รายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตร
“นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะ”
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560
ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu)
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ความเป็นมาของการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu) โดย
บุ ค ลากรจากคณะสั งคมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ และสถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ก และครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พัฒนาองค์
ความรู้ การจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานสุ ขภาวะองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลั ง
แรงงานในสถานประกอบการ ทางโครงการฯ เห็นความสาคัญของพัฒนาศักยภาพแกนนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการ ที่จะช่วยสร้างให้เกิดองค์กรแห่งความสุข จึงได้พัฒนาหลักสูตรนั กวิชาการสร้างสุของค์กร ที่เป็น
หลักสูตรที่เน้นการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่แกนนา
เพื่อน าไปพั ฒ นาความสุ ข ของบุ คลากรในองค์ กร ตามหลั กการของการสร้ างองค์ กรแห่ ง ความสุ ข (Happy
Workplace) ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในระดับปฏิบัติการ และเมื่อ
บุคลากรมีความสุ ข ย่อมส่งผลย้อนกลับ ต่อผลิ ตผลขององค์กร และส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านสั งคมและ
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสาคัญ และมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการความรู้ เพื่อนามาใช้ในการ
พัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดทักษะในการจัดการความรู้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และนาความรู้ ทักษะที่
ได้รับไปพัฒนาวางแผนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรของตนได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. สังกัดองค์กรภาครัฐ – ภาคเอกชน ที่ดาเนินธุรกิจด้านการผลิตหรือบริการ ไม่เป็นผู้ที่สังกัดบริษัทฝึกอบรม
2. ผู้ที่เข้าอบรมเป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการสวัสดิการ/ความปลอดภัยในการ
ทางาน/แรงงานสัมพันธ์ หรือผู้ที่องค์กรพิจารณาว่าเหมาะสม โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานด้านการ
พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์กร องค์กรละไม่เกิน 2 คน
3. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับ
ประกาศนียบัตรว่าได้เข้าร่วมการอบรมจากโครงการ

การคัดเลือก
1) พิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมข้างต้น และคุณลักษณะตามที่แจ้งในใบสมัคร
2) พิจารณาตามเหตุผลความจาเป็นขององค์กรและความเหมาะสมขององค์กร (โครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณา
ผู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมนักวิชาการสร้างสุของค์กร/ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร จากทางโครงการมาก่อนแล้ว)
*การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นสิทธิในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการโครงการฯ
ที่กาหนดและที่เห็นควรตามความเหมาะสม การตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
กาหนดการฝึกอบรม นักวิชาการสร้างสุของค์กร:หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะองค์กร
จัดขึ้นสองรุ่น ผู้สนใจสามารถเลือกเข้ารับการอบรมรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ตามความสะดวก ดังนี้
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560
เนื้อหาการฝึกอบรม
วันแรก (09.00-17.00 น.)
: กิจกรรมสัมพันธ์
: ทบทวนแนวคิด แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace)
: การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนาไปใช้ในงานพัฒนาสุขภาวะองค์กร
: แบ่งกลุ่มย่อย : สกัดความรู้และแลกเปลี่ยนกิจกรรมสร้างสุขระหว่างองค์กร
: นาเสนอเรียนรู้ข้ามกลุ่ม : กิจกรรมสร้างสุของค์กร
วันที่สอง (08.30-17.30 น.)
: กิจกรรมสัมพันธ์
: แนวคิด แนวทางการถอดบทเรียน (Lesson Learned) และการนาไปใช้ในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

: แบ่งกลุ่มย่อย : ฝึกถอดบทเรียนงานสร้างสุของค์กร
: นาเสนอเรียนรู้ข้ามกลุ่ม : ผลการฝึกถอดบทเรียน
: สะท้อนผลการเรียนรู้จากการถอดบทเรียน
วันที่สาม (08.30-16.30 น.)
: สานเสวนา สานสัมพันธ์เครือข่ายสร้างสุข
: การวางแผนกิจกรรมสร้างสุของค์กรบนฐานความรู้
: แบ่งกลุ่มย่อย: วางแผนพัฒนางาน/กิจกรรมสร้างสุของค์กร
: แนะนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลโครงการ Happy 8 Menu เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะองค์กร
รูปแบบการฝึกอบรม
- การบรรยายจากทีมวิทยากร
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม
- การประชุมกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการให้คาแนะนา
- การให้คาปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น จากทีมวิทยากร
- การสนับสนุนเอกสารสาหรับการศึกษาเพิ่มเติม
การสนับสนุนจากโครงการ
- เอกสาร หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบการฝึกอบรม
- ค่าอาหาร

- ค่าที่พัก
- ผูเ้ ข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง
รายชื่อคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ
ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ผศ.ดร.พสชนัน นิรมิตไชยนนท์
ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์
ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธ์
และทีมวิทยากรกระบวนการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: menu.hw@gmail.com หรือ pleopen@hotmail.com
ผู้ประสานงาน: คุณสิทธิพร 08-4139-8674 คุณสันธนิษย์ โทร 08-7543-2025 คุณษมาพร 08-0564-0081
การเดินทาง
สถานที่อบรม อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 3.5 กม. ห่างจากเซ็นทรัล ศาลายา
5 กม. ห่างจากเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 20 กม. สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือเดินทางด้วยแท็กซี่มิเตอร์
หรือเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง (ขสมก.) ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถแท็กซี่ หรือรถ
มอเตอร์ไซต์รับจ้าง

