
 

     
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
หลักสูตรที ่๒.๕ “Retire & Restart” การค้นพบครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ 
โดย นิตยสารเพื่อผูสู้งวัย โอ-ลั้นลา ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุร ี

   รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที ่๙ กรกฎาคม  – วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑   รับ ๗๕ คน 
รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที ่๑๖ กรกฎาคม – วันศุกร์ที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  รับ ๗๕ คน 

 

แนวคิดสาํคญั : วัยเกษียณไม่ใช่ “จุดสิ้นสดุ”  แต่เป็นการเร่ิมต้นวงรอบใหม่ของชีวิต  ด้วยกําลังกายที่ยัง
กระฉับกระเฉง กําลังปัญญาทีส่ะสมความรู้ความเช่ียวชาญมาตลอดชีวิต และยังเป็นช่วงเวลาแห่งอิสรภาพที่ไม่ต้อง
ทํางานเต็มเวลา จึงเป็นโอกาสให้ผู้เกษียณได้ค้นพบตัวเองครั้งใหม่  เริ่มต้นทําในสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าการเป็นจิตอาสา การ
ท่องเที่ยว การฝึกฝนเพ่ิมเติมในสิ่งที่สนใจ เช่น เกษตร  อาหาร ดนตรี  ภาษา  ศิลปะ ไอที ฯลฯ  รวมถึงการเริ่มต้นทํา
อาชีพใหม่ งานใหม่ ธุรกิจใหม่หลังวัยเกษียณ ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ เปิดรับความท้าทายคร้ังใหม่หลังวัยเกษียณกับ
นิตยสารโอ-ลั้นลา     

 

เวลา กิจกรรม 
วันที ่๑ 
๗.๓๐ – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ สํานักงาน ก.พ. 
๘.๓๐ -  ๑๑.๐๐น. รับอาหารว่าง และออกเดินทางสู่ วัดขนอน ราชบุร ี 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ต่ืนตากับการแสดงย้อนกาลเวลา ชมมหรสพหนังใหญ่เพียงหน่ึงเดียวของไทยที่ยังรักษาสืบ

ทอดไว้จากสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน  หนังใหญ่วัดขนอน  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน จากน้ันเดินทางเข้าที่พัก 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางถึงที่พัก โรงแรม ณ เวลา  เก็บสัมภาระ  และกิจกรรมมิตรสมัพันธ์ 
๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางสู ่The Bloom Orchid Park เพลิดเพลินกับอุทยานกล้วยไม้หลากสีสัน (ได้รับ

รางวัลกินรี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี ๒๕๖๐)  *รูปที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายจะใช้เป็น
วัตถุดิบในการสอนแต่งภาพด้วยมือถือ 
                                                          * อาหารว่างที่ The Bloom Orchid Park 

๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. เยือนร้านดังเมืองราชบุรี  รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๓๐ น. กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที ่๒ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ต่ืนนอนอย่างสดใสยามเช้า  ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมมิตรสมัพันธ์ ละลายพฤติกรรม 

แนะนําทีมงาน และวิทยากร   



 

                                                                *อาหารว่างช่วง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยาย “พลงัสร้างสรรคข์องวัยเกษียณ”                                                          
๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เสวนา “Retire & Restart” การคน้พบครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ 

ร่วมสร้างแรงบันดาลใจกับสูงวัยไอดอล ที่ประสบความสําเร็จกับการ Restart หลังวัยเกษียณ 
เริ่มต้นงานใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม ่ฯลฯ พร้อมรับคําแนะนําจากวิทยากรตัวแทน SME 
Bank ถึงความเป็นไปได้และการเตรียมพร้อมในการเร่ิมต้นอาชีพใหม่หลงัวัยเกษียณ  
วิทยากร  
: คุณณันทพงศ์ เชิดชู อดีตรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก สานฝันหลังเกษียณกับฟาร์ม
มะพร้าวนํ้าหอมออแกนิกส์  
: คุณอรเฉิด รังสิกุล อดีตพนักงานการบินไทย จากนักเรียนโยคะที่อายุมากที่สุดในรุ่น ฝกึหนัก 
เอาชนะใจตนเอง จนจบหลักสูตรครูสอนโยคะ และเปิดบ้านเป็นสตูดิโอโยคะหลังเกษียณ 
: คุณกาญจนา พันธุเตชะ อดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข หลังเกษียณ สลัดความกลัว
ออกลุยเด่ียวเท่ียวรอบโลก จนกลายเป็น “ป้าแบ็กแพ็ก” ผู้โด่งดังในโลกออนไลน์   
                                                               *อาหารว่างช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ถ่ายรูปทําทะเบียนรุ่น  
ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  พักผอ่นตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมลั้นลา สร้างเพ่ือน สร้างรอยย้ิมก่อนนอน  และคาราโอเกะ 
วันที ่๓ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ต่ืนนอนอย่างสดใสยามเช้า ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. : อบรมและฝกึปฏิบัติการ “SKT ลมหายใจมหัศจรรย์”  

รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศร ี  
ออกซิเจนคือพลังงานของเซลล์ เซลล์คือองคป์ระกอบของชีวิต  ฝึกการใช้ลมหายใจร่วมกับ
การเคลื่อนไหวเพ่ือบําบัด  เยียวยา  รักษาสมดุลของสุขภาพร่างกาย   ด้วยสมาธิบําบัดแบบ 
SKT ซึ่งผ่านการศึกษา วิจัยและทดลองมากว่า ๒๐ ปี จนค้นพบความเก่ียวเน่ืองของการ
หายใจ การทําสมาธิ  กับกลไกการทํางานของร่างกาย  
                                                                 *อาหารว่างช่วง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 

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

                                                                *อาหารว่างช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  พักผอ่นตามอัธยาศัย  
๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐น. กิจกรรมลั้นลา สร้างเพ่ือน สร้างรอยย้ิมก่อนนอน และคาราโอเกะ 

 



 

วันที ่๔ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ต่ืนนอนอย่างสดใสยามเช้า ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. Work Shop โดยแบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็น ๒ กลุ่ม   

*ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เข้าร่วมทั้ง 2 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 Smart Phone Smart Life     
              ทําความสนิทสนมกับมือถือในมอืคุณ ชวนท่องแดนดิจิทัล รูจ้กัฟังก์ช่ันใช้งาน
พ้ืนฐาน  การรักษาความปลอดภัย การใช้เฟซบุ๊ก การใช้ไลน์ การแต่งภาพ และแอพพลเิคช่ัน
ต่างๆ       
กลุ่มที่ 2 ปลูกเลน่ๆ เป็นเงนิเป็นทอง    
              เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการขยายพันธ์ุพืชที่แสนง่ายและสนุก เป็นทั้งงาน
อดิเรกแสนสุขใจ และสามารถต่อยอดสร้างรายได้หลังเกษียณ  
                                                                 *อาหารว่างช่วง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. Work Shop โดยแบ่งผู้ร่วมกิจกรรมเป็น ๒ กลุ่ม  (เวียนกลุ่ม) 

กลุ่มที่ 1 Smart Phone Smart Life     
กลุ่มที่ 2 ปลูกเลน่ๆ เป็นเงนิเป็นทอง    
                                                               *อาหารว่างช่วง ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  พักผอ่นตามอัธยาศัย  
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น รับประทานอาหารเย็น 

เลือกประธานรุ่น  เลี้ยงสังสรรค์อําลา และคาราโอเกะ 
วันที ่๕ 
๗.๐๐ - ๘.๐๐ น. ต่ืนนอนอย่างสดใสยามเช้า ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  เก็บสัมภาระ 
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางสู ่“ไร่สขุพ่วง” ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และวิถีพอเพียงตามศาสตร์พระราชา  

*แดดแรง กรณุาพกร่ม หมวก และแว่นกันแดดมาด้วย                                                
(อาหารว่างที่ไร่สุขพ่วง)  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางไป “จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว” พิพิธภัณฑ์ที่สืบทอดศิลปะผ้าจก ไท-ยวน 

ราชบุรี  
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อาหารว่างบนรถ 

เดินทางกลับสู่สํานักงาน  ก.พ  นนทบุร ี
 
 
 



 

 
หมายเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ  ๙,๙๐๐.- บาท (ค่าอาหาร ๔,๒๕๐ บาท / 
     ค่ารับประทานอาหารว่าง ๕๐๐ บาท /ค่าที่พัก ๓,๖๐๐ บาท /ค่าพาหนะเดินทางไป – กลับระหว่าง    
     สํานักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี – โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ๑๑๕๐.- บาท / ค่าอุปกรณ์ในการ 
     ฝกึอบรม ๔๐๐.- บาท) 
 กรณีต้องการพักเด่ียวเพ่ิม ๒,๒๐๐ บาท โรงแรมมีห้องพักจาํนวนจํากัด  *จึงขอสงวนสิทธ์ิจํานวนผู้พักห้อง

เด่ียวเฉพาะผู้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า และตามจํานวนห้องที่สามารถรองรับได้ในแต่ละรุ่น  
 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่จากนิตยสารเพ่ือผู้สูงวัย โอ-ลั้นลา  

คุณศุภาญา ธนวัฒน์เสรี 
     โทร. ๐๘ ๑๙๑๙ ๕๓๑๕  หรือ ๐๘ ๖๗๗๗ ๖๙๑๙ 
     Line Id : olunla_team  / @olunlaclub / olunla6919   
 โปรแกรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ความเหมาะสม และเพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าอบรม   

 
 สิ่งที่ต้องเตรียมในการอบรม / การเขา้ร่วมกิจกรรม 
 - การแต่งกายชุดเสื้อผ้าสุภาพ (สุภาพสตรีนุ่งกางเกงได้)  
 - ควรเตรียมชุดที่เคลื่อนไหวร่างกายสะดวกสําหรับวันเรียนสมาธิบําบัด SKT  
 - ชุดว่ายนํ้า (ที่พักมีสระว่ายนํ้า) 
 - สมารท์โฟน / สายชาร์ต / แบตเตอรี่  
 - ยาประจําตัว /ร่ม / หมวก / กล้องถา่ยรูป/ แว่นตากันแดด 
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  
ชําระค่าใช้จ่ายในวันเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 
ช่ือบัญชี นางสาวสุพิน ธนวัฒน์เสรี  
- ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทธมณฑลสาย ๒  เลขที่บัญชี  ๙๘๑-๘-๖๘๑๑๕-๐   
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก เลขที่บัญชี ๐๓๒-๔๒๑-๔๙๗๕ 
โดยใบเสร็จรับเงิน จะออกให้ตามวันที่เข้าอบรมในแต่ละรุน่   
 
*********************************************** 
 


