
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
หลักสูตร  การเตรียมตวัและการปฏิบัตตินหลงัเกษียณ 

    
 

1.  หลักการและเหตุผล             
    บุคลากรของมหาวิทยาลัยซ่ึงได�ปฏิบัติหน�าท่ีมาอย�างยาวนาน สร�างคุณประโยชน$อันใหญ�หลวงให�กับ
จุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย โดยการร�วมมือร�วมแรงและร�วมใจกันสร�างสรรค$และพัฒนามหาวิทยาลัยให�ก�าวหน�า
อย�างต�อเนื่องจนถึงป/จจุบันนี้ นับเป1นบุคลากรผู�ซ่ึงเต็มเป56ยมด�วยความรู�ความสามารถและประสบการณ$ แม�ถึง
วันท่ีบุคลากรผู�ทรงคุณวุฒิท้ังหลายนี้จะต�องเกษียณอายุ แต�ความประทับใจ ความปรารถนาดีและความเคารพ
นับถือท่ีบุคลากรรุ�นหลังๆ มีต�อบุคคลเหล�านี้มิได�เสื่อมคลายไป แต�กลับมีความเคารพนับถือ ความเชื่อม่ัน  
ความคาดหวัง  ในความรู�ความสามารถและประสบการณ$ต�างๆ ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณค�ายิ่ง  
และยังคงเป1นกําลังสําคัญในการช�วยเหลือสนับสนุนและพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยให�ก�าวหน�าสืบไป 

  ในแง�ของการเตรียมตัวและปฏิบัติตนหลังเกษียณ ควรได�รับคําแนะนําหลักการ ข�อความรู�และ
ประสบการณ$ในเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือท่ีจะได�นําไปปฏิบัติ ปรับตัวเพ่ือให�สามารถดําเนินชีวิตได�อย�าง
ประสบความสําเร็จและมีความสุขตามสมควร มหาวิทยาลัยได�ตระหนักและเห็นความสําคัญของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยผู�ซ่ึงจะเกษียณ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกข้ันตอนอย�างดีท่ีสุด โดย
สนับสนุนให�จัดดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณข้ึน 
เพ่ือถือเป1นโอกาสแสดงความขอบคุณท่ีได�ปฏิบัติงานให�กับจุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย 
 
2.  วัตถุประสงค%ของโครงการ  
             เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 

2.1 ได�มีความรู�ความเข�าใจธรรมชาติในด�านต�างๆ ของผู�เกษียณ แนวทางการบริหารการเงิน        
หลังเกษียณ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนในเรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาหาร   

 และการออกกําลังกาย อันจะนํามาซ่ึงความสุขตามสมควร 
 2.2 ได�มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน$ การบริการท่ีจัดให�แก�ผู�เกษียณ 
                 รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง                            
 2.3 เกิดทัศนคติท่ีดีและก�อให�เกิดความผูกพันกับจุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย ตลอดไป 
   2.4  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติท่ีเป1นประโยชน$ต�อการดําเนินชีวิตและ 
                 เสริมสร�างความสัมพันธ$หลังเกษียณ 
 
3.  หลักสูตร       
   ใช�เวลาท้ังสิ้น 10 วัน (วันทําการ)  ประกอบด�วยหัวข�อวิชา/กิจกรรมดังนี้ 
 
 
 



 

- � -

 3.1 หมวดจามจุรีรวมใจ 
   3.1.1 พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย$ 30  นาที 

        สมเด็จพระปHยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า 
 3.1.2 กิจกรรม : ร�อยดวงใจสีชมพู 1   ชั่วโมง 
      3.1.3 กล�าวแสดงมุทิตาจิตแด�ผู�เกษียณ   30  นาที 
 3.1.4 กิจกรรม : ถ�ายภาพหมู�กับผู�บริหาร                              1  ชั่วโมง 
   3.1.5 กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ$    4  ชั่วโมง 
   -  เรียงร�อยดวงใจจามจุรี ศรีจุฬา 
   -  บ�านจามจุรีมีสุข 
   3.1.6 ทัศนศึกษาภาคต�างจังหวัด  12  ชั่วโมง 
   -   ตามรอยพระยุคลบาทฯ ชม พระราชนิเวศน$มฤคทายวัน 
   -   อ่ิมบุญ อุ�นรักษ$ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส�ใจสิ่งแวดล�อม          
   

3.2 หมวดสุขกาย สุขใจเสริมสร-างพลังจามจุรี 
 3.2.1 สวัสดิการ  สิทธิประโยชน$  และการบริการ  1  ชั่วโมง 

         หลังเกษียณ       
 3.2.2 กฎหมายท่ีควรทราบ 3  ชั่วโมง 
 3.2.3  การวางแผนการใช�เงินและการลงทุนหลังเกษียณ 2  ชั่วโมง 
 3.2.4  การวางแผนด�านภาษีสําหรับผู�เกษียณ                           3 ชั่วโมง 
 3.2.5  จากใจถึงใจ ด�วยสายใยกิจกรรมผูกพัน 3  ชั่วโมง 

 3.2.6 กิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ                                  15 ชั่วโมง 
-  ตรวจสุขภาพและให�ความรู�แก�ผู�เกษียณ 
 -  กิจกรรมเสริมสร�างสุขภาพ       
 -  กิจกรรมการดูแลสุขภาพให�เหมาะสมกับวัย   
 -  โภชนาการเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี 

 3.2.7 อาณาปานสติ                                                     1.30 ชั่วโมง 
 
 3.3 หมวดจามจุรีประดับใจ 5.30  ชั่วโมง         
          -   กิจกรรมการมอบเข็มทองคําเกียรติคุณ               
                                   และแสดงมุทิตาจิตแด�เพชรชมพู 
                                  
โดยมีรายละเอียดของหัวข-อวิชา/กิจกรรมดังนี้ 
3.1  หมวดจามจุรีรวมใจ 

3.1.1 หัวข-อกิจกรรม   :   พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย%       (30 นาที) 
   สมเด็จพระป7ยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ-า 
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   วัตถุประสงค% 
เพ่ือถวายสักการะและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค$พระผู�สถาปนามหาวิทยาลัย 

 ขอบข8ายกิจกรรม 
  -   ผู�แทนถวายพานพุ�มพระบรมราชานุสาวรีย$สมเด็จพระปHยมหาราชและ 
  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า                      
 -    ผู�เข�าร�วมกิจกรรมถวายพวงมาลัย 
 -    ผู�เข�าร�วมกิจกรรมถ�ายภาพหมู�ร�วมกับผู�บริหาร เพ่ือจัดทําเป1นของท่ีระลึก 
 วิธีการนําเสนอ   พิธีการ     
 

3.1.2 กิจกรรม  :  ร-อยดวงใจสีชมพู (1 ช่ัวโมง) 
 วัตถุประสงค% 

เพ่ือให�เกิดความรู�สึกภาคภูมิใจ ประทับใจ และมีทัศนคติท่ีดีต�อมหาวิทยาลัย   
ผู�บริหาร  คณาจารย$ และบุคลากร 

 ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
  ผู�บริหารมหาวิทยาลัย มอบของท่ีระลึกแด�ผู�เกษียณ   
  วิธีการนําเสนอ   พิธีการ 
 

3.1.3 กล8าวแสดงมุทิตาจิตแด8ผู-เกษียณ (30 นาที) 
   วัตถุประสงค% 

เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแด�ผู�เกษียณ และแสดงความขอบคุณท่ีทุกท�านได�เสียสละปฏิบัติหน�าท่ี
เป1นแบบอย�างท่ีดีงามแก�บุคลากรรุ�นหลัง 

 ขอบข8ายกิจกรรม 
  อธิการบดีกล�าวแสดงมุทิตาจิตแด�ผู�เกษียณ 
  วิธีการนําเสนอ   พิธีการ 
 
 3.1.4  กิจกรรม : ถ8ายภาพหมู8กับผู-บริหาร 
 วัตถุประสงค% 

เพ่ือจัดทํากรอบรูปเพ่ือมอบเป=นของท่ีระลึกแก8คณาจารย%และบุคลากรท่ีเกษียณ 
 ขอบข8ายกิจกรรม 
  คณาจารย$และบุคลากรท่ีเกษียณถ�ายภาพหมู�กับผู�บริหารและแขกผู�มีเกียรติ 
  วิธีการนําเสนอ   พิธีการ 
 

3.1.5 กิจกรรมกลุ8มสัมพันธ%  : เรียงร-อยดวงใจจามจุรี ศรีจุฬา / บ-านจามจุรีมีสุข (4  ช่ัวโมง) 
   วัตถุประสงค% 

เพ่ือทําความรู�จักและสร�างความรู�สึกคุ�นเคยสนิทสนม เกิดความรู�สึกประทับใจ      
และภาคภูมิใจในกลุ�มสมาชิก      
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 ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
จัดกิจกรรมกลุ�มสัมพันธ$โดยใช�สื่อเพ่ือให�สามารถ ทําความรู�จักและสร�างความสนิทสนม 

คุ�นเคยและความรู�สึกเป1นหนึ่งเดียวกัน  
  วิธีการนําเสนอ  การทํากิจกรรมกลุ�มสัมพันธ$ 
 

3.1.6 ทัศนศึกษาภาคต8างจังหวัด (12 ช่ัวโมง) 
 -   ตามรอยพระยุคลบาทฯ พระราชนิเวศน$มฤคทายวัน 
 -   อ่ิมบุญ อุ�นรักษ$ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส�ใจสิ่งแวดล�อม     

 วัตถุประสงค% 
1.  เพ่ือศึกษาความเป1นมา ประวัติศาสตร$ ศิลปะ สถาป/ตยกรรมต�างๆ ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล�าเจ�าอยู�หัว   
2.  เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

 ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
เยี่ยมชมประวัติศาสตร$ ศิลปะ สถาป/ตยกรรม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�า 

เจ�าอยู�หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว เพ่ือเป1นการรักษาศรัทธาต�อ
พระพุทธศาสนา เป1นสิริมงคลแต�ตนเองและบริวารและให�มีความสุขทางใจ 
วิธีการนําเสนอ   

-   การบรรยาย เยี่ยมชม อาคารโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
-   กราบนมัสการพระท่ีวัด เพ่ือเป1นสิริมงคล 
 

3.2 หมวดสุขกาย สุขใจเสริมสร-างพลังจามจุรี 
3.2.1 หัวข-อวิชา   :   สวัสดิการ  สิทธิประโยชน%  และการบริการหลังเกษียณ (1 ช่ัวโมง) 

   วัตถุประสงค% 
เพ่ือให�ทราบถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน$ต�างๆ และการบริการ ตลอดจนข้ันตอน วิธีการ

รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน$ และการบริการท่ีได�รับ 
 ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
  -   สวัสดิการ สิทธิประโยชน$ และการบริการของจุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย 

           สําหรับผู�เกษียณ 
 -    ข้ันตอนในการรับสวัสดิการ สิทธิประโยชน$ และการบริการต�าง ๆ 

 วิธีการนําเสนอ  การบรรยาย 
 

 3.2.2 หัวข-อวิชา   :   กฎหมายท่ีควรทราบ (3 ช่ัวโมง) 
   วัตถุประสงค% 

เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักกฎหมาย รวมท้ังข้ันตอนและวิธีปฏิบัติให�ถูกต�อง
ตามกฎหมาย   
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ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
 - ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย$ ว�าด�วยสาระสําคัญของครอบครัวและมรดก     

 และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 - กรณีศึกษาป/ญหากฎหมายครอบครัวและมรดก 
 -   แนวทางในการเขียนพินัยกรรม 

  วิธีการนําเสนอ  การบรรยายและกรณีตัวอย�าง 
 
 3.2.3 หัวข-อวิชา   :   การวางแผนการใช�เงินและการลงทุนหลังเกษียณ (2 ช่ัวโมง) 
   วัตถุประสงค% 

เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทางในการบริหารการเงินอย�างมีประสิทธิภาพ  
ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 

 - การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมกํากับกิจกรรมทางการเงิน 
    -   การใช�ประโยชน$จากเงินทุนขององค$กร  
    -   การลงทุน และการออม 

 วิธีการนําเสนอ  การบรรยายและกรณีตัวอย�าง 
 
 3.2.4  หัวข-อวิชา   :   การวางแผนด-านภาษีสําหรับผู-เกษียณ   (3 ช่ัวโมง) 
 วัตถุประสงค% 
  เพ่ือให-ทราบถึงการวางแผนด-านภาษีสําหรับผู-เกษียณ 
 ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
  -   ข้ันตอนการวางแผนด-านภาษี 
 วิธีการนําเสนอ  การบรรยายและกรณีตัวอย�าง 
 
 3.2.5 หัวข-อวิชา   :   จากใจถึงใจ ด�วยสายใยกิจกรรมผูกพัน (3 ช่ัวโมง) 
   วัตถุประสงค% 

  เพ่ือแนะนํางานอดิเรก หลังจากว�างเว�นจากงานประจํา ท้ังสามารถต�อยอดเป1นอาชีพ
เสริมได� 

 วิธีการนําเสนอ  การแบ�งกลุ�มฝQกปฏิบัติ 
 

3.2.6 กิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ (15 ช่ัวโมง) 
 1. ตรวจสุขภาพและให-ความรู-แก8ผู-เกษียณ 
 วัตถุประสงค% 

ตรวจสุขภาพด�านต�าง ๆ ของผู�เกษียณ และให�ความรู�ด�านสุขภาพจาก 

- ศูนย$บริการสุขภาพแห�งจุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย 

- ศูนย$เสริมสร�างสมรรถภาพทางกาย จากคณะวิทยาศาสตร$การกีฬา 
 



 

- � -

 ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
        -     ตรวจสุขภาพ 12 รายการและฉีดวัคซีนไข�หวัดใหญ� 
        -      แนะนําศูนย$บริการสุขภาพฯ 
 -      บรรยายเรื่อง "พินัยกรรมชีวิต" 
        -      บรรยายเรื่อง “การดูแลฟ/น” 
        -      บรรยายเรื่อง “การดูแลรักษาดวงตา” 
                    -      บรรยายเรื่อง “อยู�อย�างไรให�ได�ตําแหน�งผู�เชี่ยวชาญชีวิต”  
 วิธีการนําเสนอ  การตรวจสุขภาพ การบรรยาย และการฝQกปฏิบัติ 
 

 2.  กิจกรรมสร-างเสริมสุขภาพ      
   วัตถุประสงค% 

เพ่ือให�มีความรู�ความเข�าใจ ในการเลือกกิจกรรมสําหรับการออกกําลังกายให�เหมาะสม 
  ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 

ฝQกกายบริหารในท�าต�าง ๆ 
 วิธีการนําเสนอ  การฝQกปฏิบัติ 
 

 3.  กิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพให-เหมาะสมกับวัย  
   วัตถุประสงค% 

เพ่ือให�มีความรู� ความเข�าใจในป/ญหาสุขภาพ สามารถหลีกเลี่ยงโรคท่ีปWองกันได� และ
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพร�างกาย และเพ่ือให�รู�และเข�าใจเก่ียวกับหลักการโภชนาการท่ี
ถูกต�อง เป1นแนวทางส�งเสริมให�เห็นความสําคัญของอาหาร ว�าเป1นส�วนหนึ่งของการรักษาโรค 
สามารถนําหลักการไปประยุกต$และปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการฝQกทักษะการออก
กําลังกายท่ีเหมาะสม 

 ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
 -   แนะนําวิธีการปWองกันและการดูแลรักษาสุขภาพร�างกาย 
  -   แนะนําฝQกการบริหารกาย     

 วิธีการนําเสนอ  การบรรยาย  และฝQกปฏิบัติ 
 
      4. โภชนาการเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี   
   วัตถุประสงค% 

 เพ่ือให�มีความรู�ในการจัดปรับพฤติกรรมการบริโภคให�ถูกต�อง ถูกหลักโภชนาการท่ีดี  
แนะนําอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ รวมถึงการทําความเข�าใจเรื่องการบริโภคอาหาร เพ่ือสุขภาพท่ี
ดีและห�างไกลโรคต�าง ๆ ท่ีเกิดจากการบริโภคได�  

  ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
      แนะนําหลักการบริโภคอาหารเพ่ือการส�งเสริมสุขภาพท่ีดี และการบริโภคเพ่ือ
ปWองกันโรคสําหรับบุคคลท่ีมีสุขภาพดี และบุคคลท่ีมีภาวะเสี่ยงให�เหมาะสม 

 วิธีการนําเสนอ  การบรรยาย 
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3.3 หมวดจามจุรีประดับใจ 5.30  ชั่วโมง         
         -   กิจกรรมการมอบเข็มทองคําเกียรติคุณ และแสดงมุทิตาจิตแด�เพชรชมพู 
 วัตถุประสงค%   
    - พิธีมอบเข็มทองคําเกียรติคุณแก�บุคลากรจุฬาฯ  ซ่ึงเป1นผู�ปฏิบัติงานมาเป1นเวลา 25 ป5ข้ึนไป 

และพ�นจากหน�าท่ีเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ลาออกหรือถึงแก�กรรม เพ่ือยกย�องเชิดชู
เกียรติบุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�วยความมุ�งม่ันเสียสละเพ่ือจุฬาฯ มายาวนานเป1นแบบอย�างท่ีดีแก�
บุคลากรชาวจุฬาฯ ท่ัวไป 
- เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแด�ผู�เกษียณและแสดงความขอบคุณท่ีทุกท�านได�เสียสละปฏิบัติหน�าท่ี 
เป1นแบบอย�างท่ีดีงามแก�บุคลากรรุ�นหลัง 

 ขอบข8ายเนื้อหาสาระ 
 - นายกสภามหาวิทยาลัยมอบเข็มทองคําเกียรติคุณ 

- นายกสภามหาวิทยาลัยกล�าวแสดงมุทิตาจิตแก�ผู�เกษียณ 

- ฉายวีดิทัศน$ : กิจกรรมการจัดดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร  
การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ 

- บรรเลงดนตรี 

- การแสดงรําอวยพร 

- ร�วมรับประทานอาหารกลางวัน 
 วิธีการนําเสนอ  พิธีการ  
 
4.  วันท่ีดําเนินการ    
 ระหว�างวันท่ี 31 กรกฎาคม,วนัท่ี 3,4,8,9,18,28-30 สิงหาคม และวันท่ี 22 กันยายน 2560 
 
5.  สถานท่ี        
 ณ ห�อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ$,ห�อง 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

ศูนย$บริการสุขภาพแห�งจุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลยั, โรงแรมอมารี หัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ และศาลาพระเก้ียว 
 
6. คุณสมบัติของผู-เข-าร8วมโครงการ   
  เป1นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภทท่ีเกษียณในป5งบประมาณ พ.ศ.2560  
 
7. จํานวนผู-เข-าร8วมสัมมนา  จํานวน   191   ท�าน 
 
8. การประเมินผล    
  ประเมินผลการดําเนินการโครงการ โดยให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมกรอกแบบประเมินผล   
 เม่ือเสร็จสิ้นการเข�าร�วมกิจกรรม 
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9. ผู-รับผิดชอบบริหารโครงการ      
9.1    รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย$วันชัย มีชาติ) 
9.2 ผู�ช�วยอธิการบดี (ผู�ช�วยศาสตราจารย$ ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย$) 

 
10. ผู-รับผิดชอบจัดดําเนินการ 

10.1.   ฝ]ายพัฒนาบุคลากร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย$  
          10.2    นายคมสัน เลาห$กมล  

          โทรศัพท$ 80187 และ 80167  โทรสาร 80166     
 E-mail : Training@Chula.ac.th 
 
 พัฒนาคน เพ่ือ พัฒนางาน 


