
 

 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขา้ราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
หลักสูตรที ่๒.๕ “ผจญภัยในตัวเอง” กับการค้นพบครัง้ใหม่หลงัวัยเกษียณ 
โดย นิตยสารเพื่อผูสู้งวัย โอ-ลั้นลา ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 

รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที ่๕ มิถุนายน – วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
    รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที ่๓ กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที ่๓๑ กรกฎาคม – วันศุกร์ที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
รุ่นที่ ๔ วันจันทร์ที ่๔ กันยายน – วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

เวลา กิจกรรม 
วันที ่๑ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ สํานักงาน ก.พ. 
๘.๐๐ -  ๑๑.๐๐น. รับประทานอาหารเช้า และออกเดินทางสู่ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 

(อาหารว่างเสิร์ฟบนรถ) 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงที่พัก  / เก็บสัมภาระ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ช้ีแจงรายละเอียดโปรแกรม  แนะนําวิทยากรและทีมงาน 

กิจกรรมมิตรสมัพันธ์ 
๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทาง  เพ่ือพักผ่อนรื่นรมย์ กับธรรมชาตินํ้าตกบริเวณที่ใกล้เคียง  

(อาหารว่างเสิร์ฟที่นํ้าตก) 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก  และพักผอ่นตามอัธยาศัย 
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมลั้นลา สร้างเพ่ือน สร้างรอยย้ิมก่อนนอน และถ่ายรูปเพ่ือจัดทําทะเบียนรุ่น 

(ถ่ายเด่ียว) 
วันที ่๒ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ต่ืนนอนอย่างสดใสยามเช้า  ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าเพ่ิมพลัง  ก่อนออกผจญภัยในตัวเอง  
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. : เปิดปฐมบทแห่งการผจญภัย เชิญเหล่าผู้กลา้ร่วมสร้าง “แผนท่ีชีวิต” เพ่ือให้เห็นเส้นทาง

ชีวิตตัวเองตลอด 60 ปี กว่าจะมายืนอยู่ ณ จุดน้ี ทบทวน ใคร่ครวญ  ก่อนก้าวต่อ  
: “เปลี่ยนแปลงเพื่อเดินต่อ” วางหมุดหมายต่อไปของชีวิต ปรับมุมมอง ค้นหาศักยภาพ
ภายในเพ่ือตระเตรียมสู่การเดินทางคร้ังใหม่หลังวัยเกษียณ   
                                                              *อาหารว่างช่วง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. : ออกค้นหาดินแดนพิศวงในตัวคุณเองกับ “สสีันตอบโจทย์”  

ความคิด ความหวัง ความฝนั ความกลัว ความกล้าฯลฯ  ที่แสดงตัวตนผ่านภาพวาดและสีสัน  
: ก่อนผู้กล้าจะออกเดินทางเพ่ือการค้นพบครั้งใหม่ หลังวัยเกษียณ จะได้ “พรอันประเสริฐ” 
คนละ 1 ข้อ  คุณจะได้รับพรข้อไหน ก่อนออกเดินทาง  
                                                               *อาหารว่างช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  พักผอ่นตามอัธยาศัย  
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมลั้นลา สร้างเพ่ือน สร้างรอยย้ิมก่อนนอน  

ช้ีแจงกิจกรรมอบรมวันถัดไป  พร้อมลงทะเบียนเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนล่วงหน้า    
 

วันที ่๓ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ต่ืนนอนอย่างสดใสยามเช้า ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนา แบ่งปันประสบการณ์กับไอดอลวัย 60 อัพ ที่จะทาํให้คุณร้องว้าว...! 

และรู้ว่าหลัง 60 ชีวิตด๊ีดี กับหัวข้อ  “O-inspire เล่นๆ เป็น...เรื่อง?” 
เล่นๆ เป็นอาชีพ  เล่นๆ เป็นธุรกิจ  เล่นๆ เป็นความสุข  
เล่นๆ จะเป็น “เรื่อง” อะไร  คุณเท่าน้ันที่ตอบได้   
พร้อมชมวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจ จากสูงวัยไอดอลทั่วโลก 
                                                       *อาหารว่างช่วง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ช่วงบ่ายเชิญเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทดลองเลน่  ทดลองทํา ตามห้องกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการค้นหาตัวเอง  เพราะหลายอย่างเก่ียวกับตัวเรา จะรู้ต่อเมื่อได้ทดลองทํา  
(ห้องละ ๑.๓๐ ช่ัวโมง  ดังน้ันแต่ละท่านเลือกเรียนได้ 2 อย่าง) 
ห้อง ๑ : Art for Life  เพลิดเพลินกับงานศิลปะ  แถมได้ช้ินงานที่ตัวเองทํากลับบ้านด้วย 
ห้อง ๒ : ตะลยุแดนดิจิทัล  “มือถือมือโปร”   
           สนุกกับมือถือในมือคุณ แอพลิเคช่ันต่าง ๆที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายช้ึน  ทดลองโปรแกรม
           แต่งภาพเพ่ือทําภาพส่งทักทายทางไลน์ 
ห้อง ๓ : Yoga Stay Young ท่าโยคะง่ายๆ เพ่ือสุขภาพที่ดี และความอ่อนเยาว์ 
                                                               *อาหารว่างช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  พักผอ่นตามอัธยาศัย  
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมลั้นลา สร้างเพ่ือน สร้างรอยย้ิมก่อนนอน  

 



 

วันที ่๔ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ต่ืนนอนอย่างสดใสยามเช้า ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. : อบรมและฝกึปฏิบัติการ “ลมหายใจมหศัจรรย์” 

  ออกซิเจนคือพลังงานของเซลล์ เซลล์คือองค์ประกอบของชีวิต  ฝึกการใช้ลมหายใจร่วมกับ
การเคลื่อนไหวเพ่ือบําบัด  เยียวยา  รักษาสมดุลของสุขภาพร่างกาย   
                                                     *อาหารว่างช่วง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. : อบรมและฝกึปฏิบัติการ “ลมหายใจมหศัจรรย์”  (ต่อ) 

  การดูแลและเยียวยาตนเองด้วยสมาธิบําบัดแบบ SKT ซึ่งผ่านการศึกษา วิจัยและทดลองมา
กว่า ๒๐ ปี จนค้นพบความเก่ียวเน่ืองของการหายใจ การทาํสมาธิ  กับกลไกการทํางานของ
ร่างกายด้วยประสาทสัมผัส ทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น การสัมผสั และการเคลื่อนไหว บน
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับหลักทางพุทธศาสนา 
                                                              *อาหารว่างช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  พักผอ่นตามอัธยาศัย  
๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมสังสรรค์อําลา  

แจกโปสการ์ดเขียนเป้าหมายชีวิต 6 เดือนข้างหน้า 
 

วันที ่๕ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ต่ืนนอนอย่างสดใสยามเช้า ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  เก็บสัมภาระ 
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางสู่ “สวนสิรีรุกขชาติ” อุทยานสมุนไพรใหญท่ี่สดุของประเทศไทย  ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  (อาหารว่างเสิร์ฟบนรถ)  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สนุกสนานกับกิจกรรม  Herb – Health – Happiness 

แบ่ง ๓ กลุ่มเวียนตามฐาน  (Station)  ฐานละประมาณ ๕๐ นาที  
: ฐานที่ ๑  ชมห้องนิทรรศการ ทําแบบทดสอบเพ่ือค้นหาธาตุเจ้าเรือน การรับประทาน
อาหารให้สอดคล้องตามธาตุ 
: ฐานที่ ๒  ชมสวนสมุนไพรทีค่รบครันที่สุดของประเทศ รวบรวมต้นสมุนไพรจากทั่วทุกภาค
ของประเทศไว้กว่า 800 ชนิด เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสมุนไพร 
: ฐานที่ ๓  เวิร์กช้อปสมุนไพร  (เช่น อาหารว่าง / ผ้าประคบ /นํ้ามันไพล ฯลฯ แล้วแต่ความ
เหมาะสมและฤดูกาล)  
                                                                *อาหารว่างช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 
 



 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. บรรยายรวม “สมุนไพรใกลค้รัวกับวัย 60”   
สมุนไพรไทยมหีลายร้อยชนิด  แต่มีบางชนิดที่คนวัย 60 ควรทําความสนิทสนมด้วยเป็นพิเศษ  
อาจจะปลูกไว้ในบ้าน  หรือใช้ทําอาหาร  เพ่ือป้องกัน /ดูแล/ รักษาสขุภาพเบ้ืองต้น 

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับสู่สํานักงาน  ก.พ  นนทบุรี  
 
 
หมายเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ  ๙,๙๐๐.- บาท (ค่าอาหาร ๔,๒๕๐ บาท / 
 ค่ารับประทานอาหารว่าง ๕๐๐ บาท / ค่าทีพั่ก ๓,๖๐๐ บาท / ค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่าง

สํานักงาน  
 ก .พ. จังหวัดนนทบุรี – อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก ๙๕๐.- บาท / ค่าอุปกรณ์ในการฝกึอบรม ๖๐๐.- 

บาท) 
 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่จากนิตยสารเพ่ือผู้สูงวัย โอ-ลั้นลา คุณศุภาญา ธนวัฒน์เสรี 
 โทร. ๐๘ ๑๖๙๙ ๕๓๑๕ หรือ ๐๘ ๖๗๗๗ ๖๙๑๙ 
 โปรแกรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ความเหมาะสม และเพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าอบรม   

 
 สิ่งที่ต้องเตรียมในการอบรม / การเขา้ร่วมกิจกรรม 
- การแต่งกายชุดเสื้อผ้าสุภาพ (สุภาพสตรีนุ่งกางเกงได้) 
- ควรเตรียมชุดสําหรับการออกกําลังกายหรือชุดที่เคลื่อนไหวสะดวกมาด้วยกรณีต้องการออกกําลังกาย หรือโยคะ 
- ชุดว่ายนํ้า (ที่พักมีสระว่ายนํ้า) 
- ผู้สนใจร่วมกิจกรรมอบรม “ตะลุยแดนดิจิทัล” (ตอน มือถือ มือโปร) กรุณาเตรียมสมารท์โฟน / สายชาร์ต 
   แบตเตอรี่ มาด้วย 
- ยาประจําตัว /ร่ม / หมวก / กล้องถ่ายรูป/ แว่นตากันแดด 
- โรงแรมที่พักมีบริการเช่าจักรยาน / เรือพาย / เรือคายัค / ไต่ผา / เพ้นท์บอล / ซาวนา ฯลฯ  
  ผู้เข้าอบรมหากสนใจสามารถใช้บริการได้  โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง  (ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม) 
 
*********************************************** 
 


