
 
  

 
 
 
 
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หัวข้อ "ทักษะการให้ค าปรึกษาและเทคนิคการดูแลจิตใจตนเอง" 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การดูแลจิตใจให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง สุขภาวะทางจิตมีผลต่อความรู้สึก 

ความคิดและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับตัวบุคคล หากมีสุขภาวะทางจิตที่ดีก็จะสามารถ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว ในทางกลับกันหากบุคคลนั้นมีสุขภาวะทางจิตที่ไม่ด ีนอกจากจะส่งผลต่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวันแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพกายของผู้นั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับหรือ 
นอนมากเกินไป เบื่ออาหาร หรือทานอาหารมากจนเกินไป อ่อนเพลีย ท้องเสีย มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็ง  
ไมเกรน ความดัน โลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคซึมเศร้า เป็นต้น ภาวะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการตื่นเต้น มีความสุข 
โกรธ เสียใจ ดีใจ กระวนกระวายใจ เครียด หรือเศร้าใจเป็นสิ่งปกติในชีวิตของมนุษย์ แต่หากมีภาวะอารมณ ์
ในด้านลบ เช่น เครียด หรือเศร้าใจต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนานและมีความรุนแรง อาจส่งผลต่อสุขภาวะ 
ทางจิตท าให้เป็นโรคซึมเศร้า หรือโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจได้ ดังนั้น การดูแลสุขภาวะทางจิต 
ให้แข็งแรงและเบิกบานเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและ 
มีสติปัญญาที่เบิกบานและโปร่งใสในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเข้ามาในชีวิตได ้

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการให้ค าปรึกษาและเทคนิค

การดูแลจิตใจตนเอง  
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้และทักษะเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา เทคนิค

การดูแลจิตใจและผ่อนคลายตนเอง มาปรับใช้ในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได ้

3. เป้าหมายกิจกรรม 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

        บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับความรู้และทักษะการให้
ค าปรึกษาและการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตหรือปัญหาความเครียดได้อย่างมีประสิทธิผล  
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

       บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสุขภาวะทางจิตที่ดี สามารถ
ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

5. รูปแบบ/วิธีด าเนินงาน 
 ฝึกอบรมโดยวิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 

/6. ระยะ... 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ภายในเดือนมิถุนายน 2565  

7. งบประมาณด าเนินงาน 
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสกิจกรรม 

64M2-23506 จ านวน 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

8. สถานท่ีด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร ส านักบริหารกลาง ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
 
 
  

 (ลงช่ือ)..................................................ผู้เขียนและรบัผิดชอบโครงการ 
              (นายครรชิต  เพิ่มลาภ) 
     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 
 (ลงช่ือ)..................................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
          (นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์) 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพฒันาบุคลากร 
 
 
  
(ลงช่ือ)..................................................ผูเ้สนอโครงการ 
        (นางสาวจิราภรณ์ ทองค าวัฒนะ) 
         ผู้อ านวยการส านักบรหิารกลาง 

 
 (ลงช่ือ)..................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
          (นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์) 
        รองเลขาธิการ ปฏิบัตริาชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 



 
 

 
ก ำหนดกำร 

กิจกรรมกำรฝึกอบรม  
หัวข้อ "ทักษะกำรให้ค ำปรึกษำและเทคนิคกำรดูแลจิตใจตนเอง"  

วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 – 12.00 น.  
ในรูปแบบผสมผสาน (hybrid) ณ ห้องเสวนา ช้ัน 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

และระบบออนไลนผ์่านโปรแกรม zoom meeting 
 

วัน/เวลำ หัวข้อวิชำ  หมำยเหต ุ

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้าหอ้งเสวนา ช้ัน 6  

08.45 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย  นายพิทั ก ษ์พล บุณยมาลิก 
เ ล ข า ธิ กา รคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ หรือผู้แทน 
 

09.00 - 10.30 น. • ทักษะการให้ค าปรึกษาและเทคนิคการดูแล
จิตใจตนเอง 

 

โดย วิทยากรจากสถาบันกัลยาณ์ 
ราชนครินทร์ 
 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

10.45 - 12.00 น. • ทักษะการให้ค าปรึกษาและเทคนิคการดูแล
จิตใจตนเอง (ต่อ) 
 

โดย วิทยากรจากสถาบันกัลยาณ์ 
ราชนครินทร์ 
 

 

 

หมำยเหตุ :   ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
    
 

 

 

 

 

 



 
 

 
ก ำหนดกำร 

กิจกรรมกำรฝกึอบรมเชิงปฏบิตัิกำร  
หัวข้อ “กำรดูแลและสร้ำงพลังใหแ้กท่ีมในภำวะหมดไฟ”  

วันท่ี 3 มีนำคม 256๕ ระหว่ำงเวลำ 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ

 

วัน/เวลา หัวข้อวิชา  หมายเหตุ 
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องเสวนา ช้ัน 6 

13.00 – 14.45 น. • สัญญาณของภาวะหมดไฟในการท างาน 
• ทักษะในการบัฟังปัญหาและการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย ดร.พนิตา เสือวรรณศรี  
ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาการปรกึษา  
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และหัวหน้าศูนยส์ุขภาวะทางจิต  
      

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

15.00 – 16.00 น. นโยบายและกิจกรรมที่เอื้อแก่การป้องกัน
และรับมือกับภาวะหมดไฟ 

โดย ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช ประธาน
แขนงจิตวิทยาทรัพยากรมนุษยแ์ละ 
การท างาน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ East 
West Psychological Science 
Research Center 
 

 

 

 

 

 


