
     
 โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

หลักสูตรท่ี ๒.๔  

“Retire & Restart” การคนพบครั้งใหมหลังวัยเกษียณ 

โดย นิตยสารเพ่ือผูสูงวัย โอ-ล้ันลา ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 

   รุนท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน  – วันศุกรท่ี ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  (๗๒ คน) 

รุนท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๖ พฤษภาคม – วันศุกรท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๗๒ คน) 

  รุนท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๑๐ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๒  (๗๒ คน) 

  รุนท่ี ๔ วันจันทรท่ี ๑๗ มิถุนายน – วันศุกรท่ี ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๒  (๗๒ คน) 
 

แนวคิดสําคัญ  : วัยเกษียณไมใช “จุดสิ้นสุด” แต เปนการเริ่มตนวงรอบใหมของชีวิต ดวยกําลังกายท่ียัง

กระฉับกระเฉง กําลังปญญาท่ีสะสมความรูความเชี่ยวชาญมาตลอดชีวิต และยังเปนชวงเวลาแหงอิสรภาพท่ีไมตอง

ทํางานเต็มเวลา จึงเปนโอกาสใหผูเกษียณไดคนพบตัวเองครั้งใหม  เริ่มตนทําในสิ่งท่ีชอบ ไมวาการเปนจิตอาสา การ

ทองเท่ียว การฝกฝนเพ่ิมเติมในสิ่งท่ีสนใจ เชน เกษตร  อาหาร ดนตรี  ภาษา  ศิลปะ ไอที ฯลฯ  รวมถึงการเริ่มตนทํา

อาชีพใหม งานใหม ธุรกิจใหมหลังวัยเกษียณ เปดรับแรงบันดาลใจ เตรียมพรอมกับความทาทายครั้งใหมหลังวัย

เกษียณกับนิตยสารโอ-ลั้นลา     
 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันท่ีหนึ่ง (วันจันทร) 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุร ี

๐๘.๓๐ -  ๑๑.๐๐น. รับอาหารวาง และออกเดินทางสู วัดขนอน จ.ราชบุร ี 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตื่นตากับการแสดงยอนกาลเวลา ชมมหรสพหนังใหญเพียงหนึ่งเดียวของไทยท่ียังรักษา 

สืบทอดไวจากสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน  หนังใหญวัดขนอน  

               *สําหรับทานท่ีเดินทางมาเอง ไมไดข้ึนรถท่ี สํานักงาน ก.พ. นี่คือ จุดนัดพบแรก 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางสู The Bloom Orchid Park เพลิดเพลินกับอุทยานกลวยไมหลากสีสัน 

(ไดรับรางวัลกินรี แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรดีเดน ป ๒๕๖๐)  *รูปท่ีผูรวมกิจกรรมถายจะใช

เปนวัตถุดิบในการสอนแตงภาพดวยมือถือ 

                           *ถายรปูหมูและรับประทานอาหารวางท่ี  The Bloom Orchid Park                                                           

๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางไปโรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุร ี

เช็คอินเขาหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย 

๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. เยือนรานดังเมืองราชบุรี  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๓๐ น. กลับเขาท่ีพัก พักผอนตามอัธยาศัย 

 



๒ 
 
 

วัน/เวลา กิจกรรม 

วันท่ีสอง (วันอังคาร) 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตื่นนอนอยางสดใสยามเชา  ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา  

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมมิตรสัมพันธ ละลายพฤติกรรม 

แนะนําทีมงาน และวิทยากร   

๑๐.๕๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายใหความรู  การวางแผนการเงิน – การวางแผนชีวิต 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมมิตรสัมพันธ เติมความสดใส และกระปรี้กระเปรา                                           
๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เสวนา “Retire & Restart” การคนพบครั้งใหมหลังวัยเกษียณ 

แบงปนแรงบันดาลใจกับสูงวัยไอดอล ท่ีประสบความสําเร็จกับการ Restart หลังวัยเกษียณ 

งานใหม อาชีพใหม ฝนครั้งใหม ฯลฯ  

วิทยากรรับเชิญ  

: คุณณันทพงศ เชิดชู อดีตรองอธิบดีกรมการขนสงทางบก สานฝนหลังเกษียณกับฟารม

มะพราวน้ําหอมออแกนิกส  

: คุณอรเฉิด รังสิกุล อดีตพนักงานการบินไทย จากนักเรียนโยคะท่ีอายุมากท่ีสุดในรุน ฝกหนัก 

เอาชนะใจตนเอง จนจบหลักสูตรครูสอนโยคะ และเปดบานเปนสตูดิโอโยคะหลังเกษียณ 

: คุณกาญจนา พันธุเตชะ อดีตขาราชการกระทรวงสาธารณสุข หลังเกษียณ สลัดความกลัว

ออกลุยเดี่ยวเท่ียวรอบโลก จนกลายเปน “ปาแบ็กแพ็ก” ผูโดงดังในโลกออนไลน   

: ดร.ยุทธ โพธารามิก หลังเกษียณอุทิศตนเปนจิตอาสา  ปจจุบันเปนเลขาธิการมูลนิธิแพทย

อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)         

                                                               (วิทยากรสลับหมุนเวยีนใน ๔ รุน) 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ถายรูปทําทะเบียนรุน  

ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  พักผอนตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมลั้นลา สรางเพ่ือน สรางรอยยิ้มกอนนอน  และคาราโอเกะ 
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วัน/เวลา กิจกรรม 

วันท่ีสาม (วันพุธ) 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตื่นนอนอยางสดใสยามเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บริหารจิต ประสานกาย เพ่ือสุขภาพท่ีดีท้ังรางกายและจิตใจ 

: อบรมและฝกปฏิบัติการ “สมาธิบําบัด SKT ลมหายใจมหัศจรรย”  

รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี   

ออกซิเจนคือพลังงานของเซลล เซลลคือองคประกอบของชีวิต  ฝกการใชลมหายใจรวมกับ

การเคลื่อนไหวเพ่ือบําบัด  เยียวยา  รักษาสมดุลของสุขภาพรางกาย   ดวยสมาธิบําบัดแบบ 

SKT ซ่ึงผานการศึกษา วิจัยและทดลองมากวา ๒๐ ป จนคนพบความเก่ียวเนื่องของการ

หายใจ การทําสมาธิ (สามารถปฏิบัติไดทุกศาสนา) การเคลื่อนไหว กับกลไกการทํางานของ

รางกาย  

                                               * การแตงกาย ใสชุดท่ีเคลื่อนไหวรางกายสะดวก  

                                                 เชน เสื้อยืด กางเกงวอรม เพราะมีการฝกปฏิบัติ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. : อบรมและฝกปฏิบัติการ “สมาธิบําบัด SKT ลมหายใจมหัศจรรย”  (ตอ) 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  พักผอนตามอัธยาศัย  

๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐น. กิจกรรมอิสระตามอัธยาศัย  (โรงแรมมีสระวายน้ํา และฟตเนส) 

วันท่ีส่ี (วันพฤหัส) 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตื่นนอนอยางสดใสยามเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. Work Shop โดยแบงผูรวมกิจกรรมเปน ๒ กลุม   

*ผูเขาอบรมทุกทานจะไดเขารวมท้ัง ๒ กลุม 

กลุมท่ี ๑ Smart Phone Smart Life     

            ทําความสนิทสนมกับมือถือในมือคุณ ทองแดนดิจิทัล รูจักฟงกชั่นใชงานพ้ืนฐาน  

การรักษาความปลอดภัย การใชเฟซบุก การใชไลน การแตงภาพ และแอพพลิเคชั่นสนุกๆ   

            วิทยากร : คุณมนูญ จงวัฒนานุกูล      

กลุมท่ี ๒ ของขวัญจากธรรมชาติ สมุนไพรสําหรับวัย ๖๐    

           “สมุนไพร” เปนของขวัญจากธรรมชาติ  โรคยอดฮิตของวัยเกษียณ เบาหวาน 

ความดัน หัวใจ ปวดเม่ือย ฯลฯ สามารถบรรเทาอาการไดดวยสมุนไพร เพียงแตตองใช

อยางมีความรู มีงานวิจัยรองรับชัดเจน  

            วิทยากร : รศ.พรอมจิตร ศรลัมพ อดีตอาจารยประจําภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 



๔ 
 
 

วัน/เวลา กิจกรรม 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. Work Shop โดยแบงผูรวมกิจกรรมเปน ๒ กลุม  (เวียนกลุม) 

กลุมท่ี ๑ Smart Phone Smart Life     

กลุมท่ี ๒ ของขวัญจากธรรมชาติ สมุนไพรสําหรับวัย ๖๐                                                                 

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  พักผอนตามอัธยาศัย  

๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น รับประทานอาหารเย็น 

เลือกประธานรุน  เลี้ยงสังสรรคอําลา และคาราโอเกะ 

วันท่ีหา (วันศุกร) 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตื่นนอนอยางสดใสยามเชา ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  เก็บสัมภาระ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสา  ชวนปน Seed Bomb เมล็ดพันธุตนไม ท่ีจะเติบโตเปนเมล็ดพันธุแหง

ความสุข เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับผืนปา  

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางไปสักการะพระวัดศรีอารย ราชบุรี อุโบสถทองคํารอยลาน ท่ีใชเวลากอสรางนานถึง 

๓๗ ป เปนหนึ่งใน Unseen ราชบุรี                                                     

๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  เดินทางกลับ สํานักงาน ก.พ นนทบุรี   

 

หมายเหตุ  

 

 *อาหารวางชวง ๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น. และ ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 

* แดดแรง กรุณาพกรม หมวก และแวนกันแดดมาดวย   

 ผูเขารวมโครงการจะตองเสียคาใชจายทานละ  ๙,๙๐๐.- บาท (คาอาหาร ๔,๒๕๐ บาท / 

     คารับประทานอาหารวาง ๕๐๐ บาท /คาท่ีพัก ๓,๖๐๐ บาท /คาพาหนะเดินทางไป – กลับระหวาง    

     สํานักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี – โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

     ๙๕๐.- บาท / คาอุปกรณในการฝกอบรม ๖๐๐.- บาท) 

 กรณีตองการพักเดี่ยวเพ่ิม ๒,๒๐๐ บาท โรงแรมมีหองพักจํานวนจํากัด  *สามารถบริการหองพักเดี่ยวได

เพียง ๑๐ หอง โดยขอใหบริการตามลําดับแกผูท่ีแจงความประสงคลวงหนา (กรุณาตรวจสอบสิทธิ์การเบิก

คาใชจาย กรณีพักหองเดี่ยว จากหนวยงานท่ีทานสังกัด)   

 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เจาหนาท่ีจากนิตยสารเพ่ือผูสูงวัย โอ-ลั้นลา  

คุณศุภาญา ธนวัฒนเสรี  / คุณสุธิดา บุปผากลิ่น  

     โทร. ๐๘ ๑๖๙๙ ๕๓๑๕ , ๐๘ ๕๑๘๕ ๕๘๘๐ , ๐๘ ๖๗๗๗ ๖๙๑๙ 

     Line Id : @olunlaclub  / olunla ๖๙๑๙   
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 หรือ   Scan QR Code      

       
 โปรแกรมและเวลาอาจปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ ความเหมาะสม และเพ่ือประโยชนของผูเขาอบรม   

 

ส่ิงท่ีตองเตรียมในการอบรม / การเขารวมกิจกรรม 

 - การแตงกายชุดเสื้อผาสุภาพ (สุภาพสตรีนุงกางเกงได)  

 - ควรเตรียมชุดท่ีเคลื่อนไหวรางกายสะดวกสําหรับวันเรียนสมาธิบําบัด SKT  

 - รองเทาท่ีเดินสบาย สําหรับวันท่ีไป The Bloom และกิจกรรมจิตอาสา Seed bomb   

 - ท่ีพักมีสระวายน้ํา และฟตเนส  (หากตองการใชบริการ  กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา  และชุดออกกําลังกายมา) 

 - สมารทโฟน / สายชารต / แบตเตอรี่  

 - ยาประจําตัว /รม / หมวก / กลองถายรูป/ แวนตากันแดด 

********************************************************************** 
 

 


