


สร้างความสุขในการท างาน หัวใจบริการสังคม



วธีิสร้างความสุขในการท างาน



“อยา่” คิดเล็กคิดน้อยกบัเร่ืองเล็กน้อย



“อยา่” ต่อวา่องคก์ร



“อยา่” เลือกท างานท่ีรกั

“แต่ขอให”้ เลือกท่ีจะรกังานท่ีท า



“อยา่” ใหร้า้ยหวัหน้า



Thomas Alva Edison
1847-1931

“ผมไม่ได้ท างาน แต่ผมสนุกกบังาน”

























“อยา่” ดูถูกเพื่อนร่วมงาน หรือ

คนรอบขา้ง



“เราไดป้ระโยชน์อะไรจากการ

ท างานน้ัน?”



“เรามีวิธีการพฒันา ปรบัปรุง

งานอยา่งไร?”



“เราตอ้งปรบัปรุงความสามารถ

ดา้นใด?”



“งานท่ีท าอยูม่ีอะไรท่ีตอ้ง

น าไปใชก้บัอนาคตของเรา?”



อุปสรรคในการท างาน

-การไม่รู้จกัตวัเอง
- การไม่ให้คุณค่าแก่งาน
- การปล่อยพลงังานให้สูญเปล่า
- ความเครียด



การท างานด้วยความสุข

- สร้างทัศนะใหม่

- ท างานด้วยหัวใจ

- อปุสรรคคือพลงั

- จงซ่ือสัตย์ต่อตนเอง

- เป็นสุขกบัการท างาน



อทิธิบาท 4

อทิธิบาท แปลวา่ บาทฐานแห่งความส าเร็จ 

ฉันทะ คือความพอใจ
วริิยะ นั้นไซร้ คือความเพียรขยนั 
จติตะ ตั้งใจไวม้ัน่ ๆ
วมิังสา นั้นไซร้  ไตร่ตรองดีเอย 



กลัยาณมติร 

ก ัล ย าณ มิ ต ต ต า  ( ค ว า ม มี

กลัยาณมิตร คือ มีผูแ้นะน าส ั่งสอน ที่

ป ร ึกษา  เพื่อนที่คบหา  และ บุคคลผู ้

แวดล้อมที่ดี,  ความรูจ้ ักเลือกเสวนา

บุคคล หรอืเขา้รว่มหมู่กบัท่านผูท้รงคุณ

ทรงปัญญามีความสามารถ ซึง่จะช่วย

แวดลอ้ม สนบัสนุนชกัจูง ชีช้อ่งทาง เป็น

แบบอย่าง ตลอดจนเป็นเครือ่งอุดหนุน

เกือ้กูลแก่กนั ใหด้ าเนินกา้วหน้าไปดว้ยด ี

ในการศกึษาอบรม การครองชวีิต การ



สุข 2
ความสุข — pleasure; happiness)

1. กายกิสุข (สุขทางกาย — bodily 

happiness)
2. เจตสิกสุข (สุขทางใจ — mental 

happiness



สุข 2

ความสุข — pleasure; happiness

1. สามิสสุข (สุขอิงอามิส, สุขอาศยัเหยือ่ล่อ, สุขจากวตัถุคือกาม
คุณ — carnal or sensual happiness)

2. นิรามิสสุข (สุขไม่อิงอามิส, สุขไม่ตอ้งอาศยัเหยือ่ล่อ, สุข
ปลอดโปร่งเพราะใจสงบ หรือไดรู้้แจง้ตามเป็นจริง —
happiness independent of material things 

or sensual desires; spiritual happiness)



สุขของคฤหัสถ์ หรือ คหิิสุข หรือ กามโภคสุีข 4

สุขของคฤหสัถ ์หรอื คหิสุิข หรอื กามโภคี

สุข 4 (สุขของชาวบา้น, สุขทีช่าวบา้นควรพยายาม

เขา้ถึงใหไ้ดส้ม ่าเสมอ, สุขอนัชอบธรรมที่ผูค้รอง

เรอืนควรม ี- house-life happiness; deserved 

bliss of a layman)

1. อตัถสุิข (สุขเกดิจากความมทีรพัย ์คือ 

ความภูมิใจ เอบิอิม่ใจ ว่าตนโภคทรพัยท์ี่ไดม้าดว้ย

น ้าพกัน ้าแรงความขยนัหม ัน่เพยีรของตน และโดย

ชอบธรรม - bliss of ownership

2. โภคสุข (สุขเกดิจากการใชจ้่ายทรพัย ์คอื 

ความภูมใิจ เอบิอิม่ใจ ว่าตนไดใ้ชท้รพัยท์ีไ่ดม้าโดย

ชอบนั้น เลี ้ยงชีพ เลี ้ยงผู ้ควรเลี ้ยง และบ าเพ็ญ

ประโยชน ์- bliss of enjoyment)



3. อนณสุข (สุขเกดิจากความไม่เป็นหนี ้คอื 

ความภูมใิจ เอบิอิม่ใจ วา่ตนเป็นไท ไม่มหีนีส้นิ

ตดิคา้งใคร - bliss of debtlessness)

4. อนวชัชสุข (สุขเกดิจากความประพฤตไิม่มี

โทษ คอื ความภูมใิจ เอบิอิม่ใจ วา่ตนมคีวาม

ประพฤตสิุจรติ ไม่บกพรอ่งเสยีหาย ใครๆ ติ

เตยีนไม่ได ้ท ัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ -

bliss of blamelessness)

บรรดาสุข 4 อย่างนี ้อนวชัชสุข มคีา่มาก

ทีสุ่ด



พรหมวหิาร 4 (ธรรมเคร่ืองอยูอ่ยา่งประเสริฐ, ธรรมประจ าใจอนัประเสริฐ, หลกัความประพฤติท่ีประเสริฐ
บริสุทธ์ิ, ธรรมท่ีตอ้งมีไวเ้ป็นหลกัใจและก ากบัความประพฤติ จึงจะช่ือวา่ด าเนินชีวติหมดจด และปฏิบติัตนต่อมนุษยสั์ตว์
ทั้งหลายโดยชอบ - holy abidings; sublime states of mind)

1. เมตตา (ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากใหเ้ขามีความสุข มีจิตอนัแผไ่มตรีและคิดท าประโยชนแ์ก่มนุษยส์ัตวท์ัว่หนา้ -
loving-kindness; friendliness; goodwill)

2. กรุณา (ความสงสาร คิดช่วยใหพ้น้ทุกข ์ใฝ่ใจในอนัจะปลดเปล้ืองบ าบดัความทุกขย์ากเดือดร้อนของปวงสัตว ์-
compassion)

3. มุทิตา (ความยนิดี ในเม่ือผูอ่ื้นอยูดี่มีสุข มีจิตผอ่งใสบนัเทิง กอปรดว้ยอาการแช่มช่ืนเบิกบานอยูเ่สมอ ต่อสัตวท์ั้งหลาย
ผูด้  ารงในปกติสุข พลอยยนิดีดว้ยเม่ือเขาไดดี้มีสุข เจริญงอกงามยิง่ข้ึนไป - sympathetic joy; altruistic joy)

4. อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลาง อนัจะใหด้ ารงอยูใ่นธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นดว้ยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจ
ตราชัง่ ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชงั พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตวท์ั้งหลายกระท าแลว้ อนัควรไดรั้บผลดีหรือชัว่ สมควรแก่เหตุอนัตน
ประกอบ พร้อมท่ีจะวนิิจฉยัและปฏิบติัไปตามธรรม รวมทั้งรู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไม่มีกิจท่ีควรท า เพราะเขารับผดิชอบ
ตนไดดี้แลว้ เขาสมควรรับผดิชอบตนเอง หรือเขาควรไดรั้บผลอนัสมกบัความรับผดิชอบของตน - equanimity; 

neutrality; poise)



สรุป

“หากเรา” คิดดี ท าดี ต่อองคก์ร ต่อหวัหน้า

งาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อคนรอบขา้งและต่อ

งาน เพียงเท่าน้ีคุณยอ่มมีความสุข และสนุก

กบัชีวิตการท างานแลว้



หัวใจบริการสังคม





คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF)

Q of S 



๑) คณุธรรมจรยิธรรม

๒) ความรู ้

๓) ทกัษะทางปัญญา

๔) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บุคคลและความรบัผดิชอบ

๕) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข

การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ



นวลกัษณ:์วฒันธรรมองคก์รของมหา

จฬุาฯ
MAHACHULA  stands for……

M – Morality มปีฏปิทาน่าเลือ่มใส

A – Awareness รูเ้ท่าทนัความเปลีย่นแปลงทางสงัคม

H – Helpfulness มศีรทัธา อทุศิตนเพือ่พระพุทธศาสนา

A – Ability มคีวามสามารถในการแกปั้ญหา 

C – Curiosity มคีวามใฝ่รูใ่ฝ่คดิ 

H - Hospitality มนี ้าใจเสยีสละเพือ่ส่วนรวม 

U – Universality มโีลกทศันก์วา้งไกล 

L – Leadership มคีวามเป็นผูน้ าดา้นจติใจและปัญญา 

A – Aspiration มคีวามมุ่งม ัน่พฒันาตนใหเ้พยีบพรอ้มดว้ย

คุณธรรมจรยิธรรม 

























ทาน 2

การให,้ การเสยีสละ, การ

บรจิาค - gift; giving; charity; 

liberality)

1. อามสิทาน (การใหส้ิง่ของ -

material gift; carnal gift)

2. ธรรมทาน (การใหธ้รรม, การ

ใหค้วามรูแ้ละแนะน าส ัง่สอน - gift 

of Truth; spiritual gift)



สงัคหะ 2 

สงัคหะ 2 (การสงเคราะห ์— aid; 

giving of help or favors; act of 

aiding or supporting)

1. อามสิสงัคหะ (อามสิสงเคราะห,์ 

สงเคราะหด์ว้ยอามสิ : supporting with 

requisites; material aid)

2. ธมัมสงัคหะ (ธรรมสงเคราะห,์ 

สงเคราะหด์ว้ยธรรม : aiding by 

teaching or showing truth; spiritual 

aid)



ฆราวาสธรรม 4 

ฆราวาสธรรม 4 (ธรรมส าหรบัฆราวาส ,  ธรรม

ส าหรบัการครองเรอืน, หลกัการครองชีวิตของคฤหสัถ ์-

virtues for a good household life; virtues for lay 

people)

1. สจัจะ (ความจรงิ, ซือ่ตรง ซือ่สตัย ์จรงิใจ พูดจรงิ ท า

จริง  - truth and honesty)

2. ทมะ (การฝึกฝน, การข่มใจ ฝึกนิสยั ปรบัตวั, รูจ้กั

ควบคุมจติใจ ฝึกหดัดดันิสยั แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ปรบัปรุงตนให้

เจรญิกา้วหน้าดว้ยสตปัิญญา - taming and training 

oneself; adjustment)

3. ขนัต ิ(ความอดทน, ต ัง้หน้าท าหน้าทีก่ารงานดว้ย

ความขยนัหม ัน่เพียร เขม้แข็ง ทนทาน ไม่หว ัน่ไหว ม ัน่ใน

จุดหมาย ไม่ทอ้ถอย - tolerance; forbearance)

4. จาคะ (ความเสยีสละ, สละกเิลส สละความสุขสบายและ

ผลประโยชนส์่วนตนได ้ใจกวา้ง พรอ้มทีจ่ะรบัฟังความทุกข ์
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กราบขอบพระคุณเจา้ของขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ยิง่น้ี


