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โครงการสัมมนา เรื่อง “ชีวิตสดใสวัยเกษียณ” 
รุนท่ี ๑ ในระหวางวันท่ี 14 – 16 กันยายน พ.ศ.2563 
รุนท่ี ๒ ในระหวางวันท่ี 17 – 19 กันยายน พ.ศ.2563 

ณ หองธีระ สูตะบุตร ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ 50 ป 
และโรงแรมชูชัยบุร ีศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

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

 
๑. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนขององคการ ยิ่งหากเปนบุคลากรท่ีอุทิศเวลาเกือบท้ัง

ชีวิตเพ่ือทํางานใหแกองคการ ยิ่งมีสวนสําคัญในการทําใหองคการประสบความสําเร็จ บุคลากรท่ีกําลังจะ

เกษียณอายุถือไดวาเปนบุคลากรในกลุมดังกลาว การเกษียณอายุการทํางานเปนสภาวการณสําคัญในชีวิต

ของบุคคลคนหนึ่ง โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน ท้ังดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคมและ

เศรษฐกิจ ดังนั้นผูเกษียณอายุจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการวางแผนจัดรูปแบบชีวิตใหมีความ

สอดคลองกับวิถีชีวิตท่ีเปนอยู มีการเตรียมพรอม ปรับเปลี่ยนหรือรับความรูเรื่องการดูแลสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม แนวทางเก่ียวกับการเงินและสิทธิประโยชนหลังเกษียณอายุ 

และสามารถดําเนินชีวิตหลังเกษียณไดอยางมีความสุข ดวยเหตุดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

ตระหนักในความสําคัญของเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง จึงไดจัดใหมีโครงการสัมมนาข้ึน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ

ใหบุคลากรมีพลังในการดําเนินชีวิตหลังวัยเกษียณตอไป 

๒.  วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสัมมนา 
 ๑. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการรับประทานอาหารอยางปลอดภัย และถูกตองตามหลัก            
โภชนาการสําหรับวัยเกษียณ  
 ๒.  มีความรู ความเขาใจแนวทางเก่ียวกับสิทธิประโยชนหลังเกษียณอายุ (เงินชดเชย กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนประกันสังคม) 

3.  มีโอกาสสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเกษียณใหรูจักและคุนเคยกัน  
 4.  ไดรับทราบ ฝกปฏิบัติ วิธีการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายอยางถูกวิธี 
 ๕.  มีโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 

๓.  หัวขอในการสัมมนา 
๑.  กินอยางไรใหปลอดภัย และอายุยืน 
๒.  แนวทางเก่ียวกับการเงินและสิทธิประโยชนหลังเกษียณอายุ 
3.  การบริหารรางกายดวยหลักมณีเวชเพ่ือสุขภาพท่ีดีในวัยเกษียณ 
4.  กิจกรรมสรางความสัมพันธในกลุมผูเกษียณ 
๕.  ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 

๔.  วัน  เวลา  และสถานท่ี 
- รุนท่ี ๑ ในระหวางวันท่ี 14 – 16 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หองธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคาร

สารนิเทศ 50 ป และโรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
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- รุนท่ี ๒ ในระหวางวันท่ี 17 – 19 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หองธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคาร
สารนิเทศ 50 ป และโรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

๕.  กลุมเปาหมาย 
 ๑. ขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจํา ท่ีจะเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. ๒๕๖3 จํานวน 80 
คน แบงเปน 2 รุน รุนละ 40 คน หากมีผูสนใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก โดยจะเรียงลําดับตามวันและ
เวลาท่ีแบบตอบรับเขารวมโครงการถึงกองการเจาหนาท่ี  
 * หมายเหตุ จัดโครงการนี้ใหผูท่ีจะเกษียณ ทานละ 1 รอบ สําหรับผูท่ีเคยเขารวมโครงการนี้แลว
จะไมสามารถเขารวมโครงการไดอีก 
 ๒. วิทยากรและทีมงานวิทยากร จํานวน ๕ คน 
 ๓. เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี จํานวน 5 คน 

๖.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๗.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ และไดทราบแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพกายท่ีถูกตอง 
สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม เพ่ือนําไปวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุไดอยาง
เหมาะสมตอไป  

๘.  การประเมินผลโครงการ 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสุดไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 

๙.  กําหนดการ 

วันแรก: วันท่ี 14 และ 17 กันยายน 2563 
เวลา  ๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน หองธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป 

เวลา  ๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.  พิธีเปด 
เวลา  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวขอ “กินอยางไรใหปลอดภัย และอายุยืน” และ 

“แนวทางเก่ียวกับสิทธิประโยชนหลังเกษียณอายุ” 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
เวลา  ๑๓.3๐ – ๑5.3๐ น. ออกเดินทางไปยัง โรงแรมชูชยับุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
เวลา  ๑5.๓0 – ๑7.00 น.         ถึงท่ีพัก และ พักผอนตามอัธยาศัย 
เวลา  ๑7.๐๐ – ๑8.3๐ น.      รับประทานอาหารเย็น 
เวลา  ๑8.๓๐ – ๒0.3๐ น.        ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 
เวลา  ๒0.3๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีสอง: วันท่ี 15 และ 18 กันยายน 2563 
เวลา  ๗.๐๐ - ๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเชา 
เวลา  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกการบริหารรางกายเพ่ือสุขภาพท่ีดีดวยหลักมณีเวช 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   
เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑6.๓๐ น. นั่งเรือแวะไหวพระ และชมวิถีชีวิต 2 ฝงคลอง 
เวลา  ๑7.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.      พักผอนตามอัธยาศัย 

  เวลา  ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.         รับประทานอาหารเย็นและงานเลี้ยงสังสรรค  
เวลา  ๒๑.๐๐ น.                     พักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันท่ีสาม: วันท่ี 16 และ 19 กันยายน 2563 
เวลา  ๗.๐๐ – ๙.๓๐ น.  รับประทานอาหารเชา 
เวลา ๑๐.๐๐ – 12.0๐ น. สักการะหลวงพอบานแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  

และซ้ือของฝาก ณ ตลาดรมหุบ 
เวลา ๑๒.0๐ – ๑๓.3๐ น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
**กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม** 


