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การเกษียณอายุงาน คือ การสิ้นสุดของชวงเวลาการทํางานตาม
กําหนดของหนวยงานทุกแหงท้ังภาครัฐและเอกชน นับเปนการเปลี่ยนแปลง 
วิถีการดําเนินชีวิต ทั้งสถานภาพและบทบาททางสังคมท่ีอาจมีผลตอการใชชีวิต
ในดานตางๆ รวมทั้งภาวะสุขภาพของผูที่กําลังจะเกษียณอายุ การเตรียม         
ความพรอมสูการเกษียณจึงมีความสําคัญยิ่งสําหรับบุคลากรของหนวยงาน 
ทุกคน ทั้ งนี้ เพ่ือใหผูที่จะกาวสู วัยเกษียณที่ เปนการเริ่มตนของการเขา 
สู วัยสูงอายุสามารถใชชีวิตภายหลังเกษียณอายุอยางมีความสุขมีคุณภาพ 
และคุณคาท้ังทางดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม  

ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ จึงได 
จัดโครงการนี้ขึ้นสําหรับผูที่มีอายุระหวาง 55–65 ป ทั้งที่เปนขาราชการ 
ลูกจาง พนักงาน ผูปฏิ บัติงานทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง 
บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ เพื่อนําความรู ขอคิดและขอปฏิบัติที่ไดจากการโครงการนี้
ไปปรับใชในการดําเนินชีวิต อยางมีคุณภาพและมีคุณคาภายหลังเกษียณอายุ 
โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบดวย การบรรยาย เสวนา แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และประสบการณ กิจกรรมกลุมสัมพันธ และทัศนศึกษาใน
บริเวณจังหวัดเชียงใหม โดยศูนยบริการพยาบาลฯ มุงหวังวาผูเขารวมโครงการ
จะไดรับทั้งความรู ขอคิด และประสบการณ เพื่อนําไปปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตหลังเกษียณอายุ และยังถือโอกาสพักผอนหยอนใจอีกดวย 

 
 
 
 

1. เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผูที่จะเกษียณอายุงานใหมีความรูความ
เขาใจในองครวมของการเกษียณอายุ 
2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการทราบแนวทางในการปฏิบัติตนภายหลัง
เกษียณอายุ สามารถนําไปปรับใชกับชีวิตภายหลังการเกษียณไดอยาง
เหมาะสม มีความสุขและมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผูที่มีอายุ 55 – 65 ป ผูเกษียณอายุ ทั้งจากหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน องคกรอิสระตาง ๆ หรือผูท่ีสนใจทั่วไป 

 
 
 

ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

  
ผูเช่ียวชาญทางดานการดูแลสุขภาพ กฎหมายท่ีควรรู รวมถึงการจัด
สิ่งแวดลอมสําหรับผูสูงวัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(คณะพยาบาลศาสตร, คณะแพทยศาสตร, คณะเทคนิคการแพทย,     
คณะนิติศาสตร, คณะเภสัชศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร) 
- อดีตผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 
- ที่ปรึกษาสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
- กรรมการมูลนิธิ “เทพรตันเวชชานุกูล” 
 
 
 
3, 5-7 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมเดอะปารค จ.เชียงใหม 
4 กุมภาพันธ 2562 ณ สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
 
 
 
 

วันจันทรที่ 3 กุมภาพันธ 2563 
07.30 - 08.45 น.     ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น.    พิธีเปด 
09.00 - 09.45 น.    กลุมสมัพันธเมื่อเรามาพบกัน 
09.45 - 10.00 น. รับประทานอาหารวาง 
10.00 - 12.00 น.    สุขสําเร็จวัยเกษียณ : ประสบการณชีวิตที่ตองแบงปน 
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. การเงินหลังเกษียณ บริหารเปนเย็นใจ 
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวาง 
14.45 - 17.30 น. สาระดีๆ มีมาฝาก 
17.30 น. เปนตนไป พักผอนตามอัธยาศัย 

วันอังคารที่ 4 กมุภาพันธ 2563 
05.00 – 07.00 น.   รับประทานอาหารเชา 
07.00 - 08.00 น.   พบกัน ณ จุดนัดหมาย (พรอมออกเดินทาง) 
08.00 - 12.00 น.   ทัศนศกึษา  

-  สักการะขอพรพระพิฆเนศ ที่พิพิธภัณฑพระ 
พิฆเนศ 

  - ชมผลิตภัณฑผาฝายดอนหลวง จ.ลําพูน 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.30 น. ทัศนศกึษา 
 - สักการะขอพรและเที่ยวชมองคพระธาตุ 

ตั้งอยูบนยอดดอยจอมทอง 
 - ชมความงามของน้ําตกวชิรธาร  
  และผาแวนแกว  
16.30 - 18.00 น. เดินทางสูสถานีเกษตรหลวงอินทนนท ชมความ

งดงามของดอกไมนานาพันธุ และเขาที่พัก 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. เปนตนไป พักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 
05.00 - 06.30 น.   เดินทางไปชมพระอาทิตยขึ้น ณ จุดชมวิว 
 กิ่วแมปาน 
06.30 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา พรอมออกจากที่พัก 
08.00 - 09.30 น.    เดินทางถึง จุดสูงสุดแดนสยาม  
 ยอดดอยอินทนนท 
09.00 - 11.00 น. แวะสักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระ

มห าธาตุ นภ พ ล ภูมิ สิ ริ  ท่ี ส ร า งถ วายแ ด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

11.00 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 - 14.00 น. แวะชมความงดงามของกลวยไมรองเทานารี

ศูนยอนุรักษพันธุกลวยไมไทย 
14.00 - 16.00 น.   ชมความงามของ ซากุระดอยหรือดอกนางพญา

เสือโครง ที่ ศูนย วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(ขุนวาง) 

16.00 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
20.00 น. เปนตนไป เดินทางกลับถึงท่ีพัก 
 



คาลงทะเบียน 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ 2563 
07.00 - 08.45 น.    รับประทานอาหารเชา 
08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. เมื่อกลามเนื้อ กระดูกและขอเปล่ียนไป จัดการอยางไรใน

วัยหลังเกษียณ 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 น.     อยูเย็น เปนสุข 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.00 น. สมุนไพรใกลตัว 
16.00 - 18.00 น. ออกกําลังเสริมสรางพลังใจ 
18.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็นและสันทนาการ 
 

วันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2563 
07.00 - 08.15 น.    รับประทานอาหารเชา 
08.15 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 10.00 น. อยูอยางเปนสุขในวัยเกษียณ 
10.00 - 12.00 น. กฎหมายและสิทธิประโยชนของผูเกษียณ 
12.00 - 12.30 น. พิธีปด 
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 - 14.30 น.     ออกจากที่พักรวมสัมภาระพรอมเดินทางกลับ  
 ณ จุดนัดหมาย 
14.30 น. แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก ณ จุดจําหนายสินคา 
16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

***กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
 

เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 
 
 
 

1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ 
2. สําเนาใบโอนเงินชําระคาลงทะเบียน 1 ฉบับ 

 
โปรดสงเอกสารประกอบการสมัครพรอมกับชําระคาลงทะเบียน 
ตามวันเวลาท่ีกําหนดชาํระคาลงทะเบียนผานบัญชีออมทรัพย 
      - ธนาคารไทยพาณิชย สาขาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
ชือ่บัญชี “ศูนยบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม” 
เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ 
     - ธนาคารกรุงเทพ  สาขาคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ชื่อบัญชี “ศูนยบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม” 
เลขที่บัญชี 968-0-05361-9 

 
 
 

1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629  
2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com 
3. ทางไปรษณีย ถึง ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

4. สมัครออนไลนที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu 
 

 
 
 

 ชําระเงินคาลงทะเบียนพรอมที่พัก 12,000 บาท  
       (พักคูกับ................................................)    
 
**คาลงทะเบียนในการเขารวมโครงการเปนอัตราเหมาจาย  
คาดําเนินการ การศึกษาดูงาน คาเขาชมสถานที่ คาอาหารวาง  
อาหารกลางวัน และอาหารเย็นในวันท่ี 2 ถึงวันท่ี 4 ของการจัด
งาน รวมทั้งคาที่พักซึ่งจัดใหพักหองละ 2 ทาน  
ในกรณี ท่ีผูเขารวมโครงการประสงคจะพักเด่ียว โปรดแจงให 
ศูนยบริการพยาบาลทราบลวงหนา เพื่อการจัดหองพักโดยขอให 
ผูสมัครชําระคาสวนตางกับทางโรงแรมโดยตรง 
**กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินภายในวันที่ทานโอน 
 
 
 
 

โทรศัพท : 053-936074, 053-949151, 081-9925828 
โทรสาร : 053-212629 Email: nsccmunews@gmail.com 
Website : www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu 
 

**ศูนยบริการพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ เลื่ อน/ ยกเลิก 
การอบรม หากมีผูสมัครลงทะเบียนนอยกวา 40 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ “เกษียณสรางสุข” 
รุนที่ 2/2563 

 
 
 
 

ระหวางวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ 2563 

 
 

ณ โรงแรมเดอะปารค จ.เชียงใหม 
และ สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท 

 
 
 

จัดโดย 
ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เอกสารประกอบการสมัคร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ชองทางการสงเอกสารประกอบการสมัคร 


