
รวมตัว สร้างพลัง สานสัมพันธ์คนปันสุข 

มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน 

(Reunion Share Happy Agent)



Upgrading คนปันสุขทุกคนให้เก่งขึ้นกว่าเดิม

Sharing Lesson Leaned แบ่งปันบทเรียนที่ได้รับ ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ

Benchmarking เปรียบเทียบ เรียนรู้ จุดแข็ง สิ่งท้าทาย

Co Creating ร่วมกันสร้างสรรค์ สิ่งที่จะพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

Focusing Sustainable ร่วมท าแผนการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน

หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้



DATE TIME ACTIVITY
DURATION

(นาที)
HOST

วนัศกุร์ท่ี 19 ส.ค.59
19 

ส.ค.59 
09.00-09.30 น. กิจกรรม Networking 30 นาที Fa Fashion รุ่น3

09.30-10.30 น. แนะน ากิจกรรมและก าหนดเปา้หมายการแลกเปล่ียนกิจกรรมครัง้นี ้ 60 นาที SHARE ณุ

10.45-12.00 น. 1.Co Creating ร่วมกนัสร้างสรรค์ สิ่งท่ีจะพฒันาร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง 
2.Focusing Sustainable ร่วมท าแผนการเป็นองค์กรสขุภาวะอย่างยัง่ยืน

75 นาที Fashion รุ่น2

13.00-15.00 น. 3.Upgrading คนปันสขุทกุคนให้เก่งขึน้กว่าเดิม 120 นาที Fashion รุ่น3

15.00-16.00 น แข่งกีฬา ฮาเฮ 60 นาที Garment รุ่น1 
Fashion รุ่น1+Fa

19.00-21.00 น.
กิจกรรม สร้างสขุ สร้าง Community คนปันสขุ                               
(แต่งกายtheme “ชดุกีฬาฮาเฮ”)

120 นาที

วนัเสาร์ท่ี 20 ส.ค.59
20 

ส.ค.59 
09.00-12.00 น. 3.Benchmarking เปรียบเทียบ เรียนรู้ จดุแข็ง สิ่งท้าทาย(อปุสรรค) 90 นาที Fashion รุ่น2

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 60 นาที

13.00-14.30 น. 4. 1)ศนูย์สร้างสรรปันสขุ 2)การขยายทีม 3)Productivityและผลงานท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมชดัเจน/KMและการน าเสนอเร่ืองราวด้วยตวัพนกังาน

120 นาที Fashion รุ่น3

14.30-15.30น. Reflection 30 นาที PM

สรุปองค์ความรู้ TRAINER

10 สุดยอด Share Agent + ฉายา COACH



รุ่น จ านวน
บริษัท

Trainer Facilitator Coach Project
Manager

รวม
คน

เครื่องนุ่งห่ม 1

แฟชั่น 1

แฟชั่น 2

แฟชั่น 3

รวม 28 บริษัท

SHARE Happy Agent Community



ตั้งหวัหนา้ทีม

• บริษัท

• ต าแหน่ง

• รุ่น



What
ท ำอะไร

Output ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 Who
ใคร

When
เม่ือไร

1.

2.

3.

Master Plan Community Happy Agent

KPI : พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยังยืน



1 1 1

2 2 2

3 3 3

w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4

วตัถปุระสงค์ (Objectives) เปา้หมาย (Target)ตวัชีว้ดั (KPI)

ผู้อนมุตัิ (Approved by)

ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ท าเม่ือไร (When)
ผู้ รับผิดชอบ

 (Who)
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม สิงหาคมมกราคม กมุภาพันธ์

ทีไ่หน 

(Where)

                 ท าอะไร (What)                  

ท าอยา่งไร ( How)

ล าดบั 

(Seq.)

ผู้ ริเร่ิม (Initiated by)

กนัยายน

Action Plan

งบประมาณ 

(Budget)

หมายเหต ุ

(Remark)

วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด เป้ำหมำย

ท ำอะไร 
ท ำอย่ำงไร

ที่ไหน ท ำเมื่อไร ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ

หมำยเหตุ

ผู้ ริเร่ิม ผู้อนมุตัิ



รุ่น 
ชื่อ-นามสกุล

ชื่อเล่น
บริษัท 
อเีมล

โทรศัพท์บริษัท 
โทรศัพท์มือถือ

คติพจน์

ข้อมูลทะเบียนรุ่น 
(Facilitator / Project Manager / Trainer / Coach)

รูปถ่าย 
Life Style ของตนเอง



QR CODE 
Line SHAR Happy Agent Comunity



หลักสูตร Upgrading ต าแหน่งในโครงการ



Upgrading คนปันสุขทุกคนให้เก่งขึ้นกว่าเดิม

คุณสมบัติ

1.ความเชื่อมั่นในตนเอง
2.ความกระตือรือร้น      
/ ตั้งใจ
3.ความรอบรู้
4.ความคิดริเร่ิม
5.ความจ า
6.ความจริงใจ
7.ปฏิภาณไหวพริบ
8.ความรับผิดชอบ
9.อารมณ์ขัน

ความรู้

1.หลักการเขียน
วัตถุประสงค์ และ
เนื้อหาวิชา
2.เทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ ที่สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
3.การจัดการสอนที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
4.จิตวิทยาการเรียนรู้

ทักษะ

1.เทคนิคการถ่ายทอด
เนื้อหาที่ดี
2.เทคนิคการกระตุ้น เร่ง
เร้าให้ผู้เรียนสนใจเรียน
3.เทคนิคแก้ปัญหาในด้าน
การเรียนการสอนเป็น
อย่างดี

ทัศนคติ

1.มีความศรัทธาที่ดีใน
การสอน
2.มีความรู้สึกที่ดีในการ
สอน
3.เห็นคุณค่าประโยชน์ใน
การสอน
3.มีความเชื่อมั่นในการ
เป็นวิทยากร

Competency ของ Trainer Competency 



Upgrading คนปันสุขทุกคนให้เก่งขึ้นกว่าเดิม
บทบาทหน้าที่

บริหารจัดการโครงการ

บริหารจัดการทีมโครงการ

บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความขัดแย้ง

คุณลักษณะ

เป็นผู้น า

มีความยืดหยุ่นสูง

เป็นนักเจรจาต่อรอง

จัดล าดับความส าคัญเป็น

ความรู้

การเขียนโครงการและการ
น าเสนอ

การปฏิบัติ/ติดตาม/ควบคุม

การประเมิน

การจัดการความรู้

สร้างทีม

การบริหารความสัมพันธ์

การจูงใจ

การสื่อสาร

การเจรจาต่อรอง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความ
ขัดแย้ง

ทักษะ

การเขียนโครงการและการ
น าเสนอ

การปฏิบัติ/ติดตาม/ควบคุม

การประเมิน

การจัดการความรู้

สร้างทีม

การบริหารความสัมพันธ์

การจูงใจ

การสื่อสาร

การเจรจาต่อรอง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความ
ขัดแย้ง

Competency for Project 
Manager Competency



Upgrading คนปันสุขทุกคนให้เก่งขึ้นกว่าเดิม

เป็นผู้ประสานงาน
เป็นผู้กระตุ้น
เป็นผู้สังเกตการณ์
เป็นผู้สร้างบรรยากาศ
เป็นผู้ช่วยการสื่อสาร
เป็นพี่เลี้ยงในการเรียนรู้

เทคนิคการระดมสมอง
ในรูปแบบต่างๆ  
เครื่องมือการวางกลยุทธ์
ในรูปแบบต่างๆ
เครื่องมือพัฒนาความคิด
ในรูปแบบต่างๆ
เครื่องมือการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
เทคนิคการตัดสินใจ

บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ

การตัง้ค าถาม
การฟังอยา่งลกึซึง้
การสงัเกต
การให้ข้อมลู
ปอ้นกลบั
ภาษากาย

• เปลี่ยนแปลง ฝึกฝน 
พัฒนาตนเองและทีม

• มีความเอาใจใส่กับ
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของทีม

• มีความเป็นกลาง อิสระ 
เป็นธรรม ไม่โอนเอียงหรือ
อคติ

• มีจิตใจรักมนุษย์ มีความสุข
กับการเห็นมนุษย์เกิดการ
ยกระดับทางจิตวิญญาณ

• มีจิตใจประชาธิปไตย ใจ
กว้าง

Competency for Trainer Competency 



Upgrading คนปันสุขทุกคนให้เก่งขึ้นกว่าเดิม
Competency for Coach

บทบาทหน้าที่

• เป็นกระจกสะท้อน
ให้เห็นตนเอง

• เป็นไกด์ทัวร์ บอก
เล่าเรื่องราวที่เป็น
ประสบการณ์ของ
เราให้ฟัง

• เป็นเทียนไขคอยให้
ก าลังใจ และ ให้
พลังแก่เขาเพื่อก้าว
ข้ามอุปสรรค

• การเป็นแผนที่ 
ก าหนดเป้าหมาย
และแผนงาน
ร่วมกันเขา

คุณสมบัติ

• ชอบเรื่องคน 
เกี่ยวกับการพัฒนา
คน มีจิตวิทยารู้จัก
คนและอยู่รวมกับ
คน

• มีจริยธรรม สร้าง
ความไว้วางใจและ
โค้ชชี่

• มีภาวะความเป็น
ผู้น า ในแง่ที่ต้องมี
ส่วนร่วมในการ
กระตุ้น จูงใจ และ
ช่วยเหลือแนะแนว
ตามความจ าเป็น 

ความรู้

• ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ
ในการ Coach

• ความรู้เกี่ยวกับการให้
ก าลังใจ

• ความรู้เกี่ยวกับการ
สื่อสาร

• ความรู้เกี่ยวกับการ
วางแผน

• ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาคน (JD , 
Training roadmap IDP 
, Career Path , Happy 
8 & Decent Work)

ทักษะ

• การใช้ค าถามที่ดี
• การรับฟังอย่าง

ตั้งใจ
• การให้ข้อมูล

ป้อนกลับเชิงบวก
• การจูงใจและให้

ก าลังใจ
• การก าหนด

เป้าหมายร่วมกัน



Happy Workplace Tooling (in work)

• 10 วลีทรงพลงั (CPF)

• จิตตปัญญา  (TSH)

• Dialoge (WD)

• Morning Talk  ( สมบรูณ์การ์เมนท์ , ดาต้าโปร)



หลักสูตร Upgrading ตามความต้องการขององค์กร



Life Skill

Work Skill

Decent Work องค์กรสุขภาวะCore 

Competency

Management 

Competency

Functional 

Competency

- Happy 8 Menu

- Happinometer

- Happy Workplace 

index ( Map HR)

- Happy Workplace 

(ROI)

- Happy Model

- HeHa

ฯลฯ

- 9 พฤติกรรม - ภาวะผู้น า

- สร้างทีมงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

- การสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ

- การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง

- วัฒนธรรมองค์กร

- การคิดเชิงระบบ

- ความผูกพันองค์กร

- ฯลฯ

- Competency ของ

อาชีพต่างๆ 

- คู่มือการปฎิบัติงาน

- แผนการพัฒนาตนเอง

- เส้นทางความก้าวหน้า

ในอาชีพ

- แรงจูงใจในการท างาน

- การประเมินผล

ฯลฯ

- การมีโอกาสและรายได้ 

- การมีสิทธิในด้านต่าง ๆ

- การได้แสดงออก

- การได้รับการยอมรับ

- ความมั่นคงของครอบครัว

- การได้พัฒนาตัวเอง 

- การได้รับความยุติธรรม 

- การมีความเท่าเทียมกันทาง

เพศ 

- กิจกรรม & นวัตกรรม

สร้างความสุขทั้งใน และ

นอกงาน

- คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สังคมดีขึ้น ( กาย ใจ 

ปัญญา สังคม )

- เพ่ิมผลิตภาพอย่าง

ยั่งยืน  

( Productivity)

คน งาน

ค าจ ากัดความ “องค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น”



TIME ACTIVITY
DURATION

(นาที)
HOST

วนัเสาร์ท่ี 20 ส.ค.59
8.45-9.15 น. สรุป ประเด็นเนือ้หาวนัแรก                                                                             

1.Co Creating ร่วมกนัสร้างสรรค์ สิ่งท่ีจะพฒันาร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง 
2.Focusing Sustainable ร่วมท าแผนการเป็นองค์กรสขุภาวะอย่างยัง่ยืน

30 นาที Fashion รุ่น2
Fashion รุ่น3

9.15-11.00 น. 3.Benchmarking เปรียบเทียบ เรียนรู้ จดุแข็ง สิ่งท้าทาย(อปุสรรค)
แบ่งกลุ่มตามบริษัท (5นาที)
รวมกลุ่ม 4บริษัทแลกเปลี่ยน  (20นาที)
น าเสนอผลงานทุกบริษัท บริษัทละ2นาที (60นาที)

90 นาที

11.00-14.15 น.

4. เร่ืองที่ยงัไม่เห็นผล
1)ศนูย์สร้างสรรปันสขุ
2)การขยายทีม
3)Productivityและผลงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรมชดัเจน
4)KMและการน าเสนอเร่ืองราวด้วยคลิป vdo

120 นาที

14.15-15.15น. Reflection 60 นาที PM

สรุปองค์ความรู้ TRAINER

10 สุดยอด Share Agent + ฉายา COACH



เร่ือง Top Hit ท่ีชอบท ากนั
 เอา Happy8 เป็นตวัตัง้แล้วคิดกิจกรรมใส่
 มีแตกิ่จกรรมนอกงาน
 กิจกรรมสว่นใหญ่เหมือนหรือคล้ายๆกนัคิดท าโดยไมไ่ด้วิเคราะห์เหตแุหง่ทกุข์
 ท ากิจกรรมโดยเน้นแคร่ะดบัผลงานของกิจกรรม ไม่ได้มุง่ผลลพัท์                  

ที่การแก้ทกุข์ของพนกังาน
 มอบให้ทีมงานท าทกุเร่ือง โดยมีทีมไม่ก่ีคน
 ใช้ HR เป็นทีมหลกัทัง้ๆที่คนสว่นมากคือกลุม่operationแตไ่ม่คอ่ยให้

มาร่วม



ชื่อองค์กร ................................................................................................           วัน/เดอืน/ป ี .....................................
r 1. Motivation ( สาเหตทุีเ่ข้าร่วมโครงการ )
r 2. กลยทุธแ์ละกระบวนการ (Strategic/Process)

r 3. Output /Outcome ( มีผลการด าเนินโครงการ )

r     3.1 ผลผลติ

r     3.2 ผลลพัธ์

r 4. The Good  Practice ( ผลงานทีโ่ดดเดน่ )

    4.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

    4.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

    4.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….
r 5. พนักงานไดป้ระโยชน์อะไรบา้งทีเ่ปน็รูปธรรม

     5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
     5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
     5.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
     5.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
     5.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

r 6. องค์กรไดป้ระโยชน์อะไรบา้งทีเ่ปน็รูปธรรม
     6.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
     6.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
     6.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
     6.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
     6.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

r 7. มีแผนการขยายทมี และแผนพัฒนาอยา่งตอ่เน่ืองสูค่วามยัง่ยนื
r 8. เน้นสขุในงาน
r 9. มีการประเมินผลกิจกรรมทัง้ Output และ Outcome

โครงการส่งเสริมการเปน็องค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชัน่

ใบสรุปการตดิตามผลการด าเนินงาน



ชื่อองค์กร ................................................................................................           วัน/เดอืน/ป ี .....................................
Input  (ปจัจยัการด าเนินโครงการฯ มีหรือไม่) Process  (กลยทุธแ์ละกระบวนการท างานด าเนินโครงการฯ มีหรือไม่)

r ทรัพยากร (คน) r วิสัยทัศน์/พนัธกจิ/ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร/นโยบาย
r ทรัพยากร (เวลา) r แรงจูงใจระดับองค์กร
r ทรัพยากร (งบประมาณ) r แรงจูงใจระดับผู้ปฎิบัติ
r ทรัพยากร (วัสดุ-อปุกรณ์) r แรงจูงใจระดับทีมขับเคล่ือน
r ทรัพยากร (สถานที)่ r แผนการด าเนินงาน (Master Plan)

r แผนการด าเนินงาน (Action  Plan)

r กระบวนการตาม Share Happiness  Model

ใบเตรียมความพร้อมและรายละเอียดตดิตามผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมการเปน็องค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชัน่



ก่อน หลงั +/-
r Happinometer >60%
r MapHR >55%
r Productivity >10%
r Decent Work อย่างน้อย 1 เร่ือง
r ปัจจัยเส่ียง อย่างน้อย 1 เร่ือง
r องค์ความรู้ (10 วัน) 1 เล่ม (ลงเป็น File)
r ศูนย์สร้างสรร ปันสุข 1 ศูนย์
r คนปันสุข อย่างน้อย 10 คน
r งานวิจัย 1 หัวข้อ

หมายเหตุ

Output ( ผลผลติ )

KPI Target
Actual



Outcome ( ผลลพัธ ์)
ระดบับคุคล ระดบัองค์กร

r สุขภาพดี 
rกาย 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
rใจ
rสังคม
rปัญญา

r มคีวามมัน่คง
rเศรษฐกจิด้านการเงิน  ความเป็นอยู่
rชีวิตท างานและส่วนตัว
rครอบครัว  ชุมชน  ส่ิงแวดล้อม

r ได้ท างานทีม่คุีณค่า
rการมโีอกาส และรายได้
rการได้แสดงออก
r    การได้พฒันาตัวเอง
r    การมสิีทธ์ิในด้านต่างๆ
r    การได้รับการยอมรับ
rความมัง่คงของครอบครัว
r    การได้รับความยุติธรรม
r    การมคีวามเท่าเทียมกนัทางเพศ

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………

8. ………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………………………………………







ศนูยส์ร้างสรรปันสขุสมบรูณ์



กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในศนูยส์รา้งสรรปันสขุสมบรูณ์

ประกาศนโยบายองคก์รฯ

โยคะเพือ่สุขภาพ

แน่นอก ยกออก

แบง่ปันสมการความสขุ สง่มอบความสขุจากรุน่สูรุ่น่

ประกวดรอ้งเพลง

กจิกรรม วนัแม่ อบรมใหค้วามรูพ้นกังาน



คลิป VDO การขยายทีม
บ.สมบูรณ์ การ์เมนท์

โครงการส่งเสริมการเป็นองคก์รสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ด าเนินงานโดย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย



Scrip VDO 
บุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ขึ้นในองค์กร

• รู้สึกอย่างไร 

• อะไรเป็นจุดเปลี่ยน 

• เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

• เจออุปสรรคอย่างไรผ่านมาได้อย่างไร 

• ผลลัพธ์อะไรที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรและ
พนักงานเอง



Dasko PJ Garment 

FBT



การจัดการ

กระบวนการ
ท างาน

ผลงานเลศิ
สุขภาพ
เยีย่ม

บรรยากาศ
ทีด่ี

สมบูรณ์กำร์เมนท์:
จิตใจแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง

PJ กำร์เมนท์:
มีความรักและผกูพนัในองค์กร

Titan:
มี Productivity ดี

Dasko: 
มีการพฒันาคนเก่ง ดี มีสขุ

Mcjeans: 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เทพฤกษ์:
มีการส่ือสารดีH R

M

PA

FBT:
ให้คณุค่าและความส าคญักบั

พนกังานและครอบครัว

Castlepeak:
มีสมัพนัธภาพท่ีดี
(แรงงานต่างด้าว)

COVENANT:
มีผลตอบแทนและสวสัดิการดี

Highlight 10 ต้นแบบความสขุ

Heart and mind apparel:
Change  Management

เหต ุ: Motivation
กิจกรรม : ปรับปรุงผลตอบแทนและสวสัดิการ กิจกรรม : เปล่ียนแปลงกระบวนการ

เหต ุ: Change Management

เหต ุ: Teamwork / Multi skill

กิจกรรม :  ประชุมเนน้ท่ีเป้าหมายเดียวกนัทั้งองคก์ร

เหต ุ: Teamwork / Communication
กิจกรรม :  สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง

คนไทยและพม่า

เหต ุ:  System Thinking

กิจกรรม :  ปรับปรุงระบบการท างานแผนก Pattern

เหต ุ: Communication / Leadership

กิจกรรม : กิจกรรมส่งมอบความสุขจากรุ่นสู่รุ่น

เหต ุ:  Communication / System

กิจกรรม :  The Winner

เหต ุ:  Communication
กิจกรรม : ผลิตวิดีโอเพื่อการส่ือสาร

เหต ุ: System Thinking
กิจกรรม :  ปรับปรุงกระบวนเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้

เหต ุ:  Teamwork
กิจกรรม : เพิ่มทกัษะในการท างานกบัการประกวด Kaizen





สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และผูป้ฏิบติังาน 
เพื่อเล่าถึงการเปล่ียนแปลงขององคก์ร

1.ครั้งแรกที่ได้รู้จักค าว่าองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมเครือ่งนุ่งหม่ / แฟชั่นจาก
มูลนิธิอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย รู้สึกอย่างไร

2. หลังจากที่รู้จักกันแล้วและต้องเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของโครงการส่งเสรมิการ
เป็นองค์กรสขุภาวะในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเขา (ผู้บริหารหัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงาน) รู้สึกอย่างไรและเตรียมตัวอย่างไร

3. ระหว่างการด าเนินการโครงการส่งเสริมการเป็นองคก์รสขุภาวะใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเขา (ผู้บริหารหัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน) รู้สึกอย่างไรเมื่อ
ได้เรียนรู้แนวคิดจากที่ปรึกษาและแนวคิดที่ได้คืออะไร



สมัภาษณ์ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และผูป้ฏิบติังาน 
เพื่อเล่าถึงการเปล่ียนแปลงขององคก์ร

4. ระหว่างการด าเนินการโครงการสง่เสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มเขา (ผู้บริหารหัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน) สามารถน า
แนวคิดจากที่ปรึกษาไปปรับใช้หรือสร้างกิจกรรมอะไรวัตถุประสงค์อะไร 
เป้าหมายคืออะไร ใครเข้าร่วมกิจกรรมใครเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม มีค่าใช้จ่าย
อย่างไรบ้าง ผลลัพธ์คอือะไรมีแผนการด าเนินการอย่างไรบ้าง

5. ระหว่างท ากิจกรรมแต่ละอย่างมีอุปสรรคอะไรบ้างแก้ไขอย่างไร และมีข้อดี 
ข้อเสียหลังจากท ากิจกรรมนั้นไปแล้วคืออะไร

6. หลังการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆในโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ
ในอุตสาหกรรมเครื่องนุง่หม่ผลลัพธ์ในภาพรวมทั้งรปูธรรม และนามธรรมคือ
อะไร (องค์กรได้อะไร พนักงานได้อะไร)



เครือข่ายสร้างสรร ปันสุข ?

โครงการส่งเสริมการเป็นองคก์รสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ด าเนินงานโดย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย



1.ให้ค าแนะน า      

2.ให้แนวทาง  

3.ให้การสนับสนุน  

4. ให้ความช่วยเหลือ

- สื่อสารและเผยแพร่ผลงาน ความรู้ต่างๆ  
เสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายศูนย์
สร้างสรร ปันสุขในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

- ติดต่อประสานงานกับCommunity และภาคี
เครือข่าย

- เป็นองค์กรที่จัดฝึกอบรมและรับรองผู้ท่ีจะเป็น 
Trainer ของศูนย์สร้างสรร ปันสุข

( มี Standard เดียวกัน ในการท าศูนย์สร้างสรร 
ปันสุข ซึ่งจะต้องมีหลักสูตร Life Skill& Work 
Skill )

บทบาทและหน้าที่ของแม่ข่าย SHARE ?



1. เป็นต้นแบบการสร้างสุขใน
องค์กร/ปฏิบัติการ

2. บริหารและจัดการองค์ความรู้

3. ขยายผล/สร้างองค์กรสุขภาวะรุ่น
ต่อไป

1. ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
น าความรู้ต่างๆ ในการท าHAPPY WORKPLACE 
= Work Skill + Life Skill

2. สร้างสุขในองค์กร, มีนวัตกรรมสร้างสุข 

3. เกิดการสร้างสุขร่วมกันของเครือข่ายศูนย์
สร้างสรรปันสุข 

4. ประสานงานระหว่างCommunity บริษัทการ์
เมนท์ที่สนใจ และภาคีเครือข่ายจากอุตสาหกรรม
อื่นๆ

5. ถ่ายทอดและขยายผลการท า HAPPY 
WORKPLACE ให้กับองค์กรน้องใหม่

บทบาทและหน้าที่ขององค์กรต้นแบบ ?



การขับเคลื่อนโดยกลุ่ม COMMUNITY ?


