การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการองค์ ความรู้ส่ ูความสุขในการทางาน”
(Routine to Happiness: R2H)
โครงการจับตาสถานการณ์ ความสุขของคนทางานในประเทศไทย 2554 – 2557
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
---------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
การสร้ างเสริ มความเข้ มแข็ง และศักยภาพของบุคลากรด้ านทรัพยากรบุคคล ให้ มีความสามารถ
ในการบริ หารจัดการองค์ความรู้ นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของหน่วยงานหรื อองค์กรในทุกด้ าน
ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการบริ หาร การผลิต การตลาด และการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อจะก้ าวไปสูเ่ ป้าหมายของการ
เป็ นหน่วยงานหรื อองค์กรชัน้ นาของประเทศ กลไกและกระบวนการในการไปสูเ่ ป้าหมาย ขึ ้นอยู่กับการ
พัฒนาและการสร้ างเสริ มคุณภาพชีวิตและความสุขในการทางานประจาของบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ที่
ถูกจุดและเป็ นรูปธรรมซึง่ เป็ นพลังสาคัญในการขับเคลือ่ นส่วนงานหรื อองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุด
ผู้บริ หารของหน่วยงานหรื อองค์กรจึงถื อว่า ภารกิ จการพัฒนาบุคลากร เป็ นกลยุทย์และพันธกิ จ
สาคัญที่หน่วยงานหรื อองค์กรต้ องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ข้ อสาคัญ คนทางานทุกคน ที่เป็ นทรัพยากรบุคคลที่
มี คุณ ค่า ของหน่วยงานหรื อ องค์ กร ทัง้ สายงานสนับ สนุน สายงานการผลิต และสายงานปฏิ บัติ การ
นับเป็ นกาลังสาคัญที่ต้องมีสว่ นร่วมและก้ าวไปพร้ อมกับสายงานการบริ หาร
การบริ หารจัดการองค์ ความรู้ ถือ เป็ นกลยุทธ์ สาคัญในการวางแผนการพัฒนาองค์ กรให้ ไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ การวางแผนที่ชดั เจนและเหมาะสม ทาให้ กระบวนการขับเคลื่อนดาเนินไปอย่างถูก
ทิศทาง สามารถพัฒนาการทางานประจาของบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพและทางานอย่างมีความสุข ส่งผลไปถึง
การเพิ่มผลผลิต และผลประกอบการที่มีคณ
ุ ภาพ
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การบริ หารจัดการองค์ความรู้ สคู่ วามสุขในการทางาน: Routine to
Happiness (R2H)” เป็ นหลักสูตรระยะสันที
้ ่เป็ นองค์ความรู้ ในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและศักยภาพ
ของบุคลากรด้ านทรัพยากรบุคคลหรื อฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ในการสร้ างสุขให้ คนในองค์กร หลักสูตร R2H เป็ น
แนวคิดที่พฒ
ั นามาจาก Routine to Research (R2R) ที่ใช้ การวิจยั มาช่วยบริ หารจัดการการทางานประจา
ให้ มีความสะดวก แก้ ไขปั ญหาได้ และให้ ผลเร็ ว ทังสามารถแบ่
้
งเบาภาระงานของคนทางานประจ าได้
หลักสูตร R2H จึงใช้ แนวคิดดังกล่าวมาผสมผสานกับแนวทางการสร้ างสุขคนในองค์กร โดยนาเอาระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ขนพื
ั ้ ้นฐาน (Research Methodology) เข้ ามาเป็ นตัวเชื่อมกับการพัฒนา และบริ หาร
จัดการองค์ ความรู้ สคู่ วามสุขของบุคลากรในการทางาน เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เกิดผลลัพธ์
และผลกระทบที่เป็ นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
1) สร้ างเสริ ม และสนับ สนุน บุคลากรที่ ทางานด้ านทรั พยากรบุคคลและ/หรื อ ผู้เกี่ ย วข้ อ งให้ มี
ศักยภาพในการบริ หารจัดการองค์ความรู้สคู่ วามสุขในการทางาน
2) สร้ างเสริ ม และสนับ สนุน บุ ค ลากรที่ ท างานด้ า นทรั พยากรบุ ค คลและ/หรื อ ผู้เ กี่ ยวข้ อ งให้ มี
ศักยภาพในการนาเสนอให้ ผ้ บู ริ หารและผู้เกี่ยวข้ องสามารถนาผลการบริ หารจัดการองค์ความรู้ สคู่ วามสุข
ในการทางาน ไปใช้ ในการวางแผนบริ หารจัดการความสุขของบุคลากรในหน่วยงานทังในระยะสั
้
น้ และ
ระยะยาว
ผลผลิต
1) บุคลากรด้ านทรัพยากรบุคคลและ/หรื อผู้เกี่ยวข้ อ ง มีความรู้ และความเข้ าใจร่ วมกันเกี่ยวกับ
แนวคิดการบริ หารจัดการองค์ความรู้สคู่ วามสุขในการทางาน
2) บุคลากรด้ านทรัพยากรบุคคลและ/หรื อผู้เกี่ยวข้ อง เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนาแนวคิด
R2H ไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กรในการเรี ยนรู้ และการพัฒนาสร้ างเสริ มให้ คนทางานในหน่วยงาน
หรื อองค์กรปฏิบตั ิงานประจาอย่างมีความสุข
ผลลัพธ์
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของคนทางานทุกระดับที่สอดคล้ องกับบริ บทของแต่ละ
ส่วนงานที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรภายในหน่วยงานหรื อองค์กร
วิธีการฝึ กอบรม

การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (บรรยาย/ อภิปราย/ฝึ กปฏิบตั ิ)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริ หารหรื อผู้แทน และบุคลากรด้ านทรัพยากรบุคคลของภาคีเครื อข่าย แห่งละ 2 คน
วัน เวลา สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ห้ องดอยหลวง ชัน้ 24 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการองค์ ความรู้ส่ ูความสุขในการทางาน”
(Routine to Happiness: R2H)
โครงการจับตาสถานการณ์ ความสุขของคนทางานในประเทศไทย 2554 – 2557
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้ องดอยหลวง ชัน้ 24 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
---------------------------------------------------------08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการอบรม
โดย คุณศิริพร ตันติพงศ์
รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
09.15 – 09.30 น.
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ การประชุมอบรม R2H
09.15 – 10.00 น.
แนวคิดการบริหารองค์ ความรู้ ส่ คู วามสุขในการทางาน
โดย รศ. ดร. ศิรินนั ท์ กิ ตติสขุ สถิ ต
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.00 น.
การนา HAPPINOMETER ไปใช้ วัดความสุขในองค์ กร
โดย รศ. ดร. ศิรินนั ท์ กิ ตติสขุ สถิ ต
11.00 – 12.00 น.
การบริหารจัดการข้ อมูลเพื่อการจัดการความรู้ส่ คู วามสุขในการทางาน
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น ด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel
โดย อ.ดร.เฉลิมพล สายประเสริ ฐ (NECTEC)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.

การค้ นหาปั ญหาและแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดย รศ. ดร. ศิรินนั ท์ กิ ตติสขุ สถิ ต
14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.00 น.
แนวทางการเขียนโครงการฯ เพื่อเติมเต็มความสุขให้ องค์ กร
โดย ผศ.ดร.กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์
15.00 – 16.00 น.
แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการความรู้ส่ คู วามสุขในการทางาน
โดย นักวิ จยั โครงการจับตาสถานการณ์ความสุขของคนทางานในประเทศไทย
16.00 น.
พิธีปิดการอบรม

*****************************************************************

