
กําหนดการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ

ระหว#างวันที่ 31 กรกฎาคม,วันที่ 3,4,8,9,18,28-30 สิงหาคม และวันศุกร1ที่ 22 กันยายน 2560

ณ ห4อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ1,ห4อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10),ศูนย1บริการสุขภาพแห#งจุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย

โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ1 และศาลาพระเกี้ยว

 ---------------------------------
วันเวลา กิจกรรม/หัวข4อวิชา วิทยากร สถานที่

วันจันทร1ที่ 31 กรกฎาคม 2560

07.45 น. นัดพบบริเวณหน�าลานพระบรมราชานุสาวรีย�ฯ

08.00 - 08.30 น.  - ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย�สมเด็จพระป&ยมหาราช

   และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า

 - ถ)ายภาพหมู)ร)วมกับผู�บริหาร

08.30 - 08.45 น. เดินทางไปศาลาพระเกี้ยว

08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับป3ายลําดับที่สําหรับถ)ายรูปหมู)

09.00 - 10.00 น. กิจกรรม : ร�อยดวงใจสีชมพู อธิการบดีและคณะผู�บริหาร ศาลาพระเกี้ยว

กล)าวแสดงมุทิตาจิตแด)ผู�เกษียณ  อธิการบดี 

 (ศาสตราจารย� ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ�)

กล)าวรายงาน : ผู�อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย� 

10.00 - 10.30 น. รับประทานอาหารว)างและเครื่องดื่ม

 10.30 - 11.45  น.  - ถ)ายภาพหมู)ร)วมกับผู�บริหารเพื่อจัดทํากรอบรูปที่ระลึก

11.45 - 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.45 - 13.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

13.00 - 15.00 น. การวางแผนด�านภาษีสําหรับผู�เกษียณ อาจารย�กําธร สิริชูติวงศ� ศาลาพระเกี้ยว

14.00 - 14.15 น. รับประทานอาหารว)างและเครื่องดื่ม

บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย�

สมเด็จพระป&ยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ�า



2

วันเวลา กิจกรรม/หัวข4อวิชา วิทยากร สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณหน�าห�อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

09.00 - 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพให�เหมาะสมกับวัย  ผู�ช)วยศาสตราจารย� นายแพทย�สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน�

คณะแพทยศาสตร�

ห�อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

10.00 - 10.30 น. รับประทานอาหารว)างและเครื่องดื่ม ห�อง 101 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห�อง 108 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

13.00 - 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่ควรทราบ รองคณบดีฝJายบริหาร คณะนิติศาสตร�

(ผู�ช)วยศาสตราจารย� ดร.คณพล  จันทน�หอม)

ห�อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว)างและเครื่องดื่ม ห�อง 101 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

วันศุกร1ที่ 4 สิงหาคม 2560

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณหน�าห�อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

09.00 - 10.45 น. การบรรยาย เรื่อง การวางแผนการใช�เงิน

และการลงทุนหลังเกษียณ

ผู�อํานวยการศูนย�วิเคราะห�รายได�และปฏิบัติการลงทุน 

(นางพนิดา  ประพันธ�วัฒนะ)

ห�อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารว)างและเครื่องดื่ม ห�อง 101 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

11.00 - 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง สวัสดิการ สิทธิประโยชน� และการบริการหลังเกษียณ ผู�อํานวยการฝJายบริหารงานบุคคล ห�อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

(นางสาวนุษรา ปานกรด)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห�อง 108 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

13.00 - 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง โภชนาการเพื่อการมีสุขภาพที่ดี ผู�ช)วยศาสตราจารย� ดร.สุวิมล ทรัพย�วโรบล

หัวหน�าภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร

คณะสหเวชศาสตร�

ห�อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว)างและเครื่องดื่ม ห�อง 101 อาคารมหาจุฬาลงกรณ�
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วันเวลา กิจกรรม/หัวข4อวิชา วิทยากร สถานที่

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 11.45 น. จากใจถึงใจ ด�วยสายใยกิจกรรมผูกพัน

กิจกรรม :  การทําลูกประคบ วิทยากร       ผู�ช)วยศาสตราจารย�เตือนใจ โก�สกุล

ผู�ช)วยวิทยากร น.ส.ปภัชญา ป3านภูมิ ,นายชัยพร โก�สกุล

กิจกรรม : การทําเดคูพาจ วิทยากร       ศาสตราจารย� ดร.วนิดา จีนศาสตร�

ผู�ช)วยวิทยากร น.ส.วรางคณา จวบความสุข,น.ส.อาทิตยา ปะทิเก

กิจกรรม : การทําพิมเสนน้ํา วิทยากร      นายศักดิ์ชาย จันทร�หงษ�

ผู�ช)วยวิทยากร นายฆฤณ ชินประสาทศักดิ์

กิจกรรม : การทําสบู)รังไหม วิทยากร       ผู�ช)วยศาสตราจารย�รัชนี นภามรกต

ผู�ช)วยวิทยากร อาจารย� ดร.ยุพิน จินตภากร

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว)าง

11.45 -12.00 น. แนะนําการเตรียมตัวสําหรับตรวจสุขภาพของศูนย�บริการสุขภาพ

แห)งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ผู�อํานวยการศูนย�บริการสุขภาพแห)งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย� แพทย�หญิงปรียาจิต เจริญวงค�)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห�อง 1001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. กิจกรรม  “ฟ&ตสมวัย...กายใจแข็งแรง” นายกมลเศรษฐ�   เก)งการเรือ

กิจกรรม   "ยืดกายาพาสุข" นายพิสิษฐ� ธิติเลิศเดชา

กิจกรรม   "Fit for life" นางเบญจพร ทองเที่ยงดี

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว)าง

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห�อง 1001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 

ห�อง 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 

(อาคารจามจุรี 10)

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

ห�อง 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 

(อาคารจามจุรี 10)
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วันเวลา กิจกรรม/หัวข4อวิชา วิทยากร สถานที่

07.00 น. ลงทะเบียน บริเวณโถงชั้น 1 อาคารจามจุรี 9

07.00 - 10.00 น. การตรวจสุขภาพและให�ความรู�แก)ผู�เกษียณอายุ

(ตรวจเลือด , เอกซเรย�ปอด)

ศูนย�บริการสุขภาพแห)งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2

การตรวจวัดสมรรถภาพทางร)างกาย คณะวิทยาศาสตร�การกีฬา บริเวณโถงชั้น 1 อาคารจามจุรี 9

10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว)างและเครื่องดื่ม บริเวณโถงชั้น 1 อาคารจามจุรี 9

10.30 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง "พินัยกรรมชีวิต" ศาสตราจารย�พิเศษ กิติพงศ� อุรพีพัฒนพงศ� 

ประธานกรรมการบริษัทเบเคอร�แอนด� แมคเคนซี จํากัด

การบรรยายเรื่อง "การดูแลฟaน" ทันตแพทย�หญิงเรือนแก�ว สุรกิจบวร

การบรรยายเรื่อง “การดูแลรักษาดวงตา” รองศาสตราจารย� แพทย�หญิงอรุณี เลิศชวนะกุล

การบรรยายเรื่อง “อยู)อย)างไรให�ได�ตําแหน)งผู�เชี่ยวชาญชีวิต” นายแพทย�สัณฐิติ ดะห�ลัน

การบรรยายเรื่อง "แนะนําศูนย�บริการสุขภาพฯ ด�านงานบริการ"

การบรรยายเรื่อง "วัคซีนไข�หวัดใหญ) 2017"

เป&ดโอกาสให�ซักถามหลังการบรรยายในแต)ละหัวข�อ หัวข�อละ 5 นาที

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณโถงชั้น 1 อาคารจามจุรี 9

วันจันทร1ที่ 28 สิงหาคม 2560

07.30 - 08.00 น. พบกัน ณ บริเวณหน�าเรือนจุฬานฤมิต ณ บริเวณหน�าเรือนจุฬานฤมิต

08.00 น. ออกเดินทางจากจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (รับประทานอาหารว)างและเครื่องดื่มบนรถบัส) ถนนด�านข�างโรงพิมพ�จุฬาฯ

09.30 น. เดินทางถึงจังหวัดราชบุรี

09.30 - 14.00 น. ตามรอยพระยุคลบาทฯ อิ่มบุญ อุ)นรักษ� สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส)ใจ

สิ่งแวดล�อม 1

วัดขนอนหนังใหญ) จ.ราชบุรี

(รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.30 น.) ร�านคุณแดง จ.สมุทรสงคราม
14.00 น. ออกเดินทางไปโรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

วันศุกร1ที่ 18 สิงหาคม 2560

ห�องประชุมเพชรชมพู อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2

ผู�อํานวยการศูนย�บริการสุขภาพแห)งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย� แพทย�หญิงปรียาจิต เจริญวงค�)

วันที่ 28- 30 สิงหาคม 2560  เดินทางไปโรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ1
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วันเวลา กิจกรรม/หัวข4อวิชา วิทยากร สถานที่

15.30 น. เดินทางถึงโรงแรม  - Welcome Drink  - รับกุญแจเข�าห�องพัก

15.30 - 18.00 น. พักผ)อนตามอัธยาศัย

18.30 - 20.30 น. กิจกรรม : เรียงร�อยดวงใจจามจุรี ศรีจุฬา

ร)วมรับประทานอาหารเย็น

นายกมลเศรษฐ�   เก)งการเรือ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย

นายบัญชา สุขแสงชู

ห�องบอลรูม 1 และ2 (Ballroom 1&2) 

โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ�

20.30 น. พักผ)อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

06.00 - 07.30 น. การบรรยาย เรื่อง “อานาปานสติสมาธิ” ผู�ช)วยศาสตราจารย� นายแพทย�สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน�

คณะแพทยศาสตร�

ห�องบอลรูม 1 และ2 (Ballroom 1&2) 

โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ�

07.30 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช�า

08.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรม

08.30 - 15.00 น. ตามรอยพระยุคลบาทฯ อิ่มบุญ อุ)นรักษ� สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส)ใจ

สิ่งแวดล�อม 2

วัดห�วยมงคล ,พระราชนิเวศน�มฤคทายวัน

จ.ประจวบคีรีขันธ�

(รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.30 น.)

15.00 น. เดินทางกลับถึงโรงแรม

15.00-18.30น. พักผ)อนตามอัธยาศัย

18.30 - 20.30 น. กิจกรรม : บ�านจามจุรีมีสุข นายกมลเศรษฐ�   เก)งการเรือ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย

นายบัญชา สุขแสงชู

ห�องบอลรูม 1 และ2 (Ballroom 1&2) 

โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ�

 - รับประทานอาหารเย็นและสังสรรค�

 - เลือกประธานรุ)น

20.30 น. พักผ)อนตามอัธยาศัย

วันจันทร1ที่ 28 สิงหาคม 2560 (ต#อ)
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วันเวลา กิจกรรม/หัวข4อวิชา วิทยากร สถานที่

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช�า

08.30 น. คืนกุญแจห�องพัก ออกเดินทาง

08.30 - 11.30 น. ตามรอยพระยุคลบาทฯ อิ่มบุญ อุ)นรักษ� สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส)ใจสิ่งแวดล�อม 3 อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ�

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร�านคุณแดง จ.สมุทรสงคราม

13.30 น. ออกเดินทางกลับจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เดินทางถึงจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 17.30 น.  

วันศุกร1ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ศาลาพระเกี้ยว  

08.30 - 09.30 น.

09.45 - 10.00 น.

10.00 น.

11.00 - 14.00 น.

หมายเหตุ : - กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม

- วันจันทร�ที่ 31 กรกฎาคม 2560 และวันศุกร�ที่ 22 กันยายน 2560 แต)งกายชุดสากลนิยม / ชุดผ�าไทย

 - งานเลี้ยงสังสรรค� รับประทานอาหารกลางวัน (โตlะจีน)

 - การแสดงบนเวทีรําอวยพร จากคณะศิลปกรรมศาสตร�

 - รับรูปถ)าย,ทําเนียบรุ)น,เอกสารประมาณเงินบํานาญ

ลงทะเบียน

สําหรับผู�มีสิทธิได�รับเข็มทองคําเกียรติคุณ ขอความกรุณามาตรงเวลา

ศาลาพระเกี้ยว

นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู�อํานวยการ

และผู�ช)วยอธิการบดี นั่งประจําที่ด�านหน�าเวที

เริ่มพิธีมอบเข็มทองคําเกียรติคุณ
ประธานในพิธี

ศาสตราจารย�กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน�

นายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานมอบเข็มทองคําเกียรติคุณ

กล)าวรายงาน โดย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย�วันชัย มีชาติ)

ประธานกล)าวแสดงความยินดีกับผู�ได�รับเข็มทองคําเกียรติคุณและ

กล)าวแสดงมุทิตาจิตแด)ผู�เกษียณ

 - ชมวีดีทัศน�ภาพกิจกรรมต)าง ๆ


