
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรการอบรมสัมมนา  
ตามแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

(ตามมต ิก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๖๑) 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
ส านักงาน ก.พ.  

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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หลักสูตร “เตรียมตัว เตรยีมใจ ไปกับวันข้างหน้า” 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ป ี
ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ท าให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของประชากรไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๕.๓ ปี ส าหรับผู้ชาย และ ๘๑.๙ ปี ส าหรับผู้หญิง  
 ๑.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น         
และจะทยอยเกษียณอายุเป็นจ านวนมากในอีก ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า โดยอายุที่ยืนยาวขึ้นจะท าให้มีระยะเวลา
หลังเกษียณยาวนานขึ้น อันจะส่งผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
ดังนั้น การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณอายุและมีศักยภาพ มีความพร้อมเป็นประชากร
สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) สามารถปฏิบัติงานในบริบทสังคมสูงอายุ และท างานต่อไปได้หลังเกษียณ 
จึงเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดียิ่งขึ้น  
 ๑.๓ ก.พ. ได้เห็นชอบแนวทางการเตรียมพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ โดยในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติ เห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สั งคมสูงอายุ   
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาก าลังคนภาครัฐทุกประเภทให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ (๒) เตรียม
ความพร้อมให้ผู้ที่เกษียณอายุใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ และ  
(๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของช่วงอายุให้เกิดประโยชน์  
 ๑.๔ หลักสูตร “เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า” เป็นหนึ่งในหลักสูตรกลาง ที่ส านักงาน ก.พ. 
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตามมติ ก.พ. ข้างต้น โดยมุ่งเน้น  
การพัฒนาเพ่ือเตรียมบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ ทั้งในมิติ 
ทางกาย ทางจิต และทางสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่วัยสูงอายุมีความมั่นคงและหลักประกันในการด ารงชีวิต 
  
๒. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตร “เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต
ในสังคมสูงอายุ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
หลักประกันความม่ันคงในการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคม  
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๓. เนื้อหาสาระ 
 ๓.๑ สถานการณ์และผลกระทบของสังคมสูงอายุต่อชีวิตและการท างาน 
 ๓.๒ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ 
๓.๓ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพ่ือชะลอวัย  
๓.๔ สิทธิและสวัสดิการหลังเกษียณ  
๓.๕ การบริหารจัดการด้านการเงิน 
๓.๖ การบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย 
๓.๗ การมีส่วนร่วมทางสังคม     

๔. วิธีการอบรมพัฒนา  

 ใช้วิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม  

๕. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๕.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
ได้เต็มเวลา  

๕.๒ ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  
 ๕.๓ สมัครได้เพียงคนละ ๑ หลักสูตร (รุ่น) เท่านั้น  

๕.๔ รับเพียงรุ่นละ ๘๐ คน  
๖. ก าหนดการอบรมสัมมนา  
 - รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                  
 - รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                   
 ณ ห้องประชุม ๓๕๐๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕ ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  

๗. การประเมินผล  

 ประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจใช้แบบบประเมินออนไลน์ และการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  

๘. ค่าใช้จ่าย 

 ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไป-กลับ และค่าที่พัก (หากมี) ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด  

๙. การรับสมัคร 

 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่  ๑ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บ ไซต์  
http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 

 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่  ๒ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บ ไซต์  
http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 
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ก าหนดการอบรมสัมมนา 
หลักสูตร “เตรียมตัว เตรยีมใจ ไปกับวันข้างหน้า” 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๓๕๐๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
------------------------------------------ 

รุ่น ๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ / รุ่น ๒ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดการอบรมสัมมนา 

โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.  
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. แนะน าหลักสูตร 

ประเมินความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ  
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย “สูงวัยเรื่องใกล้ตัว” 

โดย วิทยากรจากส านักงาน ก.พ. 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “ศาสตร์ชะลอวัย รู้เท่าทันก่อนวันที่เปลี่ยนแปลง”  

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพจาก  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “บริหารสมอง ออกก าลัง เพิ่มพลังชีวิต” 

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมหลักสูตรบริหารสมอง (Brain Gym) 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การบรรยาย “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลังเกษียณที่พึงรู้” 

โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
 
รุ่น ๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ / รุ่น ๒ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “บริหารเงินทองรองรับเกษียณ” 

โดย วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย “เตรียมบ้านพร้อม ชีวิตดี” 

โดย วิทยากรจากศูนยเ์ชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อม 
เพ่ือทุกคน คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

การบรรยาย “สังคมสูงอายุ สังคมของคนทุกวัย”  
โดย วิทยากรจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร “เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า” 
สรุปและปิดการอบรมสัมมนา 

------------------------------------------ 
หมายเหตุ : บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.
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หลักสูตร “สมดุลชีวิต...ทีส่ร้างได้” 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปี 
ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ท าให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของประชากรไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๕.๓ ปี ส าหรับผู้ชาย และ ๘๑.๙ ปี ส าหรับผู้หญิง  
 ๑.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น         
และจะทยอยเกษียณอายุเป็นจ านวนมากในอีก ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า โดยอายุที่ยืนยาวขึ้นจะท าให้มีระยะเวลา
หลังเกษียณยาวนานขึ้น อันจะส่งผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
ดังนั้น การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณอายุและมีศักยภาพ มีความพร้อมเป็นประชากร
สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) สามารถปฏิบัติงานในบริบทสังคมสูงอายุ และท างานต่อไปได้หลังเกษียณ 
จึงเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดียิ่งขึ้น  
 ๑.๓ ก.พ. ได้เห็นชอบแนวทางการเตรียมพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ โดยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติ เห็นชอบแผนพัฒนาศักยภาพก าลั งคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สั งคมสูงอายุ   
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาก าลังคนภาครัฐทุกประเภทให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ                    (๒) 
เตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกษียณอายุใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ และ 
(๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของช่วงอายุให้เกิดประโยชน์  
 ๑.๔ หลักสูตร “สมดุลชีวิตที่สร้างได้” เป็นหนึ่งในหลักสูตรกลาง ที่ส านักงาน ก.พ. จัดท าขึ้นเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตามมติ ก.พ. ข้างต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
และเตรียมบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายและกิจกรรมในชีวิต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในงาน นอกงาน 
และการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิการในการท างานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต            
ให้เป็นผู้สูงวัยที่มีความสุข 
  
๒. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตร “สมดุลชีวิต...ที่สร้างได้” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตกับการท างานในวัยสูงอายุ 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะในการบริหารเวลาส าหรับการด ารงชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ชีวิตส่วนตัวและการเข้าสังคม 
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๓. เนื้อหาสาระ 
 ๓.๑ แนวคิดการจัดสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตกับการท างานในวัยสูงอายุ 
 ๓.๒ การส ารวจและหาสมดุลของการชีวิตและการท างานของตนเอง 
๓.๓ การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๔ ผู้สูงอายุกับกิจกรรมทางสังคม  
๓.๕ การด ารงชีวิตและการฝึกทักษะการคิดเชิงบวก   

๔. วิธีการอบรมพัฒนา  

 ใช้วิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม  

๕. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๕.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ที่มีความสนใจ สามารถเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
ได้เต็มเวลา  

๕.๒ ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  
 ๕.๓ สมัครได้เพียงคนละ ๑ หลักสูตร (รุ่น) เท่านั้น  

๕.๔ รับเพียงรุ่นละ ๕๐ คน  
๖. ก าหนดการอบรมสัมมนา  
 - รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒       เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                  
 - รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                   
 ณ ห้อง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๑ ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  

๗. การประเมินผล  

 ประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจใช้แบบบประเมินออนไลน์ และการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  

๘. ค่าใช้จ่าย 

 ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
ไป-กลับ และค่าที่พัก (หากมี) ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด  

๙. การรับสมัคร 

 ผู้ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่  ๑ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บ ไซต์  
http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 

 ผู้ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่  ๒ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บ ไซต์  
http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 
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ก าหนดการอบรมสัมมนา 
หลักสูตร “สมดุลชีวิต...ทีส่ร้างได้” 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๓๓๑๐ อาคาร ๓ ชั้น ๑ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
------------------------------------------ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดการอบรมสัมมนา 

โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. 
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย “สมดุลชีวิตกับการท างาน (Work Life Balance)” 

โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติ “การหาความสมดุลของตัวเอง” 

โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ  “บริหารเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” 

โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ  “การฝึกคดิเชิงบวก (Positive Thinking)” 

โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติ “การส ารวจตนเองเพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ 

อย่างเต็มพลัง เพื่อมุ่งสู่การมีชีวิตที่สมดุล” 
โดยวิทยากรจากภาคเอกชน 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร “สมดุลชีวิต...ที่สร้างได้”   
สรุปและปิดการอบรมสัมมนา 

------------------------------------------- 
หมายเหตุ :  ๑) บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
  ๒) รอยืนยันวิทยากร 
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หลักสูตร “อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ?” 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปี 
ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ท าให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของประชากรไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๕.๓ ปี ส าหรับผู้ชาย และ ๘๑.๙ ปี ส าหรับผู้หญิง  
 ๑.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น         
และจะทยอยเกษียณอายุเป็นจ านวนมากในอีก ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า โดยอายุที่ยืนยาวขึ้นจะท าให้มีระยะเวลา
หลังเกษียณยาวนานขึ้น อันจะส่งผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
ดังนั้น การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณอายุและมีศักยภาพ มีความพร้อมเป็นประชากร
สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) สามารถปฏิบัติงานในบริบทสังคมสูงอายุ และท างานต่อไปได้หลังเกษียณ 
จึงเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดียิ่งขึ้น  
  ๑.๓ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
ทุกประเภทให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ (๒) เตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกษียณอายุใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
อย่างมีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ และ (๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของช่วงอายุให้เกิดประโยชน์ และในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑               
มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ ประกอบด้วย หลาย
มาตรการ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งงานและการบริหารอัตราก าลังภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจ
และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาระบบบริหารอายุส าหรับส่วนราชการ 
 ๑.๔ หลักสูตร “อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ?” เป็นหนึ่งในหลักสูตรกลาง ที่ส านักงาน ก.พ. 
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตามมติ ก.พ. ข้างต้น โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาเพ่ือเตรียมข้าราชการในวัยสูงอายุให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตหลังเกษียณอย่างฉลาดและมีคุณภาพ  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกฎหมาย เพ่ือให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ไม่เป็นภาระ 
แก่สังคม และสามารถด ารงตนอย่างสง่างามสมวัย   
  
๒. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตร “อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ?” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ของผู้สูงอายุ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างเหมาะสม (Smart Body, Smart Mind)  
 ๒.๓ เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับการมีรายได้หลังเกษียณ  
 ๒.๔ เพ่ือพัฒนาผู้สูงวัยให้ตระหนักถึงการด ารงตนอย่างสง่างามสมวัย    
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๓. เนื้อหาสาระ 
 ๓.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ   
 ๓.๒ ประเด็นส าคัญเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างฉลาดและสง่างาม  
๓.๓ กฎหมายและสิทธิประโยชน์น่ารู้ส าหรับผู้สูงอายุ 
๓.๔ ทักษะอาชีพส าหรับผู้สูงอายุและผู้เกษียณอายุราชการ  

 ๓.๕ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและสง่าสมวัย 
 ๓.๖ บุคลิกภาพของผู้สูงอายุ    
๔. วิธีการอบรมพัฒนา  

 ใช้วิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม  

๕. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๕.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ที่มีความสนใจและสามารถเข้าร่วมการอบรม
สัมมนาได้เต็มเวลา ทั้งนี้ อาจจะพิจารณาให้โอกาสผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้ารับการอบรมก่อน  

๕.๒ ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  
 ๕.๓ สมัครได้เพียงคนละ ๑ หลักสูตร (รุ่น) เท่านั้น  

๕.๔ รับเพียงรุ่นละ ๑๐๐ คน  
๖. ก าหนดการอบรมสัมมนา  
 - รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                  
 - รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ - ๓   กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                   
 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  

๗. การประเมินผล  

 ประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจใช้แบบบประเมินออนไลน์ และการรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  

๘. ค่าใช้จ่าย 

 ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไป-กลับ และค่าที่พัก (หากมี) ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด  

๙. การรับสมัคร 

 ผู้ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่  ๑ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บ ไซต์  
http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 

 ผู้ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่  ๒ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บ ไซต์  
http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 
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ก าหนดการอบรมสัมมนา 
หลักสูตร “อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ?”  

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี
------------------------------------------ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น เปิดการอบรมสัมมนา 

โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ” 

o มรดกและการท าพินัยกรรม 
o การให้และการถอนคืนการให้ 
o การโอนกรรมสิทธิ์ 

 o การท าสัญญาและการค้ าประกัน 
o สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามกฎหมาย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๐๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “เข้าใจวัยตน เข้าใจวัยต่าง” 

o ผู้สูงอายุและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ 
o ความสุข ๕ มิติเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ 

 o การบริหารร่างกายและสมองอย่างง่าย เพ่ือสูงวัยที่สง่า 
o ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของผู้สูงอายุ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติ “มือใหม่ขายของออนไลน์” 

o เคล็ดลับการตลาด 
 o ไอเดียบรรจุภัณฑ์ 

โดยวิทยากรจาก Oppy Club ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือผู้สูงวัย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๐๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การบรรยาย “การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้สูงอายุ” 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร “อยู่อย่างไร...ให้สมาร์ทหลังเกษียณ” 

สรุปและปิดการสัมมนา 
---------------------------------------- 

หมายเหตุ :  ๑) บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
๒) รอยืนยันวิทยากร 
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หลักสูตร “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปี 
ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ท าให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของประชากรไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๕.๓ ปี ส าหรับผู้ชาย และ ๘๑.๙ ปี ส าหรับผู้หญิง  
 ๑.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น         
และจะทยอยเกษียณอายุเป็นจ านวนมากในอีก ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า โดยอายุที่ยืนยาวขึ้นจะท าให้มีระยะเวลา
หลังเกษียณยาวนานขึ้น อันจะส่งผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
ดังนั้น การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณอายุและมีศักยภาพ มีความพร้อมเป็นประชากร
สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) สามารถปฏิบัติงานในบริบทสังคมสูงอายุ และท างานต่อไปได้หลังเกษียณ 
จึงเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดียิ่งขึ้น  
 ๑.๓ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
ทุกประเภทให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ (๒) เตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกษียณอายุใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
อย่างมีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ และ (๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของช่วงอายุให้เกิดประโยชน์ และในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑               
มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ ประกอบด้วย  
หลายมาตรการ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งงานและการบริหารอัตราก าลังภาครัฐให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาระบบบริหารอายุส าหรับส่วนราชการ 
 ๑.๔ หลักสูตร “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” เป็นหนึ่งในหลักสูตรกลาง ที่ส านักงาน ก.พ. จัดท าขึ้น 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตามมติ ก.พ. ข้างต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งมีต าแหน่ง บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน และมีช่วงอายุที่แตกต่าง 
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี และมีทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
ในบริบทขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างหลากหลายของช่วงอายุ เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ     
เกิดความราบรื่น และน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร   
 
๒. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตร “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตและการท างานร่วมกับคนที่มีความแตกต่างด้านอายุ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานและลดความขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์      
ในการสร้างนวัตกรรมภายในหน่วยงาน 
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๓. เนื้อหาสาระ 
๓.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัย 
๓.๒ กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งภายในทีม 
๓.๓ การสื่อสารระหว่างวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔ การบริหารความต่างระหว่างวัยและการพัฒนานวัตกรรม 
๓.๕ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความแตกต่างภายในองค์กร   

๔. วิธีการอบรมพัฒนา  

 ใช้วิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม  

๕. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๕.๑ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน /ช านาญการ/ช านาญงาน ที่มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี  
จ านวนรุ่นละ ๒๕ คน  

๕.๒ ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ/อาวุโสขึ้นไป หรือข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน  
หรือเป็นผู้บริหารทุกระดับ ทีม่ีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป จ านวนรุ่นละ ๒๕ คน  

ทั้งนี้  โดยส่วนราชการเป็นผู้คัดเลือกและมอบหมายข้าราชการตามข้อ ๕.๑ จ านวน ๑ คน  
และ ข้อ ๕.๒ จ านวน ๑ คน ให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา 

๖. ก าหนดการอบรมสัมมนา  
 - รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                  
 - รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                   
 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  

๗. การประเมินผล  

 ประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจใช้แบบบประเมินออนไลน์ และการรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  

๘. ค่าใช้จ่าย 

 ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไป-กลับ และค่าที่พัก (หากมี) ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด  

๙. การรับสมัคร 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ 
ทางเว็บไซต์ http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 
ทั้งนี้ ส านักงาน กพ จะพิจารณาให้ผู้ที่สมัครลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน 
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ก าหนดการอบรมสัมมนา 
หลักสูตร “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี
------------------------------------------ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดการอบรมสัมมนา 
   โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. 
๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างวัย” 
   โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งในทีมที่หลากหลาย” 
   โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

รุ่นที่ ๑ วันที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “สื่อสารอย่างไรให้ตรงใจคนทุกวัย” 
   โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การบริหารความต่างระหว่างวัย 

และการพัฒนานวัตกรรม” 
โดยวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  “ต่างวัย...ไม่ใช่ปัญหา” 
   สรุปและปิดการสัมมนา 

---------------------------------------- 
หมายเหตุ :  ๑) บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
  ๒) รอยืนยันวิทยากร 
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หลักสูตร “HR ยุคใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ป ี
ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ท าให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของประชากรไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๕.๓ ปี ส าหรับผู้ชาย และ ๘๑.๙ ปี ส าหรับผู้หญิง  
 ๑.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น         
และจะทยอยเกษียณอายุเป็นจ านวนมากในอีก ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้า โดยอายุที่ยืนยาวขึ้นจะท าให้มีระยะเวลา
หลังเกษียณยาวนานขึ้น อันจะส่งผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
ดังนั้น การส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณอายุและมีศักยภาพ มีความพร้อมเป็นประชากร
สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) สามารถปฏิบัติงานในบริบทสังคมสูงอายุ และท างานต่อไปได้หลังเกษียณ 
จึงเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดียิ่งขึ้น  
 ๑.๓ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
ทุกประเภทให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ (๒) เตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกษียณอายุใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
อย่างมีศักยภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ และ (๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของช่วงอายุให้เกิดประโยชน์ และในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑               
มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ ประกอบด้วย 
หลายมาตรการ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่งงานและการบริหารอัตราก าลังภาครัฐให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาระบบบริหารอายุส าหรับส่วนราชการ 
 ๑.๔ หลักสูตร “HR ยุคใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” เป็นหนึ่งในหลักสูตรกลาง ที่ส านักงาน ก.พ. จัดท าขึ้น
เพ่ือพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ตามมติ ก.พ. ข้างต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา  
นักทรัพยากรบุคลและบุคลากรซึ่งรับผิดชอบงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการปฏิบัติงานในบริบทขององค์กรที่มีจ านวนผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ เกิดความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  
  
๒. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตร “HR ยุคใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรสูงอายุในหน่วยงาน 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองรับสังคมสูงอายุ  
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบุคคลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ   
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๓. เนื้อหาสาระ 
 ๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับสังคมสูงอายุในประเทศไทยและในระบบราชการไทย  
 ๓.๒ แนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างอายุในส่วนราชการ (HR Analytics) 
๓.๓ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของบุคลากรผู้สูงอายุ : ความคิด ทัศนคติ จุดเด่น และข้อจ ากัด 
๓.๔ เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ 

 ๓.๕ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
รองรับสังคมสูงอาย ุ   
๔. วิธีการอบรมพัฒนา  

 ใช้วิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม  

๕. กลุ่มเป้าหมาย  
 ๕.๑ นักทรัพยากรบุคคลที่ส่วนราชการมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาส่วนราชการละ ๑ คน  

๕.๒ สมัครได้เพียงคนละ ๑ รุ่น เท่านั้น  
 ๕.๓ สมัครได้เพียงคนละ ๑ หลักสูตร (รุ่น) เท่านั้น  

๕.๔ รับเพียงรุ่นละ ๕๐ คน  
๖. ก าหนดการอบรมสัมมนา  
 - รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                  
 - รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                   
 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ ส านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  

๗. การประเมินผล  

 ประเมินการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยอาจใช้แบบบประเมินออนไลน์ และการรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา  

๘. ค่าใช้จ่าย 

 ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาทั้งหมด ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไป-กลับ และค่าที่พัก (หากมี) ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด  

๙. การรับสมัคร 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนารุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ต้องลงทะเบียนออนไลน์ 
ทางเว็บไซต์ http://event.ocsc.go.th/jpc ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘ 
ทั้งนี้ ส านักงาน กพ จะพิจารณาให้ผู้ที่สมัครลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน 
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ก าหนดการอบรมสัมมนา 
หลักสูตร “HR ยุคใหม่ ใส่ใจผู้สูงอาย”ุ 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี
------------------------------------------ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. เปิดการประชุม 

โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.  
๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับสังคมสูงอายุในประเทศไทย และราชการไทย” 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “แนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างอายุในส่วนราชการ  

(HR Analytic)” 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย “ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของบุคลากรสูงอายุ :  

ความคิด ทัศนคติ จุดเด่น - ข้อจ ากัด” 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การบรรยายและฝึกปฏิบัต ิ“เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ” 
 
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย “นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

บุคลากรสูงอายุ” 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารทรพัยากรบุคคล  

เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ” 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การฝึกปฏิบัติ “การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาก าลังคนสูงอายุ 

ของส่วนราชการ” 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร “HR ยุคใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” 

สรุปและปิดการสัมมนา 
-------------------------------------------. 

หมายเหตุ :  ๑) บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
  ๒) รอยืนยันวิทยากร 



 
 

 

ใบสมัครลงทะเบียน 
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ  

 
๑. เลขประจ าตัวประชาชน ................................................. 
๒. ค าน าหน้านาม  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................... 
๓. ชื่อ............................. นามสกุล.............................. 
๔. อายุ ... ปี  
๕. ต าแหน่งงานปัจจุบันหรือต าแหน่งงานที่เกษียณอายุ 

ประเภทต าแหน่ง  บริหาร  อ านวยการ  วิชาการ  ทั่วไป 
ชื่อต าแหน่ง      (เลือกจากรายการ)          
กระทรวง     (เลือกจากรายการ)                   กรม. ... (เลือกจากรายการ)..........................               

๖. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ................................................................................................... .......... 
๗. หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน........................................................................................................ 
๘. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่....................................................................................................... . 
๙. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) (ถ้ามี)............................................................ 
 
 

 
 
 
 
 

 
สอบถามเพิ่มเติม : โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๖ หรือ ๘๘๒๑ หรือ ๘๘๑๕  
 หรือ ๘๘๔๓ หรือ ๘๘๔๖ 

 ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
 ส านักงาน ก.พ. 

 

 

สมัครเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางเว็บไซต์ 
http://event.ocsc.go.th/jpc  

โดยกรอกรหัส ๙๖๓๘  
ภายในระยะเวลาที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 


