
สรุปสาระส าคัญท่ีได้จากกิจกรรม KM การคิดบวกสร้างสุขในการท างาน เพิ่มความส าเร็จในองค์กร 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (TA 107) 

 

องค์ความรู้ที่ได้ : 

พัชรี  ท้วมใจดี   หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  
    เพ่ือสร้างความสุขให้กับตัวเองและส่งผลต่อการท างานอย่างมีความสุข จึงใช้วิธี “เลือกปฏิบัติ” โดยเลือก
ปฏิบัติ ใน 5 อย่าง  
1. เลือกที่จะทิ้งความทุกข์/ความเครียดให้เร็วที่สุด   จัดการความทุกข์ ความเครียดให้หมดโดยเร็ว แล้ว  
    ความสุขจะคืนมา ถือคติที่ว่า ไม่เครียดก็ไม่ทุกข์ ไม่ทุกข์คือมีความสุข 
2. เลือกที่จะให้   ให้ของเล็ก ๆ น้อย ๆ กับคนอ่ืนด้วยใจที่อยากจะให้  ให้ความรู้กับเพ่ือนร่วมงาน       
    ให้ความสุขกับคนรอบข้าง ให้รอยยิ้มกับผู้พบเห็น 
3. เลือกดูแลตัวเอง  ดูแลตัวเองให้ดูดีตลอด ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ขาไม่ใหญ่ พุงไม่ย้อย หน้าไม่ย่น     
   ก้นไม่บาน เท่านี้กส็ร้างความสุขให้ตัวเองเปรียบประดุจเป็นสาว 2,000 ปี 
4. เลือกที่จะให้อภัย  ให้อภัยกับคนที่นินทาเรา ว่าเรา ด่าเรา ท าให้เราโกรธ ท าให้เราเครียด โดยการ 
    ปล่อยวาง  ไม่โกรธไมแ่ค้นใคร   
5. เลือกอยู่กับเด็ก ๆ ดอกไม้ และต้นไม้  ได้อยู่กับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ อยู่ด้วยแล้วมีความสุข 
 

งานอ านวยการ 

ณิชาภา  ฟักทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

พูดคุยกับหัวหน้างานเรื่องการท างาน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการท างานมากข้ึน 

 

อนงค์  มีอาชา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ให้ก าลังใจตนเองโดยการออกก าลังกายหลังเลิกงาน  และปล่อยวาง  เพ่ือเริ่มต้นใหม่วันพรุ่งนี้อย่างสวยงาม 

 

งานวิชาการ 

ปุณยนุช  ภัทรมล  นักวิชาการศึกษา 

จากประสบการณ์การท างานระยะเวลายาวนาน ได้ปฏิบัติงานที่ต้องติดต่อกับอาจารย์  นิสิต และผู้บริหาร  
ท าให้การท างานค่อนข้างเครียด  

เทคนิคการคิดบวก  สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง  ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นิสิตส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งจดจ าความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนเพ่ือจะได้ไม่ท าผิดพลาดในโอกาสต่อไป   



 ยอมรับความเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เพียงแค่ใจเรายอมรับความเปลี่ยนแปลง และท างานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 
เท่านี้ก็ถือได้ว่าประสบความส าเร็จ 

 การฟังเพลง เป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลายความเครียด 

 

 

อัจจิมา  มวลประสิทธิ์พร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เวลาเครียดจะใส่หูฟังเปิดบทสวด หรือธรรมะฟังเพ่ือปรับอารมณ์ให้เป็นปกติ  เมื่ออารมณ์เย็นลงจึงไปคุยกับ
คนอ่ืน  

 

งานแผนและสารสนเทศ 

พรทิพย์  เม่นสิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

           

 

 

         

 

 

    

 

 

 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย 

ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอส าหรับงานพัฒนาระบบ คือ การสื่อสารและการประสานงาน 

เทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มสุขในการท างาน 

1. ความอดทน 
อดกลั้น 

2.ขอบคุณต่อ 

สิ่ง(ปัญหา) 
ที่ได้รับ 

3.ความ
สุภาพ  

อ่อนน้อม 

4. คิดแต่พอดี 
5.การศึกษาและ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

=โอกาส  
เกิดการเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น 

ยิ่งหลากหลายยิ่งท าให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น  
มีความอดทนกับอุปสรรคได้ดียิ่งขึ้น 

ใครๆ ก็เอ็นดู ยินดีช่วยเหลือ 



     

 

 

 

 

 

มลฑา  ฉัตรอภิวันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ  เนื่องจากเพ่ิงมาปฏิบัติงานได้ไม่นาน จึงยังขาดความรู้ความสามารถ
และความช านาญในงานที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบกับมีความกังวลใจในงานที่ท า 

เทคนิคการสร้างสุข  

  ไม่คิดท้อต่ออุปสรรคที่เจอ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ พยายามถามพ่ี ๆ น ามาฝึกฝน เรียนรู้ ท าตาม
ค าแนะน าเพ่ือให้งานดีขึ้น น ามาแก้ไขปรับปรุงการท างานให้ประสบผลส าเร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 

 กระตือรือร้นและมีใจที่สนุกกับงาน  ท าให้เราไม่เบื่อกับงานที่ท า 
 มีความสุขกับเพ่ือนร่วมงาน มีความอ่อนน้อมในบางครั้ง อาจจะต้องขอความร่วมมือในการขอ

ข้อมูลจากงานอ่ืน ๆ อาจท าให้เขาเสียเวลา และเสียสมาธิในการท างาน  ขอให้ทุกคนร่วมมือ  
สุดท้ายความสุขในการท างานจะเกิดขึ้นอยู่ท่ีทุก ๆ คนร่วมมือกัน 

 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ญารัชนี  หม่องนันท์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เทคนิคสร้างสุขในการท างาน 

 ใช้สติ และพูดจาอ่อนหวาน นอบน้อม 

 แก้ปัญหาอย่างมีสติ   

 ออกก าลังกายคลายเครียด   

 

 

 

 

ไม่คิดแทนคนอ่ืน,  
ไม่คิดถึงสิ่งเลวร้าย, 
ไม่คิดเปรียบเทียบกับใคร และ 

ไม่คิดแต่สิ่งผิดพลาดที่ผ่านมา 

สร้างเป้าหมายใหม่ๆของตัวเองไปเรื่อยๆ 

ลดความจ าเจ -> เบื่อหน่าย ->ไม่มีความสุข 

เพราะการท าสิ่งที่รู้ ช านาญไปนานๆ 

จะส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากไปท างาน 



 

 

 

 

 

ตรีรัส  ดิเรกพิทักษ์   หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

จากการที่ได้รับมอบหมายให้ไปเข้าอบรม  จึงขอเผยแพร่ Model คิดบวก  ไม่คิดลบ  ดังนี้ 

คิดลบ        คิดบวก 

วิตกแต่ด้านร้าย ๆ       ในใจด้านดี ๆ  

มักคิดแบบยึดติด       มักคิดแบบยืดหยุ่น 

มองทางเลือกแบบสุดขั้วสุดโต่ง     มองทางเลือกแบบหลากหลาย 

มองว่าเป็นปัญหา       มองเห็นเป็นโอกาส 

คิดว่าเป็นภาระหนัก      คิดว่าเป็นสิ่งท้าทาย 

มักต าหนิปรักปร า      มักให้ข้อเตือนใจให้โอกาส 

 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รัตนเดช  เสงี่ยมโปร่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 ไม่มองงานที่ท าเป็นปัญหา   

 จัดการกับปัญหาให้ได้ด้วยตนเองก่อนด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด   มองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเรา   

 ส าเร็จโดยองค์รวมของทุกคนท าด้วยใจไม่มีอะไรยาก  เพียงแค่มีใจให้กับงาน 

สรญา  แสงเย็นพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 เปิดยูทูป  เฟสบุ๊ค   

 กินให้อ่ิม 

 คุยกับคนในส านักพิมพ์ฯ  ช่วยกันแก้ปัญหาในงาน 

 

องค์ความรู้สู่การพัฒนา  :  ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนเพื่อช่วยให้คิดบวก สร้างสุขในการท างาน 



 


