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ค าน า 
 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเสริมเพิ่มพูนความรู้ และ 
ประสบการณ์ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง โดยจัดสรรงบประมาณผ่าน 
กองทุนทุน มสธ. 12 ปี 
 
  โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการท างานด้วยความคิดบวก (Power up Positive Thinking) และระดม
สมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฏิรูป มสธ. เตรียมการรองรับงาน โดย ศวน. มสธ. อุดรธานี 
และ ล าปาง ได้จัดขึ้นโดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ วันที่ 21-23 
พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับ วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรในการให้บริการงานด้านต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัย มอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งต่างๆ สู่ความคิดและแนวปฏิบัติ “เชิงบวก” สามารถน ามาใช้ในการท างานและ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขมากข้ึน เกิดแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเอง มีความ 
เข้าใจในเพ่ือนร่วมงานและองค์กรมากข้ึน ตลอดจนสามารถท างานร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ 
มีความสุข เพ่ือศึกษาดูงาน ประสบการณ์ใหม่ๆด้านการบริการสามารถน ามาปรับใช้ กับงานที่ปฏิบัติ และเพ่ือ
บุคลากรระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิรูป มสธ. ภายใต้แนวทางการ
ด าเนินงานของ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  ประเด็นที่หน่วยงานของตนต้องเตรียมการรองรับ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการเตรียมการรองรับในประเด็นนั้นๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
     
  นอกจากความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในการ 
พัฒนาการงานและพัฒนาตนเอง รายงานผลโครงการ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ ผู้สนใจและผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถศึกษาเรียนรู้และนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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รายงานผล 
โครงการการเขียนผลงานวิชาการและบทความ 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการท างานด้วยความคิดบวก (Power up Positive  
   Thinking) และระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฏิรูป มสธ.  
   เตรียมการรองรับงาน โดย ศวน. มสธ. อุดรธานี และ ล าปาง 
 
2. ผู้รับทุน   นางสาวพรนภา นวนมะณี 

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 
 

3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 
 
4. สถานที่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 
 
5. งบประมาณ   งบประมาณท่ีได้รับ จานวน 94,750 บาท (เก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
6. ความส าคัญของโครงการ 
 เนื่องจากศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีส านักงาน ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคต่างๆ 

ของประเทศ รวม 10 แห่ง ซึ่งแต่ละศูนย์วิทยพัฒนา มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการ

ให้บริการด้านการศึกษา ด้านวิชาการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคม และ

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแก่ บุคลากรผู้สนใจโดยทั่วไปในท้องถิ่นซึ่ง   แต่ละศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. มีหน้าที่

รับผิดชอบในการให้บริการดังกล่าว ระหว่าง 5-11 จังหวัด และศูนย์วิทยพัฒนา มีบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ 

ระหว่าง 18-23 อัตรา โดยแบ่ง      การบริหารงานภายในศูนย์ฯออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 

 1. งานอ านวยการและธุรการ มีหน้าที่ ด าเนินงานด้านการเงินสารบรรณและธุรการ บริการงานทั่วไป 

บัญชี พัสดุ บุคคล ยานพาหนะ เป็นต้น 

 2. งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่บริการสื่อการศึกษาประเภทต่างๆ จัดส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

 3. งานส่งเสริมและบริการการศึกษา มีหน้าที่ให้บริการการศึกษา ด้านงานทะเบียนนักศึกษา  

การลงทะเบียนเรียน บริการวิชาการแก่สังคม บริการแนะแนวการศึกษาด้านการรับสมัครนักศึกษา ให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน จัดกิจกรรมชมรมนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่าย

การศึกษา เป็นต้น   



  เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. บรรลุตามนโยบาย ภารกิจ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่จัดท าขึ้น ดังปรากฏตามค ารับรองปฏิบัติราชการ บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนาจึงมีความจ าเป็นใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของแต่ละศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยการอบรมให้
ความรู้บุคลากรเพ่ิมศักยภาพการท างานด้วยความคิดบวก (Power up Positive Thinking) หลักสูตรนี้มี
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวกให้กับบุคลากรในศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยมุ่งพัฒนา
ทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงานและองค์กร อีกทั้งยังเสริมแนวทางในการจุดประกาย ความคิด
สร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ท้ังชีวิตประจ าวันและในการท างาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ด้วยการตั้งเป้าหมายชีวิต เพื่อสร้างความส าเร็จในชีวิตที่ดีกว่า และน าไปสู่ จุดหมายสูงสุดร่วมกับองค์กร  
“การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือชีวิตบวกของบุคลากร และโอกาสทองขององค์กร” และการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นการเปิดโลกทัศน์จากหน่วยงานอื่น เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ 
ในด้านการจัดภูมิทัศน์ และการบริการครบวงจร หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้ด าเนินงานในด้าน
บริการครบวงจรเป็นที่ประจักษ์ ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควรเลือกที่จะให้ความรู้บุคลากรเพ่ิมศักยภาพการท างานด้วย
ความคิดบวก และศึกษาดูงาน เพื่อจะได้น าสิ่งที่ได้จากการศึกษาและดูงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นไป  รวมทั้งระดมสมองแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิรูป มสธ. ภายใต้แนวทางการด าเนินงานของ ศูนย์วิทยบริการและ
ชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเด็นที่หน่วยงานของตนต้องเตรียมการรองรับ ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการเตรียมการรองรับในประเด็นนั้นๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.     
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1. เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในการให้บริการงานด้านต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัย 

มอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 2. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เข้าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกปรับเปลี่ยน

วิธีคิดต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งต่างๆ สู่ความคิดและแนวปฏิบัติ “เชิงบวก” สามารถน ามาใช้ในการท างานและ

ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขมากข้ึน เกิดแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเอง มีความ 

เข้าใจในเพ่ือนร่วมงานและองค์กรมากขึ้น ตลอดจนสามารถท างานร่วมงานกับผู้ อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ  

มีความสุข 

 3. เพ่ือศึกษาดูงาน ประสบการณ์ใหม่ๆด้านการบริการสามารถน ามาปรับใช้ กับงานที่ปฏิบัติ 

 4. เพ่ือบุคลากรระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิรูป มสธ. ภายใต้

แนวทางการด าเนินงานของ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  ประเด็นที่หน่วยงานของตนต้องเตรียมการ

รองรับ ข้อเสนอแนะเพ่ือการเตรียมการรองรับในประเด็นนั้นๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.     
 



 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนจะน าความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ดังนี้  
 8.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
  1. บุคลากรได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา และมีความคุ้นเคย มี

ความรัก สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันส่งผลต่อ ความส าเร็จในการท างานในหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย  

  2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เกิดแรงจูงใจที่จะก้าวข้าม

ศักยภาพของตัวเอง มีความเข้าใจในเพ่ือนร่วมงานและองค์กรมากข้ึน ตลอดจนสามารถท างานร่วมงานกับผู้อ่ืน

ได้อย่างราบรื่นและมีความสุข 

  3. บุคลากรได้มีโอกาส ศึกษา ดูงาน ในหน่วยงาน โดยการน าความรู้ และประสบการณ์  ใน

ด้านการการบริการ  

  4. บุคลากรได้มีการเตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิรูป มสธ. ภายใต้แนวทางการ

ด าเนินงานของ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  ประเด็นที่หน่วยงานของตนต้องเตรียมการรองรับ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการเตรียมการรองรับในประเด็นนั้นๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

   

  8.2 ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์มาพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม 

  1. จัดท าแนวปฏิบัติวิธีการเพ่ิมศักยภาพการท างานด้วยความคิดบวก 

  2. จัดท าแนวทางการพัฒนาการให้บริการครบวงจร 

 

9. วิธีด าเนินการ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการจะประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อเพ่ิมศักยภาพการ
ท างานด้วยความคิดบวก (Power up Positive Thinking)  เพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ และการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ที่ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 
 
  



ตอนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. เนื้อหาสาระที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
  เพ่ิมศักยภาพการท างานด้วยความคิดบวก (Power up Positive Thinking) วิทยากร โดย อ.ดร. สุ

เทพ ธรรมะตระกูล 

  - จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาเชิงบวก 

   - รู้จักกับความคิดบวก (Positive Thinking)  

  - คิดบวกได้อย่างไร ประโยชน์จากการคิดบวก 

   - ความคิดสร้างสรรค์คืออะไร (Creative Thinking) 

  - ความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้น และดับไปได้อย่างไร 

  - ตัวอย่าง มุมมองความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ 

  - ตั้งเป้าหมายชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์สู่ความส าเร็จ 

 

2. ประโยชน์ที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
  1. บุคลากรได้รับการส่งเสริมและปรับปรุงพัฒนาในการให้บริการงานด้านต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัย 
มอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
และสิ่งต่างๆ สู่ความคิดและแนวปฏิบัติ “เชิงบวก” สามารถน ามาใช้ในการท างานและด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุขมากข้ึน เกิดแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเอง มีความ 
เข้าใจในเพ่ือนร่วมงานและองค์กรมากข้ึน ตลอดจนสามารถท างานร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่นและ 
มีความสุข 
 3. บุคลากรได้ศึกษาดูงาน ประสบการณ์ใหม่ๆด้านการบริการสามารถน ามาปรับใช้ กับงานที่ปฏิบัติ 
 4. บุคลากรไดร้ะดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิรูป มสธ. ภายใต้
แนวทางการด าเนินงานของ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ประเด็นที่หน่วยงานของตนต้องเตรียมการ
รองรับ ข้อเสนอแนะเพ่ือการเตรียมการรองรับในประเด็นนั้นๆ ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.     

 
3. ข้อเสนอแนะ 
  3.1 มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนคณาจารย์ได้มีโอกาสฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 
ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  



การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 

การท างานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
ต่อไปนี้ 

1. ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Core Technical) 
2. บริการเป็นเลิศ (Services Excellence) 
3. การตลาดและการสื่อสาร (Sale marketing & communication) 
4. ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) 
5. ความเป็นผู้น า (Leadership) 
6. ประสิทธิผลการบริหารจัดการ (Management Effectiveness) 

 
การบริหารแนวใหม่ (Modern management) ประกอบด้วย 

1. โลกาภิวัฒน์ (Globalization) 
2. สิทธิมนุษยชน (Human rights) 
3. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
4. การมีส่วนร่วม (Participative democracy) 
5. มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) 
6. บุคลิกภาพ (Personality) 
7. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 

 
การบริหารแนวใหม่ด้วยความคิดเชิงบวก (Positive thinking) ประกอบด้วย 

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) 
2. การจัดการทีม (Team management) 
 3. การจัดการความเครียด (Stress management) 
 4. การจัดการเวลา (Time management) 
 5. อารมณ์ขัน (Sense of humor) 
 6. วิธีการน าเสนอ (How to presentation) 

 
บุคคลที่มีความคิดเชิงบวก มีลักษณะดังนี้ 
  1. มีความหวัง (Hope) รู้สึกด้านบวกต่อเป้าหมาย (Goal) ว่าจะส าเร็จได้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 
ความมุ่งม่ันในการค้นหาและท าตามกระบวนวิธีเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายนั้น 

    2. มองโลกในแง่ดี (Optimism) มีการคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีท่ามกลางอุปสรรคปัญหา เป็นมุมมองที่
เชื่อว่าเหตุการณ์นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ดีต่อกัน จึงย่อมเกิดผลดีในที่สุด 



3. มีความเชื่อม่ันในสมรรถนะของตน (Self-efficacy) เป็นความมั่นใจในความสามารถของตน ใน
การรับมือและเอาชนะสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ 

4. มีความยืดหยุ่น (Resilience) เป็นความสามารถในการต้านทานและรับมือกับความเครียดและ
ปัญหา อีกทั้งสามารถท าให้ตนเองกลับคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็วหลังเผชิญกับสถานการณ์ท่ียากล าบาก 

5. มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มี
จิตใจที่มั่นคง การมองโลกในแง่ดี รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความมุ่งม่ันแน่วแน่ มี
เหตุผล มีสติ สามารถควบคุมตนเอง มีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคนอ่ืน และรู้จักมารยาท
ทางสังคม เป็นต้น 
 
ทักษะมองโลกในแง่ดี (Optimism) มีดังนี้ 

1. มองหาแหล่งสนับสนุนอ่ืนๆ (Others) มีใครที่จะสามารถสนับสนุนช่วยเหลือได้อีกบ้าง 
2. มองหาด้านบวก (Positive) เรื่องที่เกิดขึ้นท าให้เรียนรู้อะไร ฝึกฝนเราในเรื่องอะไร 
3. มองหาเวลาสิ้นสุด (Time) เรื่องนี้คาดว่าจะบรรเทาลงเมื่อใด และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 
4. มองผลกระทบ (Impact) จะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง และจะป้องกันหรือลดผลกระทบนี้อย่างไร 
5. มองถึงการจัดการด้วยตนเอง (Manage) มีอะไรที่เราพอจะท าได้บ้าง เพ่ือคลี่คลายปัญหาและ

ผลกระทบ และมั่นใจว่ารับมือได้ 
 
วิธีการฝึกคิดเชิงบวก  คือ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  เชื่อในสิ่งที่ดีงามว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มองสิ่งต่างๆ 
อย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มองปัญหา ความทุกข์ ความไม่ราบรื่นเป็นเรื่องธรรมดา รู้จักเลือกใช้
ประโยชน์จากด้านบวกท่ีแฝงอยู่จากสิ่งนั้นๆ  ได้  เหตุการณ์บางอย่าง เราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้เกิดหรือ
ไม่ให้เกิด   แต่เมื่อเกิดขึ้นไปแล้ว เราเลือกได้ว่าจะมองและรู้สึกกับมันอย่างไร  การฝึกตนให้เป็นคนคิดในเชิง
บวกอยู่เสมอจะท าให้เป็นคนที่ความสุขในชีวิต การคิดบวกจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้มีพฤติกรรมที่จะตอบสนอง
ต่อบุคคลรอบข้างในทางบวก 

1. มองตัวเองว่า “มีดี” 
2. มองคนอ่ืนว่าดี ดึงความดีของคนอ่ืนออกมาชื่นชม 
3. มองสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่สิ่งที่ขาด 
4. หมั่นบอกตัวเองให้คิดบวก 
5. ใช้ประโยชน์จากค า “ขอบคุณ” 

 
ความคิดเชิงบวกกับการท างาน 

  1. รู้สึกดีกับงานที่ท าอยู่ และมีความอยากท่ีจะท างานนั้น 
2. ไม่กลัวความล้มเหลว เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงปัญหาได้ 
3. เชื่อมั่นว่าสามารถท างานนั้นได้ แม้ว่างานนั้นจะยากหรือไม่เคยท างานนั้นมาก่อน 



4. เมื่อล้มเหลว ก็ให้บอกกับตัวเองว่าเป็นประสบการณ์ชีวิต 
5. เชื่อว่าการคิดดี ท าดี มีจิตส านึกดีนั้นท าได้ทันที 
6. เชื่อว่าทุกคนมีส่วนดี สนับสนุนให้น าส่วนดีแต่ละคนมาใช้ประโยชน์ต่อการท างาน 
7. เมื่อส าเร็จ ผลลัพธ์ที่ได้จะส่งผลหลายๆ อย่างให้เรา 

 
การเสริมพลังด้วยความคิดเชิงบวกในการท างาน 

1. ดูแบบอย่างจากคนอ่ืนที่ท าส าเร็จ 
2. หลีกเลี่ยงการสมาคมกับคนมองโลกในแง่ร้ายหรือแง่ลบ 
3. สร้างกลุ่มเพื่อนที่มองโลกในแง่ดีหรือแง่บวก 
4. ให้ค าชมเชยจุดเด่นของผู้มาเยือน 
5. เขียนบันทึกประจ าวันเป็นประจ าทุกวัน 
6. หาคนที่สามารถพูดคุยอย่างเปิดอกได้อย่างสนิทใจ 
7. เขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเพ่ือน 
8. อ่านหนังสือ 
9. ฝึกสมาธิ 

 

3 สุดยอดวิธี เปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนคิดบวก 

  ค าแนะน าที่เรามักได้ยินบ่อยๆ เวลาท าอะไรผิดพลาด คือค าว่า “ลองมองในแง่ดีสิ” ค าๆ นี้มี
ความหมายในเชิงปลอบใจ แต่ไม่ท าให้ปัญหาที่ก าลังประสบหายไป จึงท าให้ค าๆ นี้มีความหมายแตกต่างจาก
ค าว่า Positive Thinking ที่ฝรั่งใช้ซึ่งแปลตรงตัวว่า การคิดเชิงบวก 
โดยสิ่งที่ยากที่สุดในกระบวนการคิดบวกคือ สมองของคนเรามักโฟกัสไปยังปัญหาตรงหน้ามากกว่าจะโฟกัสไปที่
ภาพรวม ซึ่งบางครั้งก็ท าให้เรื่องเล็กๆที่แก้ไขได้ง่ายดายกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ และยังไปรบกวนประสิทธิภาพ
ในการตัดสินใจของคุณอีกด้วย  สิ่งนี้ถูกเรียกว่า ความคิดเชิงลบ 
ความคิดเชิงลบ ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการเอาตัวรอด โดยใช้ความกลัวเป็นหลัก แต่หากคนๆนั้นมีความ
คิดเชิงลบมากๆเข้า จะท าให้กลายเป็นคนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่ท่ีแย่กว่านั้นคือมันอาจท าให้คุณพลาด
โอกาสดีๆมากมายในชีวิต 
ความคิดบวกเป็นเรื่องของกลไกสมองที่คุณสามารถฝึกได้ ซึ่งคุณต้องตั้งใจในการท าอย่างสม่ าเสมอจนติดเป็น
นิสัย เรามาดูผลการวิจัยกันบ้างว่าการคิดบวกมีผลดีต่อชีวิตของคุณอย่างไร 
  การคิดบวกท าให้สุขภาพแข็งแรง 
รู้หรือไม่ว่าการมองโลกในแง่ร้ายหรือการคิดลบนั้นมีผลกับสุขภาพของคุณโดยตรง พิสูจน์ได้จากการวิจัยของ 
Martin Seligman แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ได้ท าการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนวัย 25 – 65 ปี 



พบว่าการเป็นคนมองโลกในแง่ลบจะท าให้คนเหล่านี้มีโอกาสที่ร่างกายจะทรุดโทรมกว่าคนที่มองโลกในแง่บวก
หรือคิดบวกอย่างเห็นได้ชัด 
หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ พิสูจน์จากผลส ารวจจากมหาวิทยาลัยเคนทักกี้ท่ีท าการทดลองกลุ่มตัวอย่างโดยการฉีด
ไวรัสเพ่ือวัดระดับภูมิคุ้มกัน พบว่าอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มมองโลกในแง่ดีมีภูมิคุ้มกันต่อโรคสูงกว่า 
 

การคิดบวกมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคุณ 
การรักษาความคิดบวกนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้ว จากผลการวิจัยของ Martin Seligman พบว่าเซลล์ขาย
ประกันที่มีแนวคิดเชิงบวกนั้นมีอัตราการขายประกันได้ดีกว่าถึง 37 % และมีอัตราการลาออกน้อยกว่าอีกกลุ่ม
ถึงสองเท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาเหล่านี้มีความสุขมากกว่า 
จากเหตุผลข้างต้นนี้เริ่มเห็นข้อดีของการมีแนวคิดเชิงบวกกันบ้างแล้วใช่ไหม ขั้นตอนต่อไปเรามาดู 3 วิธีที่ใน
การปลุกความคิดเชิงบวกให้เกิดข้ึนในตัวคุณกันครับ 

1. แยกข้อเท็จจริงออกจากความเชื่อ 
ก้าวแรกท่ีส าคัญคือการเรียนรู้ในการโฟกัสไปที่การหยุดความคิดเชิงลบจากตัวคุณ ความคิดเชิงลบนี้มีส่วนใน
การรบกวนการตัดสินใจของคุณเป็นอย่างมาก เมื่อคุณพบว่าตัวเองก าลังมีความคิดเชิงลบหรือก าลังมองโลกใน
แง่ร้ายอยู่ ให้เตือนตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่จะหยุดการคิดแบบนี้และจดมันลงไป เช่น หากคุณก าลังตัดสินใจ
ลงทุนท าอะไรซักอย่าง ถ้าคุณก าลังมองโลกในแง่ร้าย สมองของคุณจะคิดถึงความกลัวนานับประการ กลัวการ
ล้มเหลวเอย กลัวถูกโกงเอย กลัวการตัดสินใจผิดพลาดเอย ให้คุณจดลงไปแล้วหาค าตอบว่าความกลัวของคุณ
นั้นมีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด 
การจดนี้จะช่วยท าให้คุณแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับอาการกลัวไปเองที่เกิดจากความเชื่อผิดๆ ออกจากกัน
และจะช่วยท าให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ค้นหาความคิดเชิงบวกในตัวคุณ 
คุณจะเริ่มรู้สึกเป็นธรรมชาติมากข้ึนหลังจากฝึกฝนมาซักระยะ มาถึงขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการ
ปรับวิธีคิดของสมอง โดยทุกครั้งที่คุณเริ่มรู้สึกแย่ ให้คุณเตือนตัวเองแล้วลองจินตนาการถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น
ในวันนั้น อะไรก็ได้ซักอย่างหนึ่ง หากคุณรู้สึกดีข้ึนแสดงว่าสมองของคุณเริ่มคุ้นเคยกับการคิดเชิงบวกแล้ว แต่
หากเรื่องราวนี้ไม่ท าให้คุณรู้สึกดีข้ึนเลยให้คุณลองจินตนาการถึงเรื่องราวดีๆ ย้อนกลับไปยังวันก่อนๆ จนพบ
เรื่องราวที่ท าให้คุณมีความสุขได้ 
จุดประสงค์ในการท าเช่นนี้เพ่ือให้คุณรู้ว่า หากคุณก าลังมีความคิดเป็นลบแล้วอย่าจมอยู่กับมัน คุณจะต้อง
คิดถึงเรื่องดีๆ  เพ่ือดึงสติของคุณกลับมา ขั้นแรกเพ่ือหยุดความคิดเป็นลบที่ก าลังเข้ามาบดบังการตัดสินใจของ
คุณ ขั้นที่สองเพ่ือแทนที่ความคิดด้านลบด้วยความคิดด้านบวก หากคุณปฏิบัติแล้วยังรู้สึกยากเย็นก็สามารถใช้
เทคนิคนี้ควบคู่ไปกับเทคนิคการจดความคิดเป็นลบ หากคุณปฏิบัติจนช านาญ สมองของคุณก็พร้อมเปิดรับสิ่ง
ต่างๆอย่างไม่ล าเอียง 

3. ปลูกฝังความคิดที่ท าให้คุณพอใจในสิ่งท่ีมี 



ขั้นตอนนี้คือสิ่งส าคัญท่ีสุดในวิธีการคิดเชิงบวก เริ่มจากให้คุณลองใช้เวลาไตร่ตรองว่าอะไรบ้างในชีวิตของคุณท่ี
ท าให้คุณรู้สึกพึงพอใจ หรือเรื่องที่ท าให้รู้สึกภูมิใจในตนเอง โดยไม่ต้องค านึงถึงความถูกต้อง จากการส ารวจ
ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่า ความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีจะช่วยลดปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งมีผลต่อ
ความเครียดลงถึง 23% คุณสามารถสร้างความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีโดยการโฟกัสไปที่ความคิดเชิงบวกของคุณ 
ทุกครั้งที่สมองของคุณเริ่มต่อต้าน ให้คุณใช้สิ่งนี้เพ่ือรักษาความคิดเชิงบวกของคุณไว้ 
 
  น าทุกอย่างมารวมกัน 
ถึงแม้ว่าเคล็ดลับทั้งสามข้อนี้จะเป็นเหมือนเรื่องพ้ืนๆที่ใครๆ ต่างบอกคุณอยู่เสมอ แต่การฝึกฝนให้มีความคิด
เชิงบวกนี้จะช่วยท าให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้ในทุกโอกาสซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถสร้างผลงานยิ่งใหญ่
อีกมากมายด้วยการเปลี่ยนความคิดนี้ 

  



ประเด็น ปฎิรูป มสธ. ที่สมัพันธ์ ศวน. มสธ. อุดรธานี  
แนวทางการปฏิรูป มสธ. : แนวทางการด าเนินงานของ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 

 

โครงการจัดตั้ง ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์รวมทั้งส านักวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์   

แนวคิดการปรับศูนย์วิทยพัฒนา เพ่ือรองรับ 

- การเป็นศูนย์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- การเป็นศูนย์ข้อมูลส าคัญของท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

- งานพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ 

       -   การรับสมัครนักศึกษา 

 -   บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา  

      -   การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

      -   การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาและแนะน าการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 

      -   รองรับกิจกรรมการสอนการฝึกอบรมและบริการการศึกษาอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึ้น และ 

          ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  

      -   เป็นแหล่งวิทยาการความรู้ในระดับอุดมศึกษา ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของประชาชนทั่วไป 

       -   จัดบริการสถานที่ในการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้บริการชุมชนและท้องถิ่น 

       -   ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

       -   ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

ปรับปรุงศูนย์วิทยาพัฒนา 

(1)  รองรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และสื่อ 

(2)  เป็นหน่วยพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน (Engagement) ในพื้นที่ปริมณฑลปฏิบัติการ (กลุ่มจังหวัด) 

แบบ Area Based  

 ท าหน้าที่ทั้งบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน และการส ารวจและ

ประมวลข้อมูล โดยการท าวิจัยสถาบันร่วมกับส่วนกลางเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับสถาน

ประกอบการและประชาชน  



 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและวิธีการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย: วัยท างานและผู้สูงอายุเพ่ือ

ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรการสอนและการบริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ  

พร้อมด าเนินการตามนโยบาย มสธ. ส านักงานใหญ่ 

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิทย

พัฒนา  

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ 

พร้อมด าเนินการตามนโยบาย มสธ. ส านักงานใหญ่ 

 

Area Based Education 

 

 



 

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ 

พร้อมด าเนินการตามนโยบาย มสธ. ส านักงานใหญ่ 

 
 

 

  



ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รูปแบบเดิม 10 แห่ง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ 

  ควรเพิ่มศูนย์บริการให้ครบคลุมพ้ืนที่เพ่ืออ านวยความแก่นักศึกษา ผู้ใช้บริการ 



การแบ่งเขตการให้บริการรูปแบบใหม่ตามการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 18 

เขต

 



  

เขต กลุ่มจังหวัด 
พื้นที่ให้บริการ 

ศูนย์ช่ัวคราว ศูนย์วิทยพัฒนา 
10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1  หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย  ศวน. มสธ.  อุดรธานี 
11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 มุกดาหาร นครพนม สกลนคร บึงกาฬ สกลนคร  
12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น  
13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ นครราชสีมา  

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ 

      1.  ควรศึกษารายละเอียดบริบทของศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละพ้ืนที่ ก่อนด าเนินการเพราะแต่ละพ้ืนที่มีบริบท

แตกต่างกัน 

      2.  ควรสอบถามความต้องการ / ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เช่น นักศึกษา ประชาชน  หน่วยงาน 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการปฏิรูปที่ตรงทิศทาง 

      3.  การแบ่งพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาเพิ่ม ต้องใช้งบลงทุนจ านวนมาก  ควรศึกษารายละเอียดประเมิน 

ความคุ้มทุน 

 

การแบ่งเขตการให้บริการรูปแบบใหม่ภายใต้การบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

บทบาทหน้าที่ 

  - เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่สมบูรณ์แบบ (HUB) มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย 

และมีความสัมพันธ์กับชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ 

- เป็นแหล่งรองรับการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (Blended Learning) มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสสอบผ่านมากข้ึน ช่วยแนะน าในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ โดยใช้

พ้ืนที่ของศูนย์วิทยบริการฯ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 

- เป็นแหล่งทรัพยากรทางวิชาการในพ้ืนที่ เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของคนในพ้ืนที่ 

  - เป็นศูนย์ข้อมูล (Big data) ระดับพ้ืนที่ (ภูมิภาค) โดยเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น (ข้อมูล

ถูกก าหนดจากส่วนกลาง ข้อมูลจากศูนย์เป็นคนเสนอ) 

  - เป็นหน่วยพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ 

พร้อมด าเนินการตามนโยบาย มสธ. ส านักงานใหญ่ 

 

ระยะการด าเนินโครงการ 



 วางระบบการบริหารศูนย์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

 วางระบบการบริหารศูนย์ฯ ระดับศูนย์ 

 สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ 

 เตรียมการสนับสนุน/รองรับกิจกรรมร่วมเรียนรู้และการเรียนการสอน 

 จัดระบบรวบรวมข้อมูลระดับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (big data) 

 การรื้อฟ้ืนส านักวิทยพัฒนาขึ้นมาใหม่ ตั้งอยู่ส่วนกลาง โดยใช้ชื่อว่า  

                     “ส านักวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์” 

 เปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ จาก “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” เป็น  

                   “ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จังหวัด.......” 

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ  
พร้อมด าเนินการตามนโยบาย มสธ. ส านักงานใหญ่ 

 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
 การสนับสนุน/รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 เครือข่ายสัมพันธ์ชุมชนตามพ้ืนที่การรับผิดชอบของศูนย์ฯ 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน สารสนเทศของชุมชนในส่วนภูมิภาคส าหรับการด าเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ 

พร้อมด าเนินการตามนโยบาย มสธ. ส านักงานใหญ่ 

 

 เตรียมความพร้อมโครงการน าร่องจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 

  เงื่อนไขเบื้องต้น  เริ่มจากชุดวิชาที่มีความพร้อม จ านวน 16  ชุดวิชา         

จาก 11 หลักสูตรใน 7 สาขาวิชา  

ชุดวิชาที่เปิดสอนภาคแรก  จ านวน  9  ชุดวชิา 

ชุดวิชาที่เปิดภาคปลาย       จ านวน  4  ชุดวชิา 

ชุดวิชาที่เปิดสอนทั้งสองภาคการศึกษา   จ านวน  3  ชุดวชิา 

ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา ก3 

ระยะที่ 2 เตรียมความพร้อมวิทยากรและผู้ที่เก่ียวข้อง  

ระยะที่ 3 ก าหนดการน าไปใช้ การติดตาม ประเมินผล (ปีการศึกษา 2/2562) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการเตรียมการรองรับ 

พร้อมด าเนินการตามนโยบาย มสธ. ส านักงานใหญ่ 



 

 

  



ประเด็นปฏิรูป มสธ. ที่สมัพันธ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 

แนวทางการปกิรูป มสธ. :  แนวทางการด าเนินงานของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  
 

โครงการจัดตั้ง  ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 

แนวคิดการปรับศูนย์วิทยพัฒนา  เพ่ือรองรับ 

      -   การรับสมัครนักศึกษา  

      -   การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

      -   การให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาและแนะน าการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล 

      -   รองรับกิจกรรมการสอนการฝึกอบรมและบริการการศึกษาอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึ้น และ 

          ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  

      -   เป็นแหล่งวิทยาการความรู้ในระดับอุดมศึกษา ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของประชาชนทั่วไป 

      -   จัดบริการสถานที่ในการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้บริการชุมชนและท้องถิ่น 

      -   ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่หน่วยงานและชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

      -   ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมการรองรับ   

      1.  ควรศึกษารายละเอียดบริบทของศูนย์วิทยพัฒนาแต่ละพ้ืนที่ เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน  

          ภาคตะวันออก ภาคใต้ ก่อนด าเนินการเพราะแต่ละพ้ืนที่มีบริบทแตกต่างกัน 

      2.  ควรสอบถามความต้องการ / ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เช่น นักศึกษา ประชาชน  หน่วยงาน 

          ภายนอกที่เก่ียวข้อง  เพื่อการปฏิรูปที่ตรงทิศทาง 

      3.  การแบ่งพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนาเพิ่ม ต้องใช้งบลงทุนจ านวนมาก  ควรศึกษารายละเอียดประเมิน 

          ความคุ้มทุน  
 

การปรับปรุงศูนย์วิทยพัฒนา 

      1.  ศึกษารายละเอียดและให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิรูปมสธ. และศูนย์วิทยพัฒนา   

      2.  เตรียมการรองรับกิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์  นักศึกษา และสื่อ 

      3.  เตรียมระบบข้อมูลที่ส าคัญในพ้ืนที่ในพ้ืนที่ (Big Data)  เพื่อพัฒนาสารสนเทศและสื่อ ที่จะเป็น 

          ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

      4.  เตรียมพร้อมเป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (Blended Learning) 

 



การแบ่งเขตการให้บริการรูปแบบใหม่ภายใต้การบริหารงานแบบบรูณาการ 

  

เขต กลุ่มจังหวัด พื้นที่ให้บริการ 

ศูนย์ช่ัวคราว ศูนย์วิทยพัฒนา 
ภาคเหนือตอนบน 1 ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน   

ภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ศวน.มสธ.ล าปาง 

 

การแบ่งเขตการให้บริการรูปแบบใหม่ภายใต้การบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
บทบาทหน้าที่  
        -   เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่สมบูรณ์แบบ (HUB) มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย  
            และมีความสัมพันธ์กับชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ให้บริการ  
        -   เป็นแหล่งรองรับการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ (Blended Learning) มีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้นักศึกษา 
            ได ้ มีโอกาสสอบผ่านมากขึ้น ช่วยแนะน าในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาในการเรียนให้ประสบ 
            ความส าเร็จ โดยใช้พื้นที่ ของศูนย์วิทยบริการฯ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้  
        -   เป็นแหล่งทรัพยากรทางวิชาการในพื้นที่ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของคนในพื้นท่ี  
        -   เป็นศูนย์ข้อมูล (Big data) ระดับพ้ืนที่ (ภูมิภาค) โดยเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น (ข้อมูล  
            ถูกก าหนดจากส่วนกลาง ข้อมูลจากศูนย์เป็นคนเสนอ)  
        -   เป็นหน่วยพันธกิจชุมชนสัมพันธ์  
 

ระยะการด าเนินโครงการ  
   วางระบบการบริหารศูนย์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย  

   วางระบบการบริหารศูนย์ฯ ระดับศูนย์  

   สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์  

   เตรียมการสนับสนุน/รองรับกิจกรรมร่วมเรียนรู้และการเรียนการสอน  
   จัดระบบรวบรวมข้อมูลระดับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (big data)  
   การรื้อฟ้ืนสานักวิทยพัฒนาขึ้นมาใหม่ ตั้งอยู่ส่วนกลาง โดยใช้ชื่อว่า “สานกัวิทยบริการและ 
                 ชุมชนสัมพันธ์”  
   เปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ จาก “ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.” เป็น “ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  
                 จังหวัดล าปาง” และ “ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย”  
 
 
 



การเตรียมความพร้อมโครงการน าร่องจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้ 
       -    จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมจัดตั้งศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 
       -    เตรียมเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Blended Learnning 
       -    เป็นศูนย์ข้อมูลส าคัญของท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
       -    เป็นศูนย์พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
       -    เป็นแหล่งทรัพยากรทางวิชาการในพื้นที่  เพ่ือการค้นคว้าหาความรู้ 

 
 
 
 
 
 



 แนวปฏิบัติวิธีการเพิ่มศักยภาพการท างานด้วยความคิดบวก 

วิธีคิดบวก PDCA วิธีเปลี่ยนตัวเองให้ คิดบวกชีวิตบวก คิดบวกชีวิตดี 

  ในบทความที่ผ่านๆมา เราได้ทราบถึงความหมายคิดบวก ความส าคัญของคิดบวก คิดบวกส่งผลดีต่อ

จิตใต้ส านึก แล้วยังส่งผลประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะการคิดบวกจะส่งผลดีต่อระบบการหลั่งของฮอร์โมน ท าให้

คนที่ป่วย หายป่วยได้ รวมทั้งการรู้ถึงเทคนิคในการคิดเชิงบวกได้ส าเร็จ ด้วยหลักของการฝึกฝนปฏิบัติตาม

หัวใจแห่งการคิดบวก  สุ จิ ปุ ลิ  คือ การพูด การท า การอ่าน การเขียน เป็นระบบการคิดเชิงบวกเพ่ือคนคิด

บวก ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน วิธีคิดบวก แบบต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA 

 
        ใครที่สามารถคิดเชิงบวกได้ ในขณะที่ชีวิตก าลังเผชิญกับปัญหา ก็จะท าให้มีความมั่นคงทางภาวะอารมณ์

มากยิ่งขึ้น เป็นคนใจเย็นขึ้น รู้จักการคิดตรึกตรองได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะแสดงอากัปกริยาอะไรออกไป 

จึงสามารถรับมือได้ทั้งสิ่งที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็ตาม 

        จากแนวคิดพลังแห่งความคิดและอ านาจทางจิต คือหัวใจส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพราะ

อิทธิพลทางความคิด จะไปกระตุ้นจิตส านึก พฤติกรรมต่างๆ ที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ก าลังเกิดข้ึน 

คนที่คิดบวกเชิงสร้างสรรค์  ก็จะแสดงพฤติกรรมในด้านบวก 

  คิดบวกจะท าหน้าที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นได้ คิดบวกคือเข็มทิศชีวิต ส าหรับคนที่ต้องการพัฒนา

ตนเอง ซึ่งการคิดบวกจะสามารถควบคุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคได้อย่าง

มีสติ สามารถคิดสร้างสรรค์  คิดดีได้ถึงแม้ว่า จะตกอยู่ในเหตุการณ์คับขัน มีสติและควบคุมอารมณ์ได้ ถึงแม้ว่า

จะมีสิ่งยัวยุกิเลสหรือต่อมโมโห  จะสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพ

ตนเองได้มากยิ่งข้ึน 

         คนที่คิดบวกจะไม่ท าให้ชีวิตจมอยู่กับความล้มเหลว แต่เมื่อรู้ว่าผิดพลาดก็มักจะค้นหาสาเหตุของปัญหา

แล้วท าการแก้ไขปัญหา ให้ดียิ่งขึ้นกว่าสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วในอดีต คนคิดบวกจะปรับเปลี่ยนกระบวนการ 

วิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้ไปสู่ความส าเร็จได้ ส่วนคนคิดลบมักจะจมอยู่กับตัวปัญหา มักจะท้อแท้สิ้นหวัง

เพราะคิดว่าสิ่งที่ไม่ประสบความส าเร็จ เป็นเรื่องเลวร้ายทุกๆเรื่อง  การคิดบวกที่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย

จิตใจ ก็จะช่วยท าให้เราสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นไปอย่างมีความสุข ได้อีกด้วย 

       ท าไมคนเราแม้จะเคยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร เพื่อการคิดบวกมาแล้วมากมาย  แต่ก็ไม่เคยคิดเชิง

บวกส าเร็จได้สักที โดยที่สถาบันต่างๆก็มีความเชี่ยวชาญ มีเทคนิคการสอนด้านเชิงบวกดีแล้วก็ตาม แต่ภายหลัง



จากการฝึกอบรมเราก็ไม่ได้น าไปปฏิบัติจริง หรือไม่ก็การลงมือท าเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อเวลาได้ผ่านไป ก็

ได้ทิ้งแนวคิดและ วิธีคิดบวก เหล่านั้นไป 

 

        เพราะคนเรามีขีดจ ากัด มีภาวะทางอารมณ์และความคิดไม่มั่นคงนั้นเอง ซึ่งคนธรรมดาโดยทั่วไปจะไม่

สามารถควบคุมจิตได้ทุกเวลา ความคิดก็เหมือนเส้นกราฟ มีข้ึน-ก็ย่อมมีลงเป็นธรรมดา มีความไม่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ตามสิ่งที่ได้รับรู้ พ้ืนฐานทางความคิด ประสบการณ์  

วิธีคิดบวกก็เช่นเดียวกัน 

         จะท าอย่างไรให้ประสบความส าเร็จในการคิดเชิงบวกได้ทุกสถานการณ์ ถือแม้จะเป็นเรื่องท้าทาย 

เพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมในชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างเราๆ ไม่มีเฉพาะเรื่องดีๆเท่านั้น แต่ต้องเผชิญกับ

เรื่องเลวร้าย ที่บีบบังคับให้การคิดเชิงบวกได้น้อยลง 

         เมื่อเรารู้ว่ากระบวนการทางความคิด ถูกควบคุมตามเชิงปริมาณแนวคิดในจิตใต้ส านึก นั้นหมายความ

ว่า หากจิตส านึกมีปริมาณ คิดบวก คิดดีคิดเชิงสร้างสรรค์มาก เราก็จะคิดบวกได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพื่อป้อน

ปัจจัยเชิงบวกเหล่านั้นให้กับจิตใต้ส านึกทุกๆวัน จึงถือได้ว่าเป็นเทคนิค วิธีคิดบวก ได้อย่างยั่งยืน คล้ายๆกับ

การแปรงฟัน หรือการท าอะไรแบบซ้ าๆ ที่เป็นกิจวัตรต้องท าทุกๆวัน จะช่วยท าให้เกิดความช านาญได้มาก

ยิ่งขึ้น กลายเป็นความเชี่ยวชาญ ซึ่งการสะสมปริมาณความคิดเชิงบวกให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องได้ ก็จะกดทับ

ปริมาณความคิดเชิงลบให้เหลือน้อยลงได้ส าเร็จ 

  วิธีสร้างความคิดบวกให้ได้อย่างต่อเนื่องได้ ด้วยกระบวนการ PDCA ของ Deming แม้ว่าจะเป็น

แนวคิดเชิงระบบอย่างง่าย แต่เป็นวงจรที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้นี้ ถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาและการ

ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  เช่นเดียวกับการคิดบวก  เรา

สามารถน าเอาหลักแนวคิดของ PDCA นี้ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการคิดบวกได้ 

         วิธีคิดบวก PDCA  เป็นระบบในการพัฒนาการคิดบวกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

 



  P: Planning (คือ การวางแผน) เป็นขั้นตอนเตรียมพร้อม เขียนแผนประจ าวัน เพ่ือสะสมจ านวน

ความคิดบวกให้มากขึ้น โดยค้นหาสิ่งดีๆค าพูดดีออกมาได้มากท่ีสุด ซึ่งสามารถรวบรวมจากแนวคิดบวกเชิง

สร้างสรรค์ จากคนอ่ืนๆและของตัวเองได้ 

         การค้นหาในความดีของคนอ่ืน จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้มีมุมมองกว้างมากยิ่งข้ึน ด้วยการอ่าน การฟัง

หรือการสนทนา แนวความคิดดีๆ ของคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตเช่น ค าคมของคนต้นแบบ ความเชื่อ

แนวคิดทัศนคติของปราชญ์  วิธีคิดของนักธุรกิจที่พวกเขาเคยผ่านเรื่องเลวร้ายมาจนสร้างความส าเร็จได้ 

การสะสมปริมาณความคิดเชิงบวกท่ีได้จากความดีของตน เป็นการคิดถึงแง่ดี จากประสบการณ์ที่เกิดข้ึนกับการ

ด าเนินชีวิตที่ผ่านมา หรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดในด้านดี  แล้วน าความคิดดีๆเหล่านั้นไปเขียนลงในสมุด

ความคิดดีสักหนึ่งเล่ม โดยท าให้เป็นประจ า เขียนวันละอย่างน้อย 5 วลี 

ตัวอย่างและเทคนิค เพ่ือค้นหาข้อดีของตัวเองในอดีต 

◾เคยบริจาคเงินให้คนขอทาน 

◾ให้อภัยเพ่ือนที่เคยด่า เคยดูถูกเรา 

◾เคยบริจาคเงินสร้างพระ สร้างโรงทาน สร้างสะพาน สร้างโบสถ์ 

◾เหตุการณ์ที่ตนเองภูมิใจ  สามารถแก้ปัญหายากๆจนส าเร็จ 

◾เหตุการณ์ที่เราได้รับค าชม แล้วเราน้อมรับด้วยความใจจริง 

  ให้ท าตัวเป็นคนน้ าครึ่งแก้ว ถ่อมตนเพ่ือจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  จากผู้เชี่ยวชาญ คนที่เป็น Expert ใน

เรื่องนั้นๆ 

          D: Do (ท า) หมายถึง การน าความคิดบวกในสมุดความดี ที่ได้สะสมเอาไว้ ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน หากต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ให้เปลี่ยนความคิด อย่ามองว่าตัวปัญหาคือปัญหา ให้คิดว่า 

จะค้นหาสิ่งดีๆในช่วงวิกฤตครั้งนั้นๆได้อย่างไร ท าอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์จากความล้มเหลว แล้วน าบทเรียน

ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับโอกาสดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

        เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือ การป้อนความคิดบวกจากสมุดความดี ให้กับจิตใต้ส านึกเป็นประจ า  ด้วยการ

อ่านค าพูดบวกเหล่านั้นในช่วงเวลาก่อนที่จะเข้านอนหรือหลังจากตอนตื่นนอนใหม่ๆ ก่อนที่จะถูกความคิด

อย่างอ่ืนแทรกแซง 

         ตั้งค าถาม “ท าอย่างไรถึงจะคิดเชิงบวก ให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆวัน” หากอยู่ในระหว่างการเผชิญกับปัญหา 

เราจะได้ไม่ถูกความคิดลบครอบง า และที่ส าคัญการคิดบวกได้ต้องมีสติและสมาธิ  ดังนั้นควรฝึกสมาธิเป็น

ประจ า เพื่อจะท าให้จิตสุขุม และมีสติมากยิ่งขึ้น 

         กรณีท่ีเจอเรื่องไม่ดีหรือเรื่องแย่ๆในชีวิตประจ าวันให้ค้นหาวิธีคิดบวก ตัวอย่างวิธีคิดเชิงบวกเช่น เบอร์

โทรศัพท์ในมือถือหายหมด วิธีคิดบวก ให้คิดว่า ” ดี แล้ว” เพราะจะได้ล้างข้อมูลเบอร์โทรที่ไม่ได้ใช้งาน โดยที่



ไม่ต้องเสียเวลาลบทีละเบอร์ จะได้มี Memory เพ่ิมขึ้น หลังจากนั้นค่อยบันทึกเบอร์ใหม่  เฉพาะเบอร์ที่ได้ใช้

งานจริงๆ 

        C: Check (การตรวจสอบ) หากต้องเผชิญปัญหากับสถานการณ์บางอย่าง  แต่ไม่สามารถมองหาข้อดี

ในวิกฤตครั้งนั้นได้ เพราะการคิดบวกไม่สามารถเกิดข้ึนได้ทุกสถานการณ์ หรือมีอยู่กับตัวได้ตลอดเวลา ดังนั้น

เพ่ือเป็นการทบทวนความสามารถในการคิดเชิงบวก จึงต้องน าเหตุการณ์ครั้งนั้นมาคิดทบทวนใหม่ แล้วเทียบ

กับสมุดความดีที่เรามี  ว่ามีแนวคิดใดเทียบเคียงแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดครั้งนั้นได้ 

 

        การตรวจสอบว่าตนเองยังคงปฏิบัติตนตามแผนในขั้นตอนแรกอยู่หรือไม่ เป็นวิธีการเรียกสติและพลัง

ศรัทธาในการคิดบวกได้อีกครั้ง ซึ่งช่วยสร้างทักษะและความช านาญในการคิดบวกได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องหมั่น

ฝึกฝนและได้รับการตรวจสอบความคิดเสมออยู่เสมอ 

         A: Action (การน้อมรับ) จากการปะเมินและตรวจสอบการคิดเชิงบวกแล้วพบว่า ยังพบข้อผิดพลาด 

จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า เราสามารถก้าวข้ามไปอีกขั้น

ของความส าเร็จได้ 

         ภายหลังจากตรวจสอบ ให้เรากลับไปเริ่มต้นที่ขั้นตอน P: Planning (การวางแผน) ด้วยการเขียน

ความคิดบวกที่ได้ จากการเรียนรู้จากความล้มเหลวทุกๆครั้ง  เพ่ือสะสมแนวความคิดเชิงบวก เข้าไปยังคลังใน

จิตใต้ส านึก เป็นการพัฒนาแนวความคิดเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง และหากเราสามารถสร้างความส าเร็จในการคิด

บวกครั้งได้ใด  “ให้เราน้อมรับด้วยใจจริง  และกล่าวค าว่า ค าขอบคุณซ้ าๆ ไม่ว่าความส าเร็จนั้นจะเล็กน้อย

เพียงใดก็ตาม” 

         จิตใต้ส านึกเช่นเดียวกัน ต้องมีวิธีคิดเชิงระบบ เพราะระบบวิธีคิดท่ีดี จะช่วยท าให้การคิดบวกได้ทุก

สถานการณ์ ถึงมีเรื่องแย่ๆ ก็สามารถรับมือกับมันได้ โดยไม่ท าให้ตนเองจมอยู่กับตัวปัญหา เราก็จะกลายเป็น

คนที่คิด เพ่ือแก้ไขปัญหา คิดบวกชีวิตเปลี่ยน คิดบวกจะส่งผลดี เพื่อให้ชีวิตมีการพัฒนาในทิศทางที่เป็นบวก 

        “การคิดเชิงบวกให้คุณท าไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการสร้างรากฐาน  และรักษาความคิดเชิงบวกให้มีอยู่กับเรา

ได้ตลอดเวลา และสามารถน าเอาสิ่งที่เลวร้ายในอดีต มาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดแนวคิดดี ที่เป็นบวกยิ่งๆข้ึนไป 

ถึงแม้พลังความคิดจะไม่มีตัวตน ไม่มีใครมองเห็นความคิดของเราได้ แต่การคิดบวก คิดสร้างสรรค์มีพลังอ านาจ 

ที่จะสื่อสารให้คนอ่ืนรับรู้ได้  คิดบวกช่วยท าให้เรากลายเป็นคนดี  คนคิดบวกช่วยท าให้ได้รับสิ่งที่เป็นบวก 

          และหากสามารถน าเอา พลังความคิดเชิงบวกออกมาใช้ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์อุปสรรคในการ

ด ารงชีวิตประจ าวันได้ทุกๆวัน จะถือได้ว่าเป็นการพัฒนาความคิดเชิงบวกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ”  

ถึงแม้ว่าความส าเร็จในการคิดเชิงบวก จะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้  แต่ผู้เขียนเชื่อว่า ชีวิตของคุณย่อมดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอน เราคิดบวกได้ เราก็สามารถประสบความส าเร็จได้  ชีวิตเรา…สร้างได้ 

 



 

 

 

   



แนวทางการพัฒนาการให้บริการครบวงจร 

  ในงานบริการลูกค้าท่ีหลายๆ ธุรกิจก าลังด าเนินการอยู่นั้น มักจะมีค าถามของผู้ประกอบการ หรือ
ผู้จัดการ ว่า ท าอย่างไรถึงจะท าให้องค์การของเรา มีบริการที่ดี รวดเร็ว และครบวงจร จนมีลูกค้าที่ชม บอก
ปากต่อปากว่าให้มาที่เราลูกค้ามาแล้วรู้สึกประทับใจ จนท าให้เกิดแบรนด์ในบริการ อันจะส่งผลต่อ แบรนด์ของ
องค์กรแน่นอนว่าทุกๆ องค์กรต้องการให้เกิดภาพนี้ขึ้น วิธีการสร้างนั้นมิใช่สร้างได้เพียงไม่กี่เดือน แต่มันต้อง
สร้างกันหลายปี จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร หลายองค์กรก็มีวิธีที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆด้วย วิธีการสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศและครบวงจร (One-Stop-
Service) นั้นเป็นวิธีหนึ่งที่ส าคัญและสามารถน ามาใช้ได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงปัจจัยสู่ความส าเร็จในสาม
ปัจจัยหลัก คือ 
  1. บุคลากรผู้ให้บริการ 
  2. สถานที่สิ่งแวดล้อม 
  3. กระบวนการให้บริการ 

 

 

ความหมายการให้บริการแบบแบบครบวงจรและการปรับปรุงการบริการ 
  การให้บริการแบบแบบครบวงจร One-Stop Service ว่า หมายถึง การน างานที่ให้บริการทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอน



หรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกและพึงพอใจต่อการใช้บริการและส่งผลดีต่อองค์กรที่ให้บริการนั้น 
 
1. ปรับปรุงบุคลากรผู้ให้บริการ (People) 
  1.1 ให้ผู้รับผิดชอบมอบหน้าที่ให้ผู้ให้บริการแบบครบวงจร 
  ในการเริ่มต้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานแบบครบวงจรจะต้องแลกเปลี่ยนวิธีการให้บริการที่เคาเตอร์
ให้บริการครบวงจรในหลายด้านเพื่อให้ผู้บริการแบบครบวงจรนี้รับมอบงานให้สามารถท างานแทนได้ในคน
เดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความเข้าใจตรงกันอยู่เสมอ ยกตัวอย่างของงานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เช่นการ
รับสมัครนักศึกษา การรับลงทะเบียนและค าร้อง การให้ค าปรึกษาและตอบปัญหา ต่อมาเมื่อมีความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกันแล้วจึงให้บุคลากรในงานให้บริการแบบครบวงจรกระจายงาน อ านาจหน้าที่ และการตัดสินใจใน
การให้บริการปกติท่ัวไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จะท าหน้าที่ให้บริการแทนเพ่ือให้บริการแบบครบวงจรทั้งหมดที่
โต๊ะบริการโดยไม่ต้องขอความเห็น หรือผ่านความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบโดยตรงในขณะให้บริการ ยกเว้นแต่
เรื่องท่ีเป็นปัญหาที่มีจ าเป็นต้องให้ช่วยเหลือ สามารถบริการผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ สะดวก รวดเร็ว เป็นที่
พอใจของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งสู่การพัฒนาบริการ ดังนี้ คือ 
1. มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานตรงกันในการบริการ (Reliability) 
2. มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ (Responsiveness) 
3. มีความสุภาพให้ความไว้วางใจในการบริการ (Assurance) 
4. มีความเอาใจใส่เข้าใจต่อผู้ใช้บริการ (Empathy) 
  และให้บุคลากรในงานให้บริการแบบครบวงจรน าเอกสารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการด้าน ต่างๆ 
และได้จัดระบบเทคนิค วิธีการที่ต้องใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และมีความรวดเร็วในการให้บริการ 
ให้แก่ผู้ให้บริการแบบครบวงจรทั้งหมดที่โต๊ะบริการการศึกษาตรงกลางบริเวณท่ีผู้ใช้บริการเข้ามาภายในห้อง
งานบริการแบบครบวงจร โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวท าหน้าที่ให้บริการครบวงจรทั้งหมดที่จุดเดียวโดย
ผลัดเปลี่ยนหน้าที่รับบริการตามก าหนดเวลา 
  1.2 การพัฒนาบุคลากรในการให้บริการให้สอดคล้องกับการบริการแบบครบวงจร 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการแบบครบวงจรจะต้องหาวิธีการท างานที่ดีขึ้นและสะดวกสบายแก่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพ่ือส่งผลต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลด
เวลา ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ยังคงท าให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง สร้างผลผลิตหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้
พัฒนาดีขึ้น โดยให้มีการถ่ายทอดวิธีการท างานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้แก่ผู้ร่วมงานในโอกาสนาเสนอเทคนิค
การดาเนินงานในกิจกรรม KM (Knowledge Management) เพ่ือการปรับปรุงงานร่วมกันโดยใช้แนวคิดของ
การปรับปรุงงานให้ง่ายขึ้น (Work Simplification) 
 
2. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Place) 



  เพ่ือการให้บริการทุกอย่างในการรับสมัคร ลงทะเบียน ค าร้อง ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาให้สามารถ
ใช้ได้อย่างครบวงจรที่เดียวที่โต๊ะบริการและอยู่ภายในห้องเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาไปที่อ่ืน 
ตัวอย่างเช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ในเครื่องเดียวกัน 
(Multifunction) และมีโทรศัพท์ ชั้นเก็บเอกสารที่โต๊ะบริการหรือในบริเวณเดียวกัน 
 
3. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ (Process) 
  1.3.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย (Work Simplification) โดยใช้แนวคิดของการปรับปรุง
งานให้ง่าย (Work Simplification) ที่ให้ความส าคัญต่อหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ 4 ประการ (ECRS) ได้แก่ 
    1. การขจัด (Eliminate) คือ การตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป 
ช่วยลดเวลาทรัพยากร ค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเปล่าหรือไม่คุ้มค่าในการท างานออกไป 
   2. การรวม (Combine) คือ การรวมข้ันตอนการท างานเข้าด้วยกันโดยให้มีมาตรฐานที่
ถูกต้องและลดข้อผิดพลาดเพ่ือความรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร แรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการท างาน 
   3. การจัดการใหม่ (Rearrange) คือ การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม ทาให้ให้เกิดความ
สอดคล้องกันเกิดการสะดวกคล่องตัวในการท างาน 
   4. การท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) คือ ปรับปรุงวิธีการท างานหรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างาน
ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น สะดวกข้ึนและช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน 
 

1) ขจัดขั้นตอน (Eliminate) การท างานของเจ้าหน้าที่และจัดล าดับการท างานใหม่ 
(Rearrange) โดยสร้างมาตรฐานกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ท่ีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการ
รวมกัน (Combine) ที่จุดเดียวโดยมีอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น (Simplify) 
  เพ่ือการให้บริการให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วแต่ถูกต้องตรงกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการที่ศูนย์วิทยพัฒนา ที่
โต๊ะบริการ One Stop Service จะท างานที่โต๊ะบริการเพ่ือให้บริการรับสมัครนักศึกษาตามกระบวนการที่
ก าหนดเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาส่งเงินและหลักฐานข้อมูลไปให้มหาวิทยาลัยเอง โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านนี้โดยตรงด าเนินการต่อให้อยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับ การให้บริการลงทะเบียนเรียน ค าร้อง เพ่ือให้มีความ
สะดวกรวดเร็วและถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย 
  2) ลดขั้นตอน (Eliminate) ของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการให้สะดวกรวดเร็ว 
  โดยลดขั้นตอนการติดต่อการใช้บริการให้น้อยที่สุดเหลือเพียงจุดเดียว และมีการกรอกข้อมูลตามแบบ 
ฟอร์มต่างๆของผู้ใช้บริการให้ง่ายเท่าท่ีจ าเป็นให้เหลือน้อยที่สุดตัวอย่างเช่น ที่ศูนย์วิทยพัฒนา ในการ
ลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษากรอกข้อมูลเพียงชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนเรียน/ซ่อม
ชุดวิชาหรือลาพัก ซึ่งสอดคล้องกับการรับลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในขั้นตอนเดียวพร้อมกับชาระเงิน 
  3) การท าให้ง่ายข้ึน (Simplify) โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อ
ให้บริการได้เสร็จทันที ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้นและช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน 



  โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการจากองค์กรนั้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือข้อมูลจากงานบริการแบบครบ
วงจรที่บันทึกไว้ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนที่จุดให้บริการท าให้การบริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารเพ่ือตรวจสอบ และนอกจากการให้บริการจากผู้ให้บริการเองแล้ว
ผู้ใช้บริการสามารถบริการตนเองได้ในการหาข้อมูลต่างๆโดยมีการเตรียมสถานที่และคอมพิวเตอร์ไว้บริการอีก
ด้วย 
  กล่าวโดยสรุปแล้วการพัฒนาด้านการบริการแบบครบวงจร จะท าให้บุคลากรผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ(People) สถานที่ (Place) และกระบวนการ (Process) มีการพัฒนาที่ส าคัญดังนี้ 
  1) การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ (People) ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการให้บริการเช่น 
มีทัศนคติที่ถูกต้องในการให้บริการ มีมิตรไมตรี สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความรู้ในเรื่องที่ให้บริการ
เป็นอย่างดี มีความสุภาพ มีความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ และให้บริการด้วยความเสมอภาค 
  2) การพัฒนาสถานที่ (Place) และสภาพแวดล้อม จะมีความเหมาะสมต่อการให้บริการที่จะช่วยให้
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ท าให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจมากข้ึน 
  3) การพัฒนากระบวนการ (Process) จะต้องเอ้ือให้เกิดความถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว การให้บริการ
แบบครบวงจรท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย มีความชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการ
ที่สื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ มีการติดตามผลการบริการในด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
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นางตัสมาลิน อธจิิตตา ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

  



ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีกล่าวเปดิการอบรม ดร. สุเทพ ธรรมะตระกูล วิทยากร 

  
ดร. สุเทพ ธรรมะตระกูล วิทยากรให้ความรู้กับบุคลากร บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีร่วมกิจกรรม 

  
บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีร่วมกิจกรรม บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีร่วมกิจกรรม 

  
บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีร่วมกิจกรรม บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีร่วมกิจกรรม 

  
บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีร่วมกิจกรรม นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผอ. ศวน. มสธ. อดุรธานี มอบของที่ระลึก 



  
นางตัสมาลิน อธจิิตตา ผอ. ศวน. มสธ. ล าปาง มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

  
เดินทางไปดูงานเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มรภ.เพชรบูรณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

มรภ.เพชรบูรณ์ 

  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

มรภ.เพชรบูรณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

มรภ.เพชรบูรณ์ 

  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

มรภ.เพชรบูรณ์ 
ดูงาน ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เพชรบูรณ์ 



  
ดูงาน ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เพชรบูรณ์ ดูงาน ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เพชรบูรณ์ 

  
ดูงาน ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เพชรบูรณ์ ดูงาน ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เพชรบูรณ์ 

  
มอบมอบของที่ระลึกจาก มรภ.เพชรบูรณ ์ มอบมอบของที่ระลึกจาก มสธ. 

 
ถ่ายภาพหมู ่



นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 และนางตัสมาลิน อธิจิตตา ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง เป็นวิทยากรระดมสมองแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. และเตรียมการรองรับงาน ในการนี้คณะได้เยี่ยมชมการให้บริการ

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต สวนสาธารณะหนองแค  
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 26 คน # กองทุน มสธ.12 ปี 

  
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 

  
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 

  
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 



  
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 

  
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 

  
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 

  
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 



  
ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการปฎิรูป มสธ. 

และเตรียมการรองรับงาน 
มอบของที่ระลึก 

  
มอบของที่ระลึก มอบของที่ระลึก 

  
เยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์หล่มศักดิ ์ ชุมวิดิทัศน์แนะน าพพิิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ 

  
เยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์หล่มศักดิ ์ เยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์หล่มศักดิ ์



  
มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพที่ระลกึ 

  
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต หล่มสัก เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ห้องฉายวีดิทัศน์ 4D ห้องสมุดมีชีวิต หล่มสัก 

  
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ห้องฉาย วีดิทัศน์ 4D  ห้องสมุดมีชีวิต หล่มสัก เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ห้องฉายวีดิทัศน ์4D  ห้องสมุดมีชีวิต หล่มสัก 

  
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต หล่มสัก เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต หล่มสัก 

 


