
สรุปสาระส าคัญท่ีได้จากกิจกรรม KM การคิดบวกสร้างสุขในการท างาน เพิ่มความส าเร็จในองค์กร 

วันที่ 18 สิงหาคม 2559  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (TA 107) 

 

องค์ความรู้ที่ได้ : 

 

งานอ านวยการ 

จันทรรัตน์  สุขแสงนิล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
    แง่คิดส าหรับตนเองเมื่อเกิดภาวะความเครียดในที่ท างาน คือ 
“เครียดกับงาน ดีกว่าไม่มีงานท า” 
“เครียดกับคน โตแล้วต้องอดทน เพราะความจนมันน่ากลัว” 
 
 
ธนกฤษณ์  ตาลช่วย  พนักงานขับรถ 

วิธีการคิดบวก สร้างสุขในการท างาน เพิ่มความส าเร็จในองค์กรส าหรับตนเอง คือ 

1. ก่อนมาท างาน   เริ่มต้นตื่นมาคิดบวก มองว่า ตื่นมาแล้วยังมีลมหายใจ มีแรงท างาน เจอคนข้าง ๆ 
เป็นแรงผลักดันให้มาท างาน 

2. มาท างาน  

 มีความสุข ไม่เครียดกับงานที่ท า   
 คิดเรื่องใหม่ ๆ เพ่ือท าให้งานดูตื่นเต้นและสนุก            
 หยอกเย้าผู้ร่วมงานให้มีรอยยิ้ม   
 การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ท าด้วยความเต็มใจ ช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด ท าวันนี้ให้ดีที่สุด   
     พรุ่งนี้จะดีเอง   
 ท างานให้สนุก จะมีความสุขในการท างาน ท างานให้ส าเร็จ จะได้บ าเหน็จจากการท างาน  

 จากการที่มีโอกาสได้ไปกับคนหลายกลุ่ม  และให้บริการแบบ Service  mind  ท าให้มีความสุขกับ
การได้พบผู้คนมากมายหลายแบบ 

 

ขาว  รีส้มซ่า  คนสวน 

  ปัจจุบันในการท างาน จะท างานอย่างมีความสุข  เมื่อไม่มีงานท าจะเหงา   ต้องมีงานท าจึงจะมีความสุข 
หากไม่มีงานท าจะไม่มีความสุข 

 

 



 

 

สาคร  บุญสืบ  พนักงานขับรถ 

จากการที่ได้เข้ามาท างานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในความคิดเห็นของตนเอง       
มองว่าทุกคนท างานดี มีความดีกันทุกคน ไม่มีความเครียดใด ๆ ทุกวันมีความสุขดี 

 

 

งานวิชาการ 

สินีนาฏ  พุม่สอาด  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ 

ความสุขในการท างาน ต้องเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้น  คือ  

 รักในงาน ได้มาท างานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รักบัณฑิตวิทยาลัย รักมหาวิทยาลัยนเรศวร ตื่นเช้าก็มา
ท างาน เพราะถือว่างานนี้เราเลือกเอง เรารัก เราไม่ทราบว่าแต่ละวันวิถีชีวิตการท างานจะเป็นอย่างไร 

 รบัผิดชอบ นอกจากมีความรักในงานแล้ว ต้องมีความรับผิดชอบงานของเราให้เกิดความส าเร็จ  ท า
เท่าท่ีท าได้ให้เต็มที่ 

 ร่วมมือในการท างาน การท างานไม่สามารถท างานคนเดียวได้ ต้องมีความร่วมมือ  สร้างพลังสามัคคี  
ทุกอย่างเป็นความร่วมมือของทุกงาน รักษาความร่วมมือไว้ สร้างให้บัณฑิตวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ส่งผลถึง
มหาวิทยาลัย 

รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ค าติ ค าชม ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน แม้กระทั่งนิสิต  
แต่หากเป็นค านินทา  ใส่ร้ายป้ายสี ก็จะไม่จดจ า สิ่งไหนไม่ดี ไม่จดจ า 

ร่าเริง  ทุกวันต้องมีเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม แซวคนโน้นบ้าง คนนี้บ้าง  

 ในการท างานมีทั้งสุข และทุกข์ปนกันเสมอ  แต่เราชอบที่จะมีความสุขมากกว่า  ซึ่งส าหรับตนเอง 
นอกจาก 5 ร แล้ว จะหาโอกาสท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมความสุขให้กับตนเอง 

 

ลัดดาวรรณ  ดีแล้ว  นักวิชาการศึกษา 

ส าหรับการท างาน  หากเกิดความเหน็ดเหนื่อย  หรือท้อแท้จากการท างาน จะนึกถึงพ่อ และแม่  
ทีเ่หนื่อยและท้อกว่าเราหลายเท่า เตือนตนเองเสมอว่าอยู่ตรงนี้จะท าเพ่ือใคร 

สร้างสุขในการท างาน  โดยปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสือประเภทคติสอนใจเพ่ือท าจิตใจให้สงบ 
และหากเราคิดสงบ จิตใจและร่างกายก็จะสงบไปด้วย  ไม่ไปเดือดร้อนใคร 
 



 

ปาริชาติ  พุ่มชม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

จากประสบการณ์การท างานที่เคยท างานกับคนจ านวนไม่กี่คน  หลังจากได้มาอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้พบปะผู้คนมากมาย ท าให้มีความสุขที่ได้อยู่ในครอบครัวของบัณฑิตวิทยาลัย ครอบครัวนี้ มีสมาชิกเยอะ 
และอบอุ่น  และจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานวิชาการซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน  
แต่ได้ปรึกษาหัวหน้างาน และเพ่ือนร่วมงานที่ดี ท าให้สนุกกับงาน 

 

งานแผนและสารสนเทศ 

คมกฤช  ยาสมุทร  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 การท างานปัจจุบันจะท างานแบบไม่เครียด  เพราะเมื่อมีงานเข้ามาจะแยกความส าคัญของงานก่อน
เสมอ ท าเป็นกระบวนการ PDCA  วนรอบไปเรื่อย ๆ  ผลผลิต หรือ Output  ที่ออกมาจะต้องดูว่า
สอดคล้องกับจุดมุง่หมาย  ซ่ึงในการท างานจะมีกระบวนการ/ขั้นตอนที่เป็นระบบอยู่แล้ว  จึงท าให้งาน
ราบรื่น  เกิดความสุขกับการท างาน       

 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

เกียรติธ ารง  ตระกูลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เทคนิคสร้างสุขในการท างาน  คือ   

1. ท าความเข้าใจกับ : 

 องค์กร 

 งาน   

 คน   

หากเข้าใจ 3 ส่วนนี้ก็จะสามารถจัดการกับปัญหาได้   

2. ท าใจ : เมื่อจัดการกับปัญหาไม่ได้ก็จะต้องท าใจ ปล่อยให้มันเป็นไป และในที่สุดก็จะลืมมันไปได้ 

 

 

 

 

 



 

 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นวิพรรณ  ตันติพลาผล รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โดยส่วนตัวมองว่า สุขอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่ใคร  วันที่มาท างานคือการท าแบบทดสอบของชีวิต อยู่ที่
เลือกถูกหรือผิด 

หากเกิดความทุกข์ จะ 

1. นิ่ง อยู่กับตัวเอง ใช้สติอยู่กับตัวเอง เมื่อจิตใจสงบแล้วจึงช่วยกันแก้ปัญหาให้ผ่านไป 

2. ก าลังใจ เชื่อว่าใจเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน  ขอขอบคุณหัวหน้าส านักงาน หัวหน้างานวิชาการ
ที่สอนในหลาย ๆ เรื่อง เช่น สอนการใช้เขียนข้อความที่สละสลวยแทนการพูดคุยเผชิญหน้าในบางช่วงเวลา 
สอนการใช้ชีวิตดูแลถึงเรื่องพ่อ แม่ พี่น้อง  ถือว่าการสอนเป็นเสมือนครูที่ดี  

 

องค์ความรู้สู่การพัฒนา  :  ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนเพื่อช่วยให้คิดบวก สร้างสุขในการท างาน 

 

 

Best  Practice  2 อันดับ  ได้แก่ 

1. คุณธนกฤษณ์  ตาลช่วย  และคุณคมกฤช  ยาสมุทร 

2. คุณสินีนาฏ  พุ่มสอาด  และคุณนวิพรรณ  ตันติพลาผล 

 


