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สื่อสราง
สุขในท่ีทํางาน………
สวัสดีความรัก.....และบุคลากรท่ีนารัก.... 

 

 
 
 

 

[เร่ืองเลา HR] 

     เขาสูเดือนแหงความรักของคนทั้งโลก ในวันวาเลนไทน HR  ไมมี

ของขวัญช้ินใดใหญโตที่จะมามอบใหบุคลากรชาวเทคนิคการแพทย 

นอกจากขอใหทุกทานสุขสดชื่นกับความรักที่มี ความรักที่กําลังจะ

เขามา และรักษามันไวใหยั่งยืนนะครับ     
              ฉบับนี้ขอนําเร่ืองราวดีๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ “เสียงตาม

สาย” หรือที่เราเร่ิมคุนหูกันในรายการ “MRT Radio” ที่เดินหนา

อยางเต็มรูปแบบภายในเดือนกุมภาพันธนี้เอง มาเลาสูกันฟง.... 
              เสียงตามสาย ของเรามีวิวัฒนาการที่ไมเหมือนใคร หากจะ

ยอนกลับไปเพื่ออยากเห็นที่มาบางจะเห็นไดวา นอยคร้ังนักที่จะคุนหู

กับเสียงหวาน ๆ ของนักประชาสัมพันธ/ดีเจหญิง  เพราะยังไมมี

ความเปนรูปธรรมแต นั่นไมไดหมายความวาเราไมเคยสื่อสารกัน 

เพียงแตชวงนั้น เราใชหนุม ๆ หนวยซอมบํารุงเปนคนประกาศ   

ขาวคราวความเคล่ือนไหวและส่ือใจผานเคร่ืองขยายเสียงตางหาก      
 

ดาวประจําเดือนกุมภาพันธ 



 
 

 

 รูจัก MRT Radio  
   

 

   

 บอกเรื่องราวขาวดีๆ ยินดี ไปกับ บุคลากรของคณะฯ  

ดีเจ “ลูกหนู” 

M : Medical  
R : Radiological  
T : Technology 

 Radio เป็นรายการเสียงตามสายของพวกเราชาวเทคนิคการแพทย์ และ    
รังสีเทคนิค เพ่ือให้ความเพลิดเพลินและความสุข ทั้งสาระและความบันเทิง 
ตลอดจน ข่าวสารที่จําเป็นที่พวกเราชาวคณะเทคนิคการแพทย์ควรจะร่วมรับฟังและ
รับทราบอย่างทั่วถึงกัน ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ตกข่าวน่ันเอง โดยมีดีเจ “ลูกหนู” : วรัฐธยา 
สาระศาลิน เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเสียงการจัดรายการทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ 
ในช่วงเวลา เที่ยงเป็นต้นไป สลับกับการเปิดเพลงเพราะ ๆ เพ่ือผ่อนคลายในทุก ๆ 
วันของการทํางานอีกด้วย   ณ ห้องจัดรายการ ช้ัน 1 อาคารวิทยาศาสตร์ฯ หวังว่า
เสียงเพลงจะมีส่วนช่วยให้การทํางานของทุกท่านในทุกวันมีความสุขนะครับ 

สาระนารู คุณ “รูหรือไม”? 

การเปดพัดลมดูดอากาศ ในหอง

ทํางาน / หองน้ํา หากไมมีกล่ินรําคาญใจ 

ดังเชน หนูตาย เปนตน.. คุณรูหรือไมวา  

การเปดพัดลมดูดอากาศท้ิงไว ทําใหการ

ทํางานของระบบปรับอากาศทํางานไดไม

ดี  อุ ณ ห ภู มิ ค ว า ม เ ย็ น ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น 

เคร่ืองปรับอากาศทํางานหนัก อีกทั้ง การ

เปดพัดลมดูดอากาศในแตละครั้ง ทําให

เ สียพลังงานไฟฟา  มากกว าพัดลม

ธรรมดา มิใชนอยเลยนะจะ 

เอาละ  !ใครที่มักเปดพัดลมที่มีไฟหร่ี ๆ 

ดวงนอยบนสวิทต ก็ปดซะบางก็ดีนะครับ 

หากทานใด หรือ หนวยงานใด จะฝากบอกขาว สาระนารู หรือบทความ รวมถงึจะเขามาจัดรายการรวม     

งานประชาสัมพันธ วเิทศสัมพันธและกิจกรรมพิเศษยนิดีเปนอยางยิง่ โดยติดตอไดที่ เบอรภายใน I+8+42+2202 

• พวกเราชาวคณะเทคนิคการแพทย์  ขอแสดงความยิน ดีกับท่ านคณบดี 

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลนักวิจัย

ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2553 สาขา วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัย

แห่งชาติ โดยมี ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 

• ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักกีฬาเทนนิสหญิง ประเภทหญิงคู่ (ทั่วไป) และหญิง

เดี่ยว (มือใหม่) โดย อ.ดร.พรลดา นุชน้อย และ คุณ วาริณา อดิโรจนานันท์

คว้า 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

“มหิดลเกมส์” ซ่ึงปิดฉากลงเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 

          ขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจและชื่นชมบคุลากรคนเก่งผ่านคอลัมน์นี้

ด้วยความจริงใจ ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ www.mt.mahidol.ac.th 



   

 

 

 
 

การประหยัดพลังงานไมใชหนาท่ีของหนวยซอมนะจะ 

.....ใกลจะถึงวันมาฆบูชา 

มานําธรรมะไปใชในการทํางานกนั 

อิทธิบาท  4 หลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความสํา เ ร็จ  หรือทางแห่ง
ความสําเร็จ 4 ประการ หลักธรรมอายุ 2 พันกว่าปีน้ี ไม่มีคราวใดที่จะ
เรียกว่าล้าสมัย 

ฉันทะ : รักงาน (การเหน็คณุค่า ความรัก ความพอใจ) 

     สํารวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไปใน
เส้นทางน้ัน อาจเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการต้ังคําถามกับตัวเอง ฉันทํางานเพ่ือ
อะไร ฉันมีความสุขหรือไม่หากงานที่ทําอยู่ไม่ใช่งานที่รักเสยีทีเดียว เผื่อเรา
จะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้า
กับงานที่ทําอยู่   งานแต่ละอย่างน้ัน ไม่มีทางที่ใครจะช่ืนชอบไปทั้งหมดทุก
กระบวนการ ดังน้ัน ถ้าคุณพอใจที่จะทาํ และมีความสขุกับงาน เชื่อว่า
งานท่ีคุณทาํอยู่ต้องออกมาดี 

วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) 

     งานทุกอย่างจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะเป็น
เครื่องมืออีกอย่างหน่ึงที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้ ย่ิงคุณขยัน
เท่าไร  ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็มีมากเท่าน้ัน ที่สําคัญความวิริยะจะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรักในงานจากฉันทะนัน่เอง ความวิรยิะไม่ใช่         
การทํางานแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เป็นการหม่ันฝึกฝนตนเอง 
 
     มขี้อน่าสังเกตสําหรับคนทํางานร่วมกันคือ จะต้องขยันด้วยกันทั้ง
หัวหน้าและลูกน้อง ย่ิงผู้เป็นหัวหน้าย่ิงสําคัญมาก ถ้าเป็นคนเกียจคร้าน คิด
กินแรงอย่างเดียว ลูกน้องก็มักขยันไปได้ไม่ก่ีนํ้า เด๋ียวก็รามือกันหมด แต่ถ้า
หัวหน้าเอาการเอางาน ก็จะสามารถดึงลูกน้องให้ขยันขันแข็งขึ้น 

  

 

วันมาฆบชูา (15 ค่ํา เดือน 3) 
18  กุมภาพันธ์ 2554 

เป็นวันคล้ายวันที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่
พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้
มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคํา
สอนน้ีเป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติ
ต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสําคัญ จะ
มีเน้ือหาว่า 

"ทําความดี ละเว้นความชั่ว  
ทําจิตใจให้บริสุทธ์ิ" 

วันแห่งความรักของชาวพุทธ ตรงกันวันมาฆบูชา จะเห็นได้ว่า 
หากพระพุทธองค์ไม่มีความรักต่อสัตว์โลกแล้วละก็ พวกเราชาว
พุทธอาจไม่ได้เรียนรู้หลักธรรมเอาท่ีลึกซึ้ง สามารถปฏิบัติและ
ให้ผลได้ด้วยตนเอง ซึ่งพวกเราสามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ

และเรียนรู้ด้วยจากการทํางานอีกด้วย 

หากรักคือการให้ รักที่ย่ิงใหญ่ของชาวพุทธ 

 คือ การให้อภัย 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 จิตตะ : ใสใ่จงาน (ความคดิ อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง 

     จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทํา จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบและความรับผิดชอบที่จะตามมา 
ซึ่งในสังคมการทํางานปัจจุบันน้ี มุ่งเน้นแย่งชิงตําแหน่งกัน จนลืมคิดไปว่า งานที่ตนเองต้องรับผิดชอบน้ันคือ  สิ่งใดกันแน่ จิตตะ
จึงมีความสําคัญในการทํางานโดยไม่วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังน้ัน เมื่อคุณมทีัง้ฉันทะและวิรยิะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือน
รั้วของเสน้ทางท่ีไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสําเรจ็ได้ 
      ปกติคนทีโ่ตเป็นผู้ใหญ่รูผ้ิดชอบ มักจะใส่ใจกับงานอยู่แล้ว เพราะธรรมชาติจะทําให้หยุดคิดยาก แต่เสียอยู่อย่างเดียวคือ 
ชอบคิดเจ้าก้ีเจ้าการแต่เรื่องงานของคนอ่ืน คอยติ คอยสอดแทรก คอยวิพากษ์วิจารณ์ ในขณะที่ธุระของตัวกลับไม่คิดไม่ดู ซึ่งไม่
ส่งผลให้งานของเราดีขึ้น พระพุทธเจ้า จึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน คือ ใหม้ีจิตตะ แล้วก็ทรงให้โอวาทสําทับไว้ด้วยว่า 
"ควรตรวจตรางานของตัวเอง ทั้งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทํา" 

วิมังสา : ทํางานด้วยปญัญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข) 

      วิมังสา หมายถึง การพินิจพิเคราะห์ หมายความว่า ทํางานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงาน
แค่ไหน บากบัน่เพียงใด หรอืเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปญัญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลทีส่ดุงานก็คั่งค้าง
และผิดพลาดจนได้ 
ลองทบทวนตัวเองน่ิง ๆ ว่า วันน้ีทั้งวันเราทําอะไรบ้าง สรุปกับตัวเองว่าทําเพ่ืออะไร เราจะได้มีกําลังใจต่อในวันต่อ ๆ ไป และไม่
ทําผิดซ้ําซากอีกเช่นเดิม พร้อมกันน้ันเราจะสามารถเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะนําเราสู่ความสําเร็จได้จริง ๆ ขอขอบคุณ
เรื่องราวดี จาก http://www.job1hit.com/news/3456/ 

เชนเคย กับกจิกรรม “สขุบายคลายเครยีด” ประจําเดือน กุมภาพันธนี ้เมื่อวนัพุธที ่วันที่ 16 กุมภาพนัธ 2554         

ณ หองเกา เวลาเดิม (317 อาคารวทิย ชัน้ 3 13.00 เปนตนไป)  ในหวัขอ การปฏิบัติสมาธิในที่ทํางาน โดย
นอง “นอง” ธดิาพร บุญเมน ศูนยเหมืองขอมูลฯ มาแลกเปล่ียนประสบการณในการทําสมาธิอยางงาย ๆ ผานการยืน 

เดิน นั่งนอน เรียกไดวา ทุกกระบวนทาทีล่องฝกทาํสามารถนาํไปใชกับการทํางานไดเปนอยางดี ยกเวน ทานอน 




