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การเกษียณอายุ นับเป็นการเปลี่ ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต          
ท้ังสถานภาพและบทบาททางสังคมย่อมจะก่อให้ผู้ท่ีก าลังจะเกษียณอายุเกิด
ผลกระทบทางด้านจิตใจ ด้านของสุขภาพ และการใช้ชีวิตในด้านต่างๆท่ีอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังน้ันการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเข้าสู่วัยเกษียณ
หรือวัยสูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพและมี
คุณค่า ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม  

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ จึงได้จัด
โครงการน้ีขึ้นส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ  
ท่ีมีอายุระหว่าง 55 – 65 ปี เพื่อน าความรู้ ข้อคิด และข้อปฏิบัติท่ีได้จากการ
โครงการน้ีไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าภายหลัง
เกษียณอายุ  โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย เสวนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ 
ทัศนศึกษาในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์บริการพยาบาลฯ มุ่งหวังว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับท้ังความรู้ ข้อคิด และประสบการณ์ เพื่อน าไปปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ และยังถือโอกาสพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมอย่าง
เป็นองค์รวม ก่อนการเกษียณอายุ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบแนวทางปฏิบัติตนภายหลังเกษียณอายุ 
และสามารถน าไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อท่ีจะได้ด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ท่ีมีอายุ 55 – 65 ปี ผู้ เกษียณอายุ ท้ังจากหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระต่าง ๆ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป 

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

  

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพและผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวางแผน
การเงินจาก 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(คณะพยาบาลศาสตร,์ คณะแพทยศาสตร,์ คณะเทคนิคการแพทย,์     
คณะนติิศาสตร,์ คณะเภสัชศาสตร ์และคณะสภาปัตยกรรมศาสตร)์ 
- ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ 
- สภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์
 
 
 
20-21 กุมภาพันธ ์2560 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม ่
22-24 กุมภาพันธ ์2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
07.30 - 08.30 น.     ลงทะเบียน 
08.30 - 09.00 น.    พิธีเปิด “โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ” 

รุ่นที่ 1/2560 
09.00 - 09.30 น.    แนะน าศูนย์บริการพยาบาลและทีมงาน 
09.30 - 11.30 น.   บรรยาย “การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย”    
11.30 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. บรรยาย “สมุนไพรกับผู้สูงวัย”  
15.00 - 16.30 น.    บรรยาย “การดูแลตนเองกับปัญหาที่พบบ่อยในวัย

สูงอายุ” 
16.30 - 18.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
18.00 น. เป็นต้นไป    รับประทานอาหารเย็น และพกัผ่อนตามอัธยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
06.00 - 08.00 น.   ขึ้นรถพร้อมกัน รบัประทานอาหารเชา้บนรถ 

 ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่สู่อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท ์

08.00 - 12.00 น.   เดินทางสู่จุดสูงสุดแดนสยามยอดดอยอินทนนท์ 
นมัสการพระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพล
ภูมิสิริ 

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานีเกษตรอินทนนท์ 
13.00 - 16.30 น.   ดื่มด่ าธรรมชาติ ณ สถานีเกษตรอินทนนท์และแวะ

ชมความงดงามของน้ าตกวชิรธาร  
17.30 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับที่พัก และพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
06.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าพร้อม Check out ออกจาก

โรงแรม ตรวจสัมภาระให้เรียบร้อย น ามาไว้เตรียม
ขึ้นรถ 

08.00 - 12.00 น.    เดินทางสู่อ าเภอแม่ริม  
- เยี่ยมชมกราบไหว้พระ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ 
- ทัศนศึกษาพระต าหนักดาราภิรมย์ซ่ึงเดิมเป็นที่
ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าจอมใน
พระบาทสมเด็ จพระจุลจอม เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว  
รัชกาลที่ 5 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ คุ้มเสือ 
13.00 - 15.00 น. ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป รัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริฯและศูนย์สาธิตและ
ส่งเสริมศิลปชีพฯ ภาคเหนือ ชมการเลี้ยงกบคอนโด 
หมูหลุม การเพาะเห็ด ฯลฯ 

15.00 - 16.00 น.   เดินทางสู่สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล นั่งรถรางชมสวน 
1 รอบ Check in เก็บสัมภาระในห้องพัก 

16.00 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย (ว่ายน้ า ,ฟิตเนส ,นวดแผน
ไทย,ขี่จักรยาน)  

18.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็นและท ากิจกรรมสันทนาการ
ร่วมกัน 

20.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอธัยาศัย 
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
06.00 - 07.00 น.    การออกก าลังกาย เดินชมสวนตามอธัยาศัย 
07.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 - 10.30 น. บรรยาย “เตรียมที่อยู่อย่างไรจะปลอดภัยส าหรับ

วัยเกษยีณ”  



ค่าลงทะเบียน 
 

หมายเหตุ 
 

 
10.30 - 12.00 น. บรรยาย “การบริหารการเงินหลังเกษียณ” 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 15.30 น.     บรรยาย “การเตรียมพร้อมสู่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบ

กล้ามเน้ือกระดูกและข้อ ในผู้สูงวัย”  
15.30 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย(ว่ายน้ า,ฟิตเนส,นวดแผนไทย,ขี่จักรยาน) 
18.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็นและท ากจิกรรมสนัทนาการร่วมกัน 
20.00 น. เป็นต้นไป พักผ่อนตามอธัยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
06.00 - 07.00 น.    การออกก าลังกาย เดินชมสวนตามอธัยาศ้ย 
07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 - 10.00 น. บรรยาย “กินและอยูอ่ย่างไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุ” 
10.00 - 12.00 น. บรรยาย “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณ” 
12.00 - 12.30 น. พิธีปิด โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอาย ุ
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 - 14.30 น.     พร้อม Check out ตรวจสัมภาระให้เรียบร้อยน ามาไว้เตรียม

ขึ้นรถ  
14.30 - 16.00 น.  เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่และแวะซื้อของฝาก 
16.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 
 

 
 
 

1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาใบโอนเงินช าระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ 

 
โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับช าระคา่ลงทะเบียน 
ตามวันเวลาท่ีก าหนดช าระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย ์
      - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ 
     - ธนาคารกรุงเทพ  สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
เลขที่บัญชี 968-0-05361-9 

 
 

 

 
 
 

1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629  
2. ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com 
3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200 

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

 
 
 

    ช าระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมท่ีพัก 9,800 บาท 
       (พักคู่กับ................................................)   
   ช าระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมท่ีพัก 12,800 บาท (พักเดี่ยว) 
**กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินภายในวันท่ีท่านโอน 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
1. ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับโครงการ 
2. อาหารจ านวน 13 มือ้ อาหารว่าง 9 มื้อ ท่ีพัก 4 คืน  
3. ค่าพาหนะเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีก าหนดและส่งผู้เข้าอบรมยังสถานี

ขนส่ง/ท่าอากาศยาน/ สถานีรถไฟ ในจังหวัดเชียงใหม่ในวันปิดโปรแกรม  
4. ค่าเข้าชมและค่าสถานท่ีทัศนศึกษา 
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีอาจมีระหว่างการจัดทัศนศึกษา 
 
 
 
โทรศัพท์ : 053-936074, 053-949151, 081-9925828 
โทรสาร : 053-212629 Email: nsccmunews@gmail.com 
Website : www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu 
 
**ศูนย์บริการพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เลื่อน/ ยกเลิกการอบรม หากมี
ผู้สมัครลงทะเบียนน้อยกว่า 40 คน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ  
รุ่นที่ 1/2560 

 

(ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560) 
 

เร่ือง  
 

“การเสริมสร้างสุขภาพและ 
คุณค่าของชีวิตเมื่อวัยเกษียณ” 

 
       

ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ 
และ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด  

จ.เชียงใหม่ 
 

 
จัดโดย 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร 

mailto:nsccmunews@gmail.com
http://www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu
http://www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

