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ค าน า 

  
 ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่องได้เล็งเห็นควำมส ำคัญขององค์กรและบุคลำกรในกำรท ำงำน  

และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จขององค์กรแห่งควำมสุข ควรต้องเริ่มต้นจำก

บุคลำกรในองค์กรก่อนเป็นอันดับแรก โดยองค์กรจะเป็นผู้สร้ำงสภำพแวดล้อมที่รำยล้อมให้เอ้ือต่อ

ควำมสุข สิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือควำมร่วมมือของทุกคนที่จะสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขร่วมกัน จึงท ำให้องค์กร

สำมำรถบรรลุตำมแนวคิดองค์กรแห่งควำมสุขได้ 

 หลักกำรในกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข ควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกร ปัจจัยสิ่งแวดล้อม

ที่มีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำน และปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกร  

เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้เป็นข้อมูลหรือแนวทำงในกำรสร้ำงวิธีกำรท ำงำนที่ดีและมีควำมสุข เพ่ือประสิทธิภำพ

ในกำรท ำงำนจะท ำให้บุคลำกรในที่ท ำงำนต้องกำรที่จะทุ่มเทในกำรท ำงำน ลดควำมเครียด  

และควำมขัดแย้งภำยในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเจริญก้ำวหน้ำ เกิดกำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

และประสิทธิผลต่อไป  
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หัวข้อ “ปรัชญาในการด าเนินชีวิต” โดยพระมหาศักดา สุนทโร 

 ก่อนการบรรยาย พระวิทยากรได้สอนธรรมะพ้ืนฐานของการมีสติที่จะรับรู้ รับฟัง และน าไป 

ปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีความสุข โดยเริ่มจากบทสวดอิติปิโส ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ดังนี้ 

 ตั้งนะโม 3 จบ 

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 

 บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ   

  วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู  

  อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. 

 บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   

  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ. 

 บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    

  อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

  ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    

  สามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา    

  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย  

  อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ. 

 บทสวดอภิณหะปัจจเวกขณะปาฐะ 

  (หันทะ มะยัง อะภิณ๎หะปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส) 

  ชะราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต 

   เรามีความแกช่ราเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ 
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  พะยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต 

   เรามีความเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ 

  มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต 

   เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 

  สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว 

         เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ คือว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ 

                               ทั้งหลายทั้งปวง 

  กัมมัสสะโกมหิ 

       เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน 

  กัมมะทายาโท 

         เป็นผู้รับผลของกรรม 

  กัมมะโยนิ  

         เป็นผู้มีกรรมเป็นก าเนิด 

  กัมมะพันธุ 

     เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ 

  กัมมะปะฏิสะระโณ 

        เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พ่ึง 

  ยัง กัมมัง กะริสสามิ 

         เราจักกระท ากรรมอันใดไว้ 

  กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา 

         ดีหรือชั่วก็ตาม 

  ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ 

         เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 

  เอวัง อัมเหหิ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพัง 

        เราทั้งหลายพึงพิจารณาทุก ๆ วัน ดังนี้แล 

 การด ารงชีวิตของมนุษย์ จ าเป็นต้องมีหลักการให้ยึดถือและปฏิบัติ ปรัชญาในการด าเนินชีวิต 

เป็นแบบอย่างให้คนยึดถือ และให้คุณค่าอันน าไปสู่พฤติกรรมของมนุษย์ และภายใต้การด าเนินชีวิตของ

คนเรา จะสามารถด าเนินต่อไปได้ ขึ้นอยู่กับกลไกของความคิด ทุกคนจึงมีความแตกต่างกัน มีปรัชญาใน

การด าเนินชีวิตที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการก าหนดหน้าที่ และตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ปรัชญาแบบใด เป็นหลัก 

ในการยึด ปรัชญาคือรากฐานของความคิดและพฤติกรรม ปรัชญาในการด าเนินชีวิตแต่ละคนเป็น

ตัวก าหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน ท าให้แต่ละคนมีทัศนะต่อโลกและชีวิตในมุมมองที่หลากหลาย

แตกต่างกันไป  
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  องค์กรแห่งความสุข  เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนท างาน  

ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญ การสร้างความสุขในที่ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร

องค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการท างาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิด

กระบวนการทางความคิด ท าให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจาก 

การท างาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร  ถ้าคนท างานเปิดใจยอมรับปรัชญา

การท างานร่วมกัน มุ่งมั่นในเป้าหมายส่วนรวม ย่อมสร้างความเจริญให้กับองค์กรตนเองก็จะท างาน 

อย่างมีความสุข 

              กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  

(การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มี

ความสุข อย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การรับผิดชอบ

ต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพ้ืนฐาน 

ประกอบด้วย 

 1. มนุษยสัมพันธ์ คือพ้ืนฐานของความส าเร็จ องค์กรจะเจริญรุ่งเรืองได้ บุคคลในองค์กรต้องมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพอ่อนโยน รู้จักข่มอารมณ์และให้อภัยซึ่งกันและกันเสมอ การใช้โทสะมีแต่สร้าง

ความรุนแรง การใช้โทสะเข้าตัดสินปัญหา ไม่เกิดผลดีกับใครเลย มีแต่สร้างความรุนแรงเพ่ิมขึ้น   

การแก้ปัญหาโดยขาดสติ หรือใช้อารมณ์ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีระหว่างกัน และอาจลุกลามไปสู่ 

ความบาดหมางกันได้ ผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มักเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป ความเป็นคนมีอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส เป็นเสน่ห์ ท าให้ใคร ๆ อยากอยู่ด้วย 

 2. ความอดทนและอดกลั้น น าไปสู่ความส าเร็จ  คนที่อดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้

ดีกว่าคนอ่ืน จะเป็นคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต  รู้จักท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ด้วยความรักและ 

ความเข้าใจที่ดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างจริงใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน          

  3. การพูดโดยใช้อารมณ์ ไม่ใช่สติ ไตร่ตรองเสียก่อน แม้เพียงครั้งเดียวก็อาจท าลายทั้งตนเอง  

และมิตรภาพได้ตลอดไป ไม่มีใครเก่งแต่เพียงผู้เดียว ทุกคนภายในองค์กรเปรียบเสมือนเฟืองจักรกล 

แต่ละชิ้นในเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องท างานประสานกัน ถ้าเฟืองชิ้นใดช ารุดหรือบกพร่อง เครื่องจักร  

ก็ไม่สามารถท างานได้  นั่นคือ งานใด ๆ จะส าเร็จด้วยดีต้องอาศัยความสามารถและการประสานงาน

ของทุกคนในทีมงานมิใช่ส าเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว 

 องค์กรแห่งความสุขจะเกิดขึ้นได้ ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกัน คนท างานมีความสุข ที่ท างาน

น่าอยู่ ทุกคนสมานฉันท์ เพ่ือให้ทุกคนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ

และการเติบโตอย่างยั่งยืน  
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 สังเวคปริกิตตนปาฐะคาถา  บทสวดเตือนสติ แบบย่อ 

  อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน  

        พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้ว ในโลกนี้   

  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  

        เป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง   

  ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก  

        และพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์  

  อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก 

       เป็นเครื่องสงบกิเลส เป็นไปเพ่ือปรินิพพาน  

  สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต   

      เป็นไปเพ่ือความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ   

  มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ  

       พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้ว จึงได้รู้อย่างนี้ว่า  

  ชาติปิ ทุกขา  

       แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์  

  ชะราปิ ทุกขา  

        แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์  

  มะระณัมปิ ทุกขัง  

        แม้ความตายก็เป็นทุกข์   

  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา 

        แม้ความโศก ความร่ าไรร าพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ  

                               ก็เป็นทุกข์   

  อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข  

        ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักท่ีพอใจ ก็เป็นทุกข์   

  ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข  

        ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์   

  ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง  

        มีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์   

  เต มะยัง โอติณณามหะ  

        พวกเราทั้งหลาย เป็นผู้ถูกครอบง าแล้ว   

  ชาติยา  

        โดยความเกิด  
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  ชะรามะระเณนะ  

        โดยความแก่และความตาย   

  โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปยาเสหิ  

        โดยความโศก ความร่ าไรร าพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ  

                               ความคับแค้นใจ ทั้งหลาย   

  ทุกโขติณณา  

        เป็นผู้ถูกความทุกข์ หยั่งเอาแล้ว    

  ทุกขะปะเรตา 

        เป็นผู้มีความทุกข์ เป็นเบื้องหน้าแล้ว   

  อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขัน ขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ  

        ท าไฉน การท าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้  จะพ่ึงปรากฏชัด แก่เราได้  

 เมื่อจบบทสวดแล้วจึงสวดลาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อีก 1 จบ 

 บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ   

  วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู  

  อะนุตตะโร ปุริสสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. 

 บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   

  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ. 

 บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    

  อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

  ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    

  สามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

  ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา    

  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  

  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย  

  อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ. 

  



6 
 
 

 ความสุขของบุคลากรที่ท างานในองค์กร จะเป็นปัจจัยและตัวแปรส าคัญที่จะผลักดันให้องค์กร

นั้น ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ถ้าองค์กรปราศจากความสุข พนักงานก็จะท างานอย่างไร้จิต

วิญญาณ ไร้ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีความเต็มใจที่จะท างาน 

 สถานที่ท างานที่มีความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขององค์กร หรือการจัดการองค์กรโดยเน้นการจัดการ “คน” เป็นหลัก บุคลากรที่มีความสุขท างานจะ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สาเหตุของความสุขในการท างาน พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน 

และความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสุขในการท างาน อีกท้ังคุณภาพชีวิตใน

การท างาน ก็ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร การท าให้บุคลากรในองค์กรมีความสุข แสดงถึงสภาพการ

ท างานที่ดีและประสิทธิภาพการท างานซึ่งดีต่อความส าเร็จขององค์กร สาเหตุของความสุขในการท างาน

พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพัน ต่อองค์กรส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสุขใน

การท างาน อีกทั้งคุณภาพชีวิตในการท างานก็ส่งผล ต่อความผูกพันต่อองค์กร บุคลากรเป็นทุนในการ

สร้างโอกาส และทรัพยากรของแต่ละองค์กร แต่ละองค์กรจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาสุขภาวะ และ

คุณภาพชีวิตการท างานให้แก่บุคลากร เพ่ือเป็นทุนที่เสริมสร้างให้บุคลากรมีความพร้อมในการ

สร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร สอดคล้องกับกระแสการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกระแสโลกาภิวัฒน์ เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ องค์กรจึง

ต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลบุคลากรให้มีสุขภาวะในการด าเนินชีวิต สามารถต่อสู้กับอุปสรรคได้อย่าง

มีความสุข  

 ความสุขในการท างานคือ การรับรู้ของบุคลากรหรืออารมณ์ความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขกับ

ภารกิจหลัก ได้กระท าในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจชอบและศรัทธาในสิ่งที่ท าพึงพอใจในประสบการณ์

ชีวิตที่ตนเอง ได้รับต้องการให้ตนเป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทั่วไป ได้ท างานในที่ท างานที่มั่นคงมี

ความก้าวหน้าเข้าถึง โอกาสในการพัฒนา เพ่ือนร่วมงานที่จิตใจที่จริงใจตลอดจนได้รับสวัสดิการที่

พอเพียงและได้รับความ ปลอดภัยจากการท างาน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล 

นอกจากนี้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลผลต่อความสุขในการท างาน จะเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ความสุขในการท างานของบุคลาการ เพราะว่าการได้สร้างความสุขให้กับคนที่เข้ามารับการฝึกอบรมก็

เป็นอีกปัจจัยส าคัญในการท างาน ที่ส่งผลท าให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมได้ รับประโยชน์อย่างสูงสุด และน า

ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ขององค์กรนั้น ๆ 
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หัวข้อ “กระบวนการคิด” โดย อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน 

 การคิดเป็นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์  การรู้จักคิด 

หรือคิดเป็น เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง คิดเป็นช่วยให้ท าเป็น แก้ปัญหา

เป็น การคิดท าให้คนฉลาด การคิดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อม สังคม

รอบตัว เพราะฉะนั้นกระบวนการคิดจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. พื้นฐานการคิดและการท างานของสมอง (Introduction) 

     สมอง คืออวัยวะส าคัญในสัตว์หลายชนิดตามลักษณะทางกายวิภาค หรือที่เรียกว่า  

เอนเซพฟาลอน (encephalon) จัดว่าเป็นส่วนกลางของระบบประสาท ค าว่า “สมอง” นั้น ส่วนใหญ่จะ

เรียกระบบประสาทบริเวณหัวของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

     สมอง มีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว พฤติกรรม และรักษาสมดุลภายในร่างกาย 

เช่น การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต สมดุลของเหลวในร่างกาย และอุณหภูมิ เป็นต้น หน้าที่ของสมอง

ยังมีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ อารมณ์ ความจ า การเรียนรู้  การเคลื่อนไหว และความสามารถอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ สมองแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือ สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวา สมองซีกซ้ายจะ

สั่งงานการเคลื่อนไหวของร่างกายทางด้านขวา และสมองซีกขวาจะสั่งงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ทางด้านซ้าย 

     หน้าทีส่มองซีกซ้าย 

     สมองซีกซ้ายท าหน้าที่ควบคุมการคิดการหาเหตุผล การแสดงออกเชิงนามธรรมที่เน้น

รายละเอียด เช่น การนับจ านวนเลข การบอกเวลา และความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยค าที่

เหมาะสม เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล จัดระบบแต่ละขั้นตอนอย่างมีเหตุผล และสร้าง

ข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นสัญลักษณ์ทางภาษา คณิตศาสตร์ รวมถึงการเก็บความจ าในรูปของภาษา  

ผู้ที่จะถนัดสมองซีกซ้ายจะเป็นผู้ชอบใช้เหตุผล ชอบเรียนรู้จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นนักวางแผน 

เป็นคนชอบวิเคราะห์ และมักท าอะไรทีละอย่างเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด สามารถที่จะแสดงความรู้สึก

ของตนเองได้อย่างชัดเจน แต่เกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ความรู้สึกจะค่อนข้างมีความคิดด้านลบ 

เพราะมีความระมัดระวังมากเกินไป จึงสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาด ประกอบการงานจนประสบ

ความส าเร็จได้  

     สมองซีกซ้ายจะมีหน้าที่ในการใช้ภาษา การคิดเชิงตรรกะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัวเลข  

และความมีเหตุผล 
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              หน้าที่สมองซีกขวา 

     สมองซีกขวาท าหน้าที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  การจินตนาการ การสังเคราะห์   

ความซาบซึ้งในดนตรีและศิลปะ ดังนั้นการที่คนเราสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้นั้น เกิดจากการ

ท างานของสมองซีกขวาโดยการจัดท าข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งหลายอย่างที่รับเข้ามา เพ่ือจัด

ภาพรวมสิ่งของควบคุมการมองเห็น การบันทึกความจ าจากการฟัง และการเห็นและมองสิ่งต่าง ๆ ด้วย

เหตุนี้ผู้โดยสารสมองซีกขวาจะเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณ เพ่ือเป็นการหยั่งรู้ การเข้าใจ การมองเห็น

ความสัมพันธ์อันเป็นความรู้ ใหม่ และสามารถใช้ความรู้ เดิมมาให้เหตุผลสิ่งที่ เป็นความรู้ ใหม่   

การประมวลผลของสมองซีกขวา หรือขอบเขตของความคิดและเหตุผล โดยจะแสดงผลในรูปของ

สัญชาตญาณ ความรู้สึกสังหรณ์ซึ่งไม่มีเหตุผล แต่ถ้าตัดสินใจไปตามนั้นแล้วมักจะถูกต้อง เพราะมองเห็น

ทุกอย่างเป็นภาพรวมจึงสามารถท าอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เพราะผู้ที่ถนัดการใช้สมอง 

ซีกขวาจะมองแบบองค์รวมก่อน และจึงพิจารณาแยกย่อยท าให้งานประสบความส าเร็จเนื่องจากเห็น

ความส าคัญที่คนอื่นมองไม่เห็น 

     สมองซีกขวาจะมีหน้าที่เกี่ยวกับจิตใจและความรู้สึกของมนุษย์  เช่น ความตระหนักรู้ใน

ตนเอง ความเห็นใจผู้อ่ืน ความน่าเชื่อถือ อารมณ ์ความน่าดึงดูด และการแสดงออกทางสีหน้า เป็นต้น 

 2. กระบวนการคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) 

     การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์หาเหตุผลแท้จริงของ

ความส าเร็จและล้มเหลว แสดงล าดับขั้นตอนของเรื่องราวอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธี

แก้ปัญหาในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด อาจกล่าวได้ว่าการคิดเชิงตรรกะคือ “การตัดสินใจแบบมีเหตุผล

รองรับ” ดังนั้นความคิดเชิงตรรกะถือว่าเป็นกระบวนการสร้างนิสัยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  

การตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ หลีกเลี่ยงการคิดแก้ปัญหาที่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม  

และรู้จักแยกความส าคัญของเรื่องราวในแต่ละเรื่องด้วยการสร้างทางเลือกเพ่ือเปรียบเทียบ 

 3. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

     ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไป

จากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหา

ที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ความคิดท่ีหลากหลาย คิดให้กว้างไกล หลายแง่

หลายมุม  

     องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งไม่เคยมีมาก่อน ใช้การได้ 

และมีความเหมาะสม การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นความคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม ่

ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้

มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้หรือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการ 
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ก็เปน็สิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝัน

จินตนาการให้เป็นไปได้ จึงท าให้เกิดผลผลิตที่ยังเป็นอย่างประโยชน์ต่อสังคม 

     Creative Thinking เป็นกระบวนการคิดของสมอง วิธีการหรือกระบวนการคิดในสิ่งใหม่ ๆ  

ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ ค าว่า Creative Thinking กับ ค าว่า Creativity 

     Creative Thinking คือ กระบวนการคิดของความคิดท่ีสร้างสรรค์ในสิ่ง ที่แตกต่าง 

     Creativity คือความสามารถในการสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ 

     Creativity เป็นการถ่ายทอดกระบวนการทางความคิดผ่าน Creative Thinking  

ให้เกิดสิ่งใหม ่ๆ ที่แตกต่าง 

     Creative Thinking คือ หนทางเชื่อมไป...“นวัตกรรม”  Creativity คือ “ทางลัด” สูค่วามส าเร็จ 

     การฝึกเพ่ือพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น ฝึกช่วยกันคิด การฝึกอบรม ฝึกคิดเชิงบวก  

ฝึกคิดในมุมกลับ ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฝึกคิดใช้หลักการเปรียบเทียบ ฝึกคิดสวนทางกับคนอ่ืน  

ฝึกคิดบนหลักฐานความเป็นจริง ฝึกคิดข้ามกล่องความรู้  คือการน าความรู้ที่มีอยู่ในเรื่องต่าง ๆ  

มาคิดไขว้กัน ยิ่งมีความรู้หลากหลาย โอกาสที่จะคิดเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ ๆ มีมากยิ่งขึ้น  เป็นต้น 

 4. กระบวนการคิดเชิงระบบและกระบวนคิดเชิงออกแบบ (Structural & Design Thinking) 

     การคิดเชิงระบบ เป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน การมองภาพรวมอย่างเป็นระบบ 

มีส่วนประกอบย่อย ๆ มีข้ันตอน และรายละเอียดแยกย่อยออกมา และเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ 

     การคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาพัฒนาแนวคิดใหม่  ๆ  

โดยมีจุดมุ่งหมายคือ การหาแนวทางแก้ปัญหาที่เน้นมุมมองของผู้ใช้ และมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ใน

อนาคตที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้แนวทางเพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และ

สถานการณ ์

     Design Thinking คือ “กระบวนการคิด” ที่มุ่งเน้นการท าความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ  

อย่างลึกซึ้งโดยเอาผู้ใช้ (User) เป็นศูนย์กลางและน าความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมุมมองที่แตกต่าง  

จากผู้คนที่หลากหลายประสบการณ์มาสร้างไอเดียแนวทางการแก้ไข และน าเอาแนวทางต่าง ๆ นั้น 

มาทดสอบ และพัฒนา เพ่ือให้ได้ตัวแบบ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ และสถานการณ์นั้น ๆ 

 ขั้นตอนการสร้างงานที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์  

           1. ระบโุจทย์ที่แท้จริง (Define Real Objective) 

  2. เข้าใจระบบ และสถานการณ์อย่างลึกซ้ึง (System Understanding)  

               - ความรู ้(Intrinsic Knowledge) 

      - ประสบการณ์ (Experience) 

      - ข้อเท็จจริง (Fact) 

           3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งเน้นไอเดียจ านวนมาก หลากหลายเพ่ือมาคัดเลือก สร้างตัว

แบบ (Creative & Innovative) 
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           4. การทดสอบจะช่วยลดความสูญเปล่า หรือความเสียหายในภาพรวม (Creative & Innovative) 

     การพัฒนาระบบการคิด สามารถประยุกต์ใช้ในงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การคิด

ออกแบบ การสร้างงาน การน าเสนอโครงการ แก้ปัญหาในงาน และเพ่ิมผลผลิตให้งาน พัฒนาต่อยอด

ธุรกิจ เป็นต้น ท าให้เห็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทักษะ “การคิดให้

เป็นระบบ” น าไปสู่ “การสร้างองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน” และการรักษาสถานะขององค์กร 

ให้อยู่รอดเป็นเรื่องที่ส าคัญแต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอ องค์กรจะต้องเจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าอย่าง

มั่นคง ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เพราะบุคลากร

ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างมีคุณภาพ จะเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างวิธีคิด และวิธีการ

ท างานอย่างมืออาชีพ การพัฒนาให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเรื่อยๆ จึงเป็นวิธีที่จะท าให้องค์กร  

มีความแข็งแกร่ง มั่นคง และมีศักยภาพการแข่งขันท่ีเหนือคู่แข่ง 
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แบบการขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี (สว.131)  

1. ช่ือโครงการ   โครงการฝึกอบรมเรื่ององค์กรแห่งความสุข 
2. ประเภทโครงการ  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัและเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  โครงการส่งเสรมิการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ 

3. ช่ือและประวตัิของผู้ขอรับทุน/ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
ช่ือภาษาไทย      นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ 
ช่ือภาษาอังกฤษ  MISS YOWVALUK  SIRISUWAN 
วุฒิการศึกษา     พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑิต 
ต าแหน่ง          เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  โทร. 7705  
เข้ารับราชการที่ มสธ. เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2524  เกษียณอายุราชการในปี 2562 
- ขณะนี้ไดร้ับทุนอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัยหรือไม ่ ไม่ได้รับ   รับ  ระบ)ุ…………… 
- ขณะนี้ลาศึกษาต่อเตม็เวลา / ลาในลักษณะอื่นเต็มเวลาหรือไม่   ไม่ได้ลา   ลา  โปรดระบ…ุ………                
- ขณะนี้ผู้ขอรับทุนมีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการผลติ/ปรับปรุงประจ าภาคการศึกษาในปีงบประมาณ 
   ที่ขอรับทุนหรือไม่   ไม่มี    มี   (ถ้าม)ี โปรดระบุช่ือและรหัสชุดวิชาที่รับผดิชอบ......โดยท าหน้าท่ี               
                            ประธาน       บรรณาธิการ 
                            ผู้เขียน หน่วยท่ี ................และจะเปดิสอนในภาคการศึกษาที่ ..........................    

      * กรณีผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการหลายราย ให้ผู้ขอรับทุนทุกรายลงนาม พร้อมทั้งแนบ 
ประวตัิของผู้ขอรับทุนทุกคนไว้ท้ายโครงการ  ทั้งนี้หากเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
ซึง่หน่วยงานเป็นผู้จดัให้แนบรายชือ่และต าแหน่งของผูร้่วมโครงการไว้ท้ายโครงการด้วย 

4. ความส าคญัของโครงการ 
       องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักท่ีมุ่งการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ คนท างานในองค์กร 
ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญ และเป็นก าลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม การสรา้งความสขุในท่ีท างาน  
นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการท างาน  
ความสุขท่ีเกิดขึ้นนั้นก่อให้เกดิกระบวนการคิด ท าให้งานท่ีไดร้ับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ลดความตึงเครยีดจากการท างานสภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขดัแย้งภายในองค์กร ความสุขท่ีเกดิจาก 
การท างานเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมควรปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในแนวโนม้ที่ดีขึ้น 
       องค์กรแห่งความสุข ยังเป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร ์
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลง ซึ่งจะน าพาองค์กร 
ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้ความสุขพ้ืนฐานเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  
สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ด ี
ต่อครอบครัว องค์กร และสังคม 
 
 
 
 
 

สว.131 ปี 2562 
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1 เพื่อเป็นแนวคิดทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
5.2 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และร่วมท ากิจกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
5.3 เพื่อเกิดการเรยีนรู้กระบวนการขององค์กรแห่งความสุข 

6. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ (ในเชิงรูปธรรม) เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนจะน าความรู้และประสบการณ ์
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม  2 ส่วน ดังนี ้
6.1  ความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัอย่างไร 
       1) ได้แนวคิด ทัศนคติและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข และน ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
           และก่อให้เกิดความสุข 
       2) ได้แนวปฏิบัติ และร่วมกจิกรรมสร้างประสบการณ์ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
       3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการขององค์กรแห่งความสุข สามารถน าวิธีการต่าง ๆ มาใช้ 
           ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
6.2  ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผดิชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม 
      - จัดท ากระบวนการคดิร่วมกนัของบุคลากรในองค์กร พร้อมรับการเปลีย่นแปลงขององค์กร/สังคม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 วัน  วันท่ี 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร 

8. วิธีด าเนินการ 
รูปแบบในการอบรม : การบรรยาย 

9. งบประมาณของโครงการจ าแนกตามหมวด 
หมวดค่าตอบแทน                                                                                        7,000 บาท 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 
    - พระวิทยากร (1 รูป x 3 ช่ัวโมง x 1,000 บาท)                                           3,000  บาท 
    - วิทยากรภายนอก (1 คน x 3 ช่ัวโมง x 1,000 บาท)                                     3,000  บาท 
 2. ค่าพาหนะไป – กลับ วิทยากรภายนอก 
     - พระวิทยากร (1 รูป x 500 บาท)                                                             500 บาท 
     - วิทยากรภายนอก (1 คน x 500 บาท)                                                       500 บาท 
หมวดค่าใช้สอย                                                                                           8,180 บาท 
1. ค่าอาหารเช้า ส าหรับพระวิทยากร และและลูกศิษย์พระ (2 ท่ี x 1 มื้อ x 90 บาท)       180 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
   - พระวิทยากร วิทยากร และบคุลากร (50 ที่ x 1 มื้อ x 80 บาท)                        4,000 บาท 
3. ค่าอาหารว่าง (50 ที่ x 2 มื้อ x 40 บาท)                                                     4,000 บาท  
                                                            รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น                  15,180 บาท 
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10. เมื่อข้าพเจ้าและ / หรือผู้ร่วมโครงการได้รับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี แล้ว  ข้าพเจ้าและ / หรือ 
ผู้ร่วมโครงการยินดีปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน มสธ. 12 ปี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน มสธ. 12 ปี  
และเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา / มติที่ประชุมผู้บริหารส านัก สถาบันก าหนดโดยเคร่งครัด  
และข้าพเจ้า และ / หรือผู้ร่วมโครงการขอรับรองว่าจะส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ 
และสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ าปี (Annual Report) (สว.136)  
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ภายในระยะที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี  
ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กลา่วมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                                                (ลงช่ือ)   …………………………….………………. 
                                (นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ) 

                              ผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                         วันท่ี 4  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 

12. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะติดตามรายงานผลฉบับสมบูรณ์ จากผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ  
และสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี  ประจ าปี (Annual Report) (สว.136)  
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี  
ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2562  หากหน่วยงานไม่สามารถส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ 
และสรุปผลการด าเนินงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรทุน 
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของกองทุน  มสธ. 12 ปี จ านวน 10,000 บาท  
 
                                                                (ลงช่ือ)  ………………………..……………………………… 
                                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉตัร  หมอยาด)ี                                                                 
                                                                        ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       

13. โครงการนีไ้ดผ้่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่องแล้วในการประชุม ครั้งที่ 2/ 2562   
(นัดพิเศษ) เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2562 
 
 
                                                            (ลงช่ือ)  ………………………..………………………………………. 
                                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉตัร  หมอยาด)ี                                                                 
                                                                        ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง       
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กิจกรรม/
โครงการ 

ที่จะกลับมา
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
อัตรา 
ก าลัง 

จ านวน 
เงิน 

วัสดุ
อุปกรณ์ 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค. 
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

- จัดท า
กระบวนการ
คิดร่วมกันของ
บุคลากร 
ในองค์กร  
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
ขององค์กร/
สังคม 

 
 

               

* กรณีผู้ขอรับทุนมีความจ าเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยในการจัดท าผลงานดังกล่าว    

  ที่นอกเหนือจากอัตราก าลัง งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอรับทุน ขอ้ 6.2 

* * * 
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รายช่ือบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 

เรื่อง องค์กรแห่งความสุข 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารตรีศร 
 

รายช่ือ/ต าแหน่ง รายช่ือ/ต าแหน่ง 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี    
     ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

14. นายถาวร  สุขสุเสียง  
     ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล 
     รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

15. นางสาวมยุรี   ตุ้มเทียน 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

3.  นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ 
     เลขานุการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

16. นางสาวชนันธัญญ์  รัตนภิญโญทิพย์ 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

4.  นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง 
     นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

17. นางสาวอุษณีย์  โฉมฉายแสง 
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 

5.  นางสาวฐิตารีย์  พัทธนันท์ศรี 
     นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

18. นายชัยณรงค์  นพศิริ 
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

6.  นายหัสนัย  ริยาพันธ์ 
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

19. นางสาวภาวิณี  ปุริมปรัชญ์ 
     นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 

7.  นางนันทภัค  อินทุยศ 
     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

20. นางสาววรรณวิลัย  พูลอนันต์ 
     พนักงานธุรการ  

8.  นางกมลรัตน์  สิริธรังศรี 
     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

21. นางกาญจนา  เชื้อสาย 
     นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

9.  นางพิมพ์ธนา  เลิศวุฒิโสภณ 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

22. นางสาวบุศรา  สุทธิวงศ์ 
     นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

10.  นางสาวมนัสนันท์  เสตะจันทน์ 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

23. นางสาวเอมออน  พวงทอง 
     ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 

11. นางอนงค์  สุขสุเสียง 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

24. นางสาวกรภัทร  คงเจริญ 
     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

12. นางสาวบุษกร  ครุฑชื่น 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

25. นางสุมนมาน  แสนอี 
     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

13. นางสาวมณฑาทิพย์  จันทร์คง 
     ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 

26. นางสาวปณิดา  เด็นหลี 
     นักวิชาการศึกษา 
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รายช่ือ/ต าแหน่ง รายช่ือ/ต าแหน่ง 
27. นายอาชวี  คงประเสริฐ 
     นักวิชาการศึกษา 

38. นางสาวบุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว 
      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

28. นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์ 
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ 

39. นางสาวจินตนา  ปรัสพันธ์ 
      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

29. นายกิตติภพ  นามพุทธา 
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

40. นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์ชมภู      
     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

30. นางสาวอุไรวรรณ  แสงพันธ์รุง 
     ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 

41. นางสาวนวรัตน์  ไม้รอด 
     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 31. นางสาวธนินจิตรา  ชาญชาครสวัสดิ์ 
           นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

42. นางสาวกชพร  จูฑะจันทร์  
     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 32. นางวราภรณ์  ด ารงรัตน์   
      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

43. นายปาลวัฒณ์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 33. นางภัสชญนิษฐ์   วิทยาธีรรัตน์ 
      นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

44. นางสาวธนัญสรณ์  อยู่ประเสริฐชุติ 
     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 34. นางสุรัฏิยา   จ านงเพียร 
      ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 

45. นางสาวปาณิสรา  บูริวงศ์ 
     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 35. นายอภิภู  ธนการอรนลิน 
      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

46. นางสาวภัทราวดี  พลบุญ 
     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

 36. นางสาวปิยะนาถ  ศิริพูนสวัสดิ ์
      นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 

47. นายวิโรจน์  ทองค า 
     พนักงานขับรถยนต์ 

 37. นายวิทยา  มีกลิ่นหอม 
      ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน 
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ตารางการฝึกอบรมเรื่อง “องค์กรแห่งความสุข” 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร 

---------------------------------------------------- 

 

วันเดือนปี 
 เวลา 

08.30 – 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 
2562  

 

08.30 – 08.45 น. 
ลงทะเบียน 

 

ปรัชญาในการด าเนิน
ชีวิต 

พระมหาศักดา สุนทโร 

 

กระบวนการคิด 

อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน 

 08.45 – 09.00 น. 
พิธีเปิด 

โดย ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง 

 

 

   หมายเหต ุ: อาหารว่างเวลา 10:30 – 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 

               อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.  
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ภาพกิจกรรม 
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