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หลักการและเหตุผล 
 การท างานถือเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต แต่คนท างานส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในการ
ท างาน ซึ่งปัญหานั้นอาจจะมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และความคิด ส่งผลให้เกิด
ความเบื่อหน่าย ไม่อยากท างาน ท างานแล้วไม่มีความสุข ท าให้เกิดความเครียดในการท างาน และส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการท างาน จึงอาจท าให้การตอบสนองทางอารมณ์ไม่เหมาะสมหรือสามารถ
พัฒนากลายเป็นโรคทางจิตเวชได้ ปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นทุกๆ ปี ในโลกที่เต็ม
ไปด้วยปัญหาและสถานการณ์ตึงเครียด อาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึก บางคน
เป็นโรคซึมเศร้าโดยที่ตนเองไม่ทราบ และบางคนเข้าใจว่าเป็นเพราะคิดมากไปเอง ท าให้ไม่ได้รับการรักษาที่
เหมาะสมทันท่วงที และมีความรู้ความเข้าใจต่อวิธีการรับมือ การให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาที่น้อย
มาก และผิดหลักการ  โรคซึมเศร้า นับเป็นโรคหนึ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ป่วย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว 
จะท าให้หมดก าลังใจ ท้อแท้ในชีวิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงอย่างชัดเจน ปัญหาภาวะ
ซึมเศร้าจึงเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม จากสถานการณ์โรค
ซึมเศร้าในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ ให้ความซึมเศร้าและความเครียดเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง ทุกเวลา 
การท่ีมีความเครียดมากเกินไปจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ  
 
  มหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่าองค์กรที่จะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องมีผลมาจากความสุขของคน
ภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่องค์กรต้องค านึงถึง เพราะฉะนั้นความสุขจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้การ
บริหารงานราบร่ืน เมื่อคนในองค์กรมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ตัวเองท า เกิดความภูมิใจ เห็นคุณค่าของงาน 
การสร้างความสุขในที่ท างานนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร
มีความสุขในการท างาน ความสุขที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร  
 

ส านักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โครงการอบรม “How to be good : ท าอย่างไรให้มีสุขในการท างาน” 
 

วันที่จัดอบรม:  วันที่ 14 มิถุนายน 2565     เวลา 09.00 – 11.30 น. 

จ านวนที่เปิดรับ:  ไม่จ ากัดจ านวน คน    

รูปแบบการอบรม: อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 

กลุ่มเป้าหมาย:  บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   ต าแหน่ง:  ทุกต าแหน่ง 
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 หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีเป้าหมาย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะน าพาองค์กรไปสูก่ารเติบโตอยา่งยั่งยืน โดยเน้นการจัดการ “คน” เป็นหลัก เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม สร้างแรงจูงใจในการท างานให้มีความสุข โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานให้มีความสุข ลดความเครียด เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและต่อยอดด้วยตนเอง ให้มี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีความสุขท่ีแท้จริงบนพื้นฐานความสุขท่ีสมดุลกับชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสุขในการท างาน ป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า  
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการดูแลสุขภาพจิตตนเอง และลดภาวะโรคซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมาหวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าใจสภาวะโรคซึมเศร้า เข้าใจเพื่อนร่วมงาน และ 
สามารถดูแลตัวเองและเพื่อนร่วมงาน ได้อย่างเข้าใจและมีความสุขใจการท างาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
   บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ  
      
เวลาในการจัดฝึกอบรม 

จัดการฝึกอบรม จ านวน 1 รุ่น จ านวน 2 ช่ัวโมง   
 

กิจกรรมการฝึกอบรม 
 อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ด้วยการบรรยายโดยวิทยากร  
 
การประเมินผล 

1. การวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
2. ระยะเวลาการเข้ารับการอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80 % ของระยะเวลาการอบรม 

 
เงื่อนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็น บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น   
2. บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนส ารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
 http://sduthelink.dusit.ac.th (e-Training)  
3. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนจองอบรม Online โดยใช้ username ของตนเอง         

ไม่สามารถจองให้ผู้อื่นใน username ของท่านได้  
4. หากท าการลงทะเบียนจองการอบรมแล้ว และ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาติดต่อ  

กองบริหารงานบุคคล โทร.02 244 5153 ติดต่อ คุณรัตนา/คุณพิริยะ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 
2 วัน  

 
 
 

http://sduthelink.dusit.ac.th/
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สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 

 1. เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 2. วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file (เฉพาะผู้ที่ผา่นการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด  
 
วิทยากร:   

 ร.ต.อ.หญิง ดร.วิสมล ศรีสุทธินันทน ์ รองสารวัตรฝา่ยกจิการการฝกึอบรม วิทยาลยัต ารวจ 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรม “How to be good : ท าอย่างไรใหม้สีุขในการท างาน” 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. 
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 

.................................... 
 
 

09.00 น. - 09.15 น.  ลงทะเบยีนผูเ้ข้ารับการอบรม  

 

09.15 น. - 09.30 น. เปิดการอบรม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  

    รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
 

09.30 น. - 11.30 น. บรรยายหัวข้อ “How to be good : ท าอย่างไรใหม้ีสขุในการท างาน” 
โดย ร.ต.อ.หญงิ ดร.วิสมล ศรีสุทธินันทน ์  
รองสารวัตรฝา่ยกจิการการฝกึอบรม วิทยาลยัต ารวจ 
 

   

    

   

หมายเหตุ : 1. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

  2. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร 

  3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 80% 

     ของเวลาการอบรมทั้งหมด) 


