต้น 

6. การพัฒนากฎ 
กติการะเบียบ แนว
ปฏิบัติเพื่อหนนุ
เสริมการด าเนิน
กิจกรรมเสรมิความ
เข้มแข็งชมุชน
ท้องถ่ิน 

๖.๑. มีข้อบญัญัติท้องถิ่นและแผน
งบประมาณในการสนับสนุนการ
ดูแลผู้สูงอาย ุ

๑. มีข้อบัญญัติท้องถิ่นแผนการดูแลจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่
ครอบคลุมทั้งงานบริการกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่นส าหรับดูแลผู้สูงอายุ 
แผนการดูแลผู้สูงอายุที่พิการ โครงการสวัสดิการผู้สูงอายุ โครงการธนาคารความดี เป็นต้น 

๖.๒. ธรรมนูญสุขภาพเพือ่การดูแล
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

๑. มีธรรมนูญสุขภาพ ก าหนดการจัดระบบบริการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ เช่น ก าหนดให้มีการพัฒนา
กระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเน่ืองส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ โดยการจัดแพทย์
และพยาบาลให้เพียงพอต่อการดูแล ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันออกก าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ
โดยการจัดตั้งชมรมการออกก าลังกาย เป็นต้น 

๖.๓.สนับสนุนให้ผู้สูงอายมุีส่วนร่วมใน
การก าหนดกฎกติกาวางแผน
นโยบายท้องถิ่น 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งเวทีการประชุมทั่วไปและการ
ประชุมเฉพาะเรื่องส าหรับผู้อายุ เช่น การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ กรรมการกลุ่มช่วยเหลือผู้พิการ เป็นต้น 

 
 


	ปี 57_1 การเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร มชช.ดอนแก้ว
	คำนำ
	ปฏิบัติการที่ 1-
	ปฏิบัติการที่ 2
	ปฏิบัติการที่ 3 เทียบเคียง
	ภาคผนวก ก กำหนดการ 13-14 พย. 57
	ภาคผนวก ข รายละเอียด 6 ชุดกิจกรรม

