รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการ การพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร
ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมพร อินทร์แก้ว ตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ สังกัดกรมสุขภาพจิต
ประเภทโครงการ โครงการชนิดพัฒนาและปฏิบัติการ รหัสโครงการ 57-02515
กลยุทธที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่ใช้การพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานกลยุทธที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่ใช้การพัฒนาจิตเป็นวิถี
และวัฒนธรรมองค์กร ในรอบนี้ได้จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร
ต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. วิทยากรในการประชุม ได้แก่ 1) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิร มย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
กรมสุ ข ภาพจิ ต /ที่ ป รึ ก ษาโครงการฯ 2) นางสาวสมพร อิ น ทร์ แ ก้ ว นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก เชี่ ย วชาญ
กรมสุ ข ภาพจิ ต /ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ และ3) นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อานวยการสานัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วิท ยากรในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ / ทีม พี่เ ลี้ย ง เป็น ผู้นากระบวนการพูด คุย (Facilitator)
และผู้จดบันทึก (Note taker) ในแต่ละกลุ่มย่อย ได้แก่ ดร.โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลธัญรัก ษ์ เชีย งใหม่, นายโสภณ จุโ ลทก หัว หน้านัก วิจัย ภาคเหนือ มูล นิธิส ถาบัน วิจัย และ
พัฒนาการเรียนรู้, นายวิชาน กาญจนไพโรจน์ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้, นายชัยรัตน์ สุข
พันธ์ นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ , ดร.สุวิริยา สุวรรณโคตร ข้าราชการบานาญ/นักวิชาการ
อิสระ วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม, นางสาวจันทร์ศรี ทองขาว อดีตผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 9 กรมสุขภาพจิต, นางสาวรุจา เล้าสกุล อดีตนักจิตวิทยาชานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต, นางสาวอรุณี
เกสรอุบล อดีตนักจัดการงานชานาญการ กรมควบคุมโรค และนางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์ นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
2. ผู้เข้า ประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้ รับผิ ดชอบหลั ก/คณะทางานด้านการพัฒ นาจิตใน
องค์กร จากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ และองค์กรที่ใช้ MIO ในการดาเนินงาน ทั้งหมด 43 คน ได้แก่
2.1 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน จากทุกภูมิภาค
จานวน 15 องค์กร
1) ภาคเหนื อ จ านวน 1 องค์กร ได้แก่ โรงพยาบาลปางมะผ้ าและเครือข่ายบริการ
สุขภาพปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) ภาคใต้ จานวน 3 องค์กร ได้แก่ 1) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
2) โรงเรียนศรี นครินทร์วิทยานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา 3) โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล
3) ภาคกลาง จานวน 5 องค์กร ได้แก่ 1) โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 2)
โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 3) โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี 4) กองกากับการตารวจ
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ตระเวนชายแดนที ่ 13 จัง หวัด กาญจนบุร ี 5) บริษ ัท โรงพยาบาลบ ารุง ราษฎร์ จ ากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
4) ภาคตะวันออก จานวน 1 องค์กร ได้แก่ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน)
จังหวัดชลบุรี
5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 5 องค์กร ได้แก่ 1) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์ จังหวัดขอนแก่น 2) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย 3) โรงเรียนบ้านปะทาย
จังหวัด ศรีสะเกษ 4) บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จากัด จังหวัดนครราชสีมา 5) ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ นิติบุค คล
อิส าณบริ การ และบริ ษัทน้ามัน ตักสิ ล ากรุ๊ ป จากัด จังหวัดมหาสารคาม
3. สรุ ปสาระสาคัญการประชุม ดังนี้
กิจ กรรมที่ 1 การบรรยาย “การพัฒนาองค์กรต้น แบบ MIO อย่างก้า วกระโดดด้วย
Benchmarking” บรรยายโดย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ สรุปสาระสาคัญ คือ
1) เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาระบบองค์กรคือ Benchmarking ที่เอื้อให้องค์กรช่วยเหลือ
กันเอง และเกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด พัฒนาเป็นBest Practice ในทุกๆด้าน การเทียบระดับขององค์กร
มีทั้งเทียบระดับแบบกลุ่มและแบบรายองค์กร
2) ระบบสาคัญของ MIO ที่จะBenchmark มี 3 ระบบ คือ ระบบหลัก ระบบสนับสนุน และผลลัพธ์
ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อกาหนดในระบบ MIO ทั้ง 3 ระบบร่วมกัน ดังนี้
 ระบบหลัก มี 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) สติในงาน 2) สติในทีม 3) สติใน
การขับเคลื่อนพันธกิจองค์กร
ข้อกาหนดของระบบหลัก
1. สติในงาน
1.1 การทาสมาธิก่อนและหลังเลิกงาน
1.2 การทางานอย่างมีสติโดยสื่อสติช่วยเตือนสติ
2. สติในทีม
2.1 การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีสติด้วยสติสื่อสาร
2.2 การประชุมในทีมและหน่วยงานด้วยสติสนทนา
3. สติในการขับเคลื่อนพันธกิจองค์กร
3.1 การประชุมทีมข้ามสายงานด้วย Dialogue และ Creative Discussion
3.2 การประชุมกรรมการบริหารด้วย Dialogue และ Creative Discussion
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 ระบบสนับสนุน มี 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การนา 2) แผน 3) การบริหาร
และ4) การพัฒนา
ข้อกาหนดของระบบสนับสนุน
1. การนา
1.1 ประกาศให้การพัฒนาจิตเป็นนโยบายและคุณค่าหลักขององค์กร
1.2 สื่อสารเรื่องการพัฒนาจิตเป็นคุณค่าสาคัญของทุกคนในองค์กร
1.3 ผลักดัน และให้การสนับสนุนการพัฒนาจิตในองค์กร
1.4 เป็นแบบอย่างการพัฒนาจิตแก่บุคลากรในองค์กร
2. แผน
2.1 กลยุทธการพัฒนา MIO ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
2.2 บูรณาการ MIO ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในองค์กร
2.3 ดาเนินการตามแผน
2.4 ปรับปรุงแผน
3. การบริหาร
3.1 ทีมข้ามสายงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ
3.2 จัดสรรทรัพยากรในการดาเนินการ
3.3 สนับสนุนและบริหาร MIO ให้ต่อเนื่อง
3.4 ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาจิตในองค์กร*
4. การพัฒนาบุคลากร
4.1 ทีมวิทยากรที่สามารถพัฒนาบุคลากร
4.2 พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาจิตในองค์กร
4.3 อบรมบุคลากรทั้งองค์กรให้เกิดทักษะพื้นฐาน
4.4 เป็นพี่เลี้ยงให้เกิดวิถีและระบบในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร
4.5 แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา MIO ทั้งในและนอกองค์กร

 ผลลัพธ์ คือ Outcome และ Impact ซึ่งจะมีระบบสาระสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ เป็นตัวเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ
ผลลัพธ์โดยตรง (Outcome)
ตน
ทีม
องค์กร

%บุคลากรที่ใช้สติในการทางาน
%ของบุคลากรที่นาสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิต (ผลลัพธ์นี้เป็นตัววัด Basic วัดจากการ
สารวจทุก 6 เดือน สารวจทุกครั้งด้วยคาถามเดิม หน่วยวัดเป็นจานวนคน)
%หน่วยงานที่มีการใช้สติในการสื่อสาร (หน่วยวัดจานวนทีม)
%หน่วยงานที่มีการประชุมด้วยสติสนทนา(หน่วยวัดจานวนทีม)
1. จานวนของCross function Team ที่ประชุมด้วย Dialogue และ Creative
Discussion
2. สัดส่วน การประชุมกรรมการบริหารที่มีการใช้ Dialogue และ Creative
Discussion (ถ้าจานวนนับน้อยๆ เช่น ปีหนึ่งประชุมไม่กี่ครั้ง ก็ใช้แสดงผลเป็น
สัดส่วนมากกว่าเปอร์เซนต์ เช่น 6 ใน 12)
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และจัดทาเกณฑ์เทียบเคียงข้อกาหนดแต่ละข้อ เป็น คะแนนระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1 ถึง ระดับมากที่สุด เท่ากับ 5 คือ
1) เป็นการออกแบบแนวทาง / นโยบาย / แผน
2) มีการดาเนินการ
3) มีการประเมินและปรับปรุงระบบเป็นระยะๆ
4) มีการเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องด้วย Team Learning
5) มีการนาไปเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ทั้งองค์กร
กิ จ กรรมที่ 2 CEO Conference เป็ น กิ จ กรรมพิ เ ศษส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดจากองค์กรต่างๆ ได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นในการผลักดันงาน MIO ของแต่ละ
องค์กรให้มั่นคง สรุปกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 2.1 Summary การดาเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ
โดย นางสาวสมพร อินทร์แก้ว ได้ส รุปความก้าวหน้าการพัฒ นาองค์กรสู่ การเป็นองค์กร
ต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร (1 กันยายน 2557-31 มีนาคม 2559) เริ่มตั้งแต่การรับ
สมัครองค์กร คัดเลือกองค์กรเข้าร่วมการวิจัย ดาเนินงานตามกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ จัดการความรู้ และการพัฒนา
สื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจ MIO หลังจากนั้นโครงการได้นาเสนอวีดิทัศน์ ทั้งหมด 3 ตอน
1) วี ดิ ทั ศ น์ “การฝึ ก สมาธิ แ ละสติ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น จนเป็ น วิ ถี ข องบุ ค คลต้ น แบบ”
(ตัวอย่างบุคคลต้นแบบ นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล) นาเสนอ ตัวอย่างการพัฒนา
MIO ขั้นที่ 1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาจิตแก่ทีมนา
2) วีดิทัศ น์ “เจ.เอช. : จังหวะก้า วที่มั่น คง...แรงส่ง สู่ค วามสาเร็จ ” นาเสนอตัว อย่า ง
การพัฒนา MIO ขั้นที่ 2 การให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้คุณค่า ภายในทักษะสมาธิ/สติ และนาไปใช้ทั้ งในการทางาน
และการประชุม
3) วีดิทัศน์ “MIO กับวิถีที่เป็น @ โรงเรียนศรีนครินทร์ฯ ” นาเสนอตัวอย่างการพัฒนา
MIO ขั้นที่ 3 ผู้ปฏิบัติเห็นประโยชน์ในการนาไปใช้กับลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย
การน าเสนอเพิ่ ม เติ ม ของ โรงเรี ย นศรี น คริ น ทร์ วิ ท ยานุ เ คราะห์ และบริ ษั ท เจ.เอช.
อุตสาหกรรม จากัด สรุป ได้ว่าทั้งสององค์กร มีต้นทุนเป็นโรงเรียนพระราชทานและเคยดาเนินงาน Happy
Workplace CEO มุ่งมั่น และมีกลยุทธ์ที่ดีในการสร้างทีมที่เข้มแข็ง มีการพัฒนางานร่วมกันในทีมข้ามสายงาน
อย่างต่อเนื่อง บูรณาการMIOในกลยุทธ์และกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว ด้วยการแผนงานที่ชัดเจนและ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีองค์กร และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2.2 ทิศทางของ MIO โดย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ สรุปสาระสาคัญ คือ
ก้าวต่อไปของMIO ที่มั่นคง ต้องอาศัยความมุ่งมั่นของผู้นา ทีมที่เข้มแข็ง การติดตามที่ต่อเนื่อง
มีระบบพี่เลี้ยงภายใน (โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่) และเราจะใช้ Benchmarking เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด โดยองค์กรในโครงการมีจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละด้านแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเรียนรู้จากกัน
ได้ ขอให้ แต่ล ะองค์กรดูข้อกาหนดว่าองค์กรใดมีจุดเด่นด้านใด และไปหาว่าที่เขาทาได้ดี มีวิธีการอย่างไร
องค์กรมีจุดอ่อนด้านใดลองไปเทียบกับองค์กรที่มีจุดเด่น ก็จะได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาจุด อ่อนนั้นๆ โดย
วิทยากรได้ให้ความเข้าใจข้อกาหนดในแต่ละระบบ ตัววัดผลโดยตรง และผลกระทบ เกณฑ์การประเมินด้าน
กระบวนการ และผลลัพธ์ และแนวทางการจัดทา Benchmarkingที่เริ่มด้วยแต่ละองค์กรประเมินตนเองในระดับ
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จุดอ่อนจุดแข็ง แล้วทากราฟสรุปคะแนนตามรายการข้อกาหนด หมวดที่เกิน ระดับ 3 ก็พัฒนาต่อให้เป็น Best
Practice ในระดับ 4 และ 5 ซึ่งขอให้ดาเนินการพัฒนาระบบให้ ในช่วงระหว่าง 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม
แล้วมานาเสนอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนกรกฎาคม ส่วนระบบจุดอ่อน ระดับต่ากว่า 3 ก็พัฒนาระบบรับ
ต่อในช่วงกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 แล้วนาผลการดาเนินงานมานาเสนอในWorkshop นาเสนอการปรับปรุง
ระบบ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ทุกองค์กรก็จะพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบให้องค์กรอื่นเรียนรู้ได้
กิจกรรมที่ 2.3 CEO Conference I & II ได้ข้อสรุป ดังนี้
กลุ่มโรงพยาบาล : โรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นต้นแบบของการดาเนินงานสู่การพัฒนา MIO
มาถึงขั้นที่ 4 สิ่งที่เรียนรู้จากการดาเนินงานที่ผ่านมา คือ การพัฒนาทีมทางานให้เป็นทีมข้ามสายงาน และ
บูรณาการทีมงานคุณภาพกับทีมMIO ให้MIO เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ คุณค่าหลักขององค์กร และService Plan
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยให้ผู้ทางานเข้าใจเป้าหมายของ MIO เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาคือ การเก็บข้อมูลและ
การประเมินผลให้เป็นระบบมากขึ้น
กลุ่มโรงเรียน : พบว่าความสาเร็จเกิดจากผู้บริห ารต้องประกาศเอาจริง ทาต่อเนื่อง เป็น
แบบอย่างในการพัฒนา คัดเลือกทีมที่มีศักยภาพ มีวง PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาMIOต่อเนื่อง รวบรวม
ตัวอย่างดีๆ ที่สามารถสร้างการยอมรับ แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้
กลุ่ม สถานประกอบการและส านักงาน พบว่า มีพื้นฐาน Happy Workplace ผู้บริหาร
สนับสนุนเต็มที่ และทีมงานมีความมุ่งมั่น ข้อจากัดขององค์กรคือ พนักงานมีความแตกต่างกันมาก ทั้งลักษณะ
การทางาน การศึกษา และเวลาการผลิตที่ไม่แน่นอน การอบรมร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจไม่เป็นไปตามระยะเวลาใน
แผน และต้องมีการออกแบบกิจกรรม เป็นรูปแบบเฉพาะสาหรับแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน
การแลกเปลี่ยนก้าวต่อไปของ MIO ได้ข้อสรุปคือ ก้าวต่อไปต้องอาศัยความมุ่งมั่นของผู้นา
ที ม ที่ เ ข้ ม แข็ ง การติ ด ตามที่ ต่ อ เนื่ อ ง มี ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งภายใน (โดยเฉพาะในองค์ ก รขนาดใหญ่ ) การ
Benchmarking จะช่วยให้องค์กรทราบว่าแต่ละองค์กรมีจุดเด่นด้านใด และไปหาคาตอบว่าที่ทาได้ดี มีวิธีการ
อย่างไร องค์กรใดมีจุดอ่อน ในด้ านใดก็ไปเทียบเคียงกับองค์กรที่มีจุดเด่น ก็จะได้แนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาจุดอ่อนนั้นๆ
กิจกรรมที่ 3 การบรรยาย : MIO กับสุขภาวะองค์กร
บรรยายโดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สรุปสาระสาคัญ คือ แนวคิดเรื่องการดูแล
สุขภาพของคน มีมิติที่กว้างจากเดิมมาก เห็นว่าการเจ็บป่วยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยบุคคล และสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพเชื่อมโยงกับความสุขที่ยั่งยืนจากภายใน ขณะที่องค์กรยุคใหม่ก็ให้ความสาคัญกับความสุขและ
ความสาเร็จในองค์กรที่สามารถเดินควบคู่กันไปได้ จึงมีการนาHappy 8 เข้ามาสู่การมีความสุขในองค์กร และ
MIO จะไปเติม Happy Heart และ Happy Soul Mindfulness เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยใช้ เพราะที่
ผ่านมาเราเอาแต่งานเป็นตัวตั้ง ดังนั้น Mindfulness จะเป็นฐานสร้างคนของประเทศต่อไปได้ ตอบโจทย์ของ
Happy Workplace ที่ต้องอยู่ในกระบวนการของมนุษย์ ในงานไม่ใช่แค่กิจกรรม มีความสุขมีสติทุกลมหายใจ
และทางานอย่างมีความสุข ซึ่งมนุษย์เราจะคล้องกันได้เพราะสติ ก้าวต่อไปของ MIO จึง ไม่ใช่เครื่องมือของ
ใคร แต่เป็นเครื่องมือของชาติ ขอให้ทุกคนเป็นนักขับเคลื่อนด้วยการลงมือทา
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นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมว่า MIO เป็น Meta Skill ทั้งในการบริหารองค์กร
และ Happy 8 เนื่องจาก MIO ทาให้ความสัมพันธ์ดี นามาสู่การที่ทุก Happy ดีขึ้น และ MIO จะช่วยให้
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรที่ดีขึ้น ทาให้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ทั้งในระดับตน ทีม และ
องค์กร เกิดขึ้นได้ไม่ยาก
กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการชมวีดิทัศน์ “MIO กับวิถีที่เป็น @ โรงเรียนศรี
นครินทร์ฯ” สรุปแนวคิดสาคัญสู่ความสาเร็จคือ การสร้างคุณค่าร่วม และบรรยากาศที่ปลอดภัย ทางานแนว
ระนาบ และสร้ า งที ม ด้ ว ย การสร้ า งศรั ท ธาร่ ว มในสิ่ ง ที่ ท า ว่ า ท าแล้ ว เกิ ด คุ ณ ค่ า ภายใน ให้ เ ห็ น ผลการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และแสดงรูปธรรมของหลักการเหล่านี้สู่การปฏิบัติทั้งองค์กร
กิจกรรมที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แผนการปรับปรุงจุดแข็งให้เป็น Best Practice”
กลุ่มโรงพยาบาล : โรงพยาบาลที่มีคะแนนการประเมินตนเองสูงสุด คือ โรงพยาบาลบารุง
ราษฎร์ และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ แผนการพัฒนาสู่การเป็น Best Practice ได้แก่ 1) โรงพยาบาลปาง
มะผ้า : การประกาศให้การพัฒนาจิตเป็นนโยบายคุณค่าหลัก จะเน้นการติดตามผล และทาให้เป็นตัวชี้วัดเชิง
มรรถนะ การสื่อสารจะเพิ่มการเก็บข้อมูลคุณภาพให้เป็นระบบและจัดทาเป็นรายงาน 2) โรงพยาบาลจิตเวช
เลยฯ วางแผนประกาศ MIO เป็น KPI ของแต่ละหน่วยงาน และประเมินผลทุก 6 เดือน 3) โรงพยาบาลสวน
สราญรมย์ : วางแผนถอดบทเรียนจากทีมวิทยากร จัดทาเป็นคู่มือให้ทันสมัยขึ้น สร้างทีมวิทยากรเพิ่ม สร้าง
โอกาสให้ วิทยากรได้ฝึกปฏิบั ติ มีแผนพัฒนานวัตกรรมและดาเนินการตามแผน นาเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศและมีการประเมินผลการเข้าถึงเทคโนโลยี 4) โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ : ตั้งเป้าหมายการพัฒนา
บุคลากรในกลุ่มที่ตอบโจทย์สาคัญขององค์กร นาผลลัพธ์ทั้ง OutcomeและImpact มาวิเคราะห์ให้ชัดเจน
และ Benchmarking ระหว่างหน่วยในองค์กร 5) โรงพยาบาลสิงห์บุรี : มีระบบ MIO Round และระบบ
เก็บข้อมูล มาประเมิน มีแผนประเมินรายบุคคลทุก 6 เดือน
กลุ่มโรงเรียน : 2 แห่ง คือ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ และโรงเรียนนุบาลสตูล ให้
คะแนนการประเมินตนมากกว่า 3 ทุกด้าน โดยทั้ง 2 แห่งมีคะแนน ด้านการนาสูงสุด เท่ากับ 4 แผนการ
พัฒนาสู่การเป็น Best Practice ได้แก่ 1) โรงเรียนอนุบาลสตูล : จัดกิจกรรมบูรณาการMIO ให้สอดคล้อง
กับนโยบายหลัก และนาลงสู่แผนพัฒนาองค์กร 4 ปี ติดตามการใช้แผน บูรณาการให้ทุกกิจกรรมมีตัววัด
ความสุขของผู้ทากิจกรรมนั้นๆ และต้องเพิ่มความต่อเนื่องในการวัด 2) โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ :
จะทาทุกด้านให้เข้มข้นขึ้น จะวางข้อกาหนดหรือข้อปฏิบัติให้บุคลากรได้กลับมาทบทวน และทาสม่าเสมอขึ้น
กาหนดแนวปฏิบัติวง PLC ให้ชัดเจนขึ้น
กลุ่มสถานประกอบการและสานักงาน : องค์กรที่ร่วมประชุมกลุ่มย่อย มี 3 แห่ง ได้แก่
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อิสาณบริการ และบริษัทน้ามันตัก
สิลากรุ๊ป และกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ซึ่งพบว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อิสาณบริการ
ฯ ประเมินตัวเอง ได้คะแนนสูงสุ ดใน 3 หน่ว ย นี้ โดยให้คะแนนด้านการนาและการบริหาร เท่ากับ 3
แผนการพัฒนาสู่การเป็น Best Practice ได้แก่ 1) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อิสาณบริการฯ : ประเมินผล
ทุกระบบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาระบบระฆังสติ เพิ่มกิจกรรมสติสาหรับให้การเรียนรู้แก่ลูกค้า
และเพิ่มงบประมาณในการจัดอบรมให้ต่อเนื่อง 2) บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน) : ประเมินทุก
ระบบให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง จัดอบรมสติสื่อสารให้ครบ ทาสื่อเตือนการใช้สติในการสื่อสารเพิ่ม กาหนด
มาตรฐานหรือกติกาการประชุมที่ชัดเจน ทาเป็นระเบียบปฏิบัติ 3) กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 13
: ทบทวนการสื่อสาร และประเมินผลการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น กาหนดหน่วยต้นแบบ 3 หน่วย และคัดเลือก
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ข้าราชการตารวจดีเด่น โดยเสริมตัวชี้วัดด้านคุณลักษณะของ MIO เพิ่มขึ้น กาหนดกรอบ แนวทางปฏิบัติ
ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติทุกเดือน
สรุ ปข้อคิด เห็น ภาพรวม ในการทบทวนตนเอง เพื่อการ Benchmarking 1)แต่ละข้อ
ต้องเป็น PDCAI (Plan Do Check Act Integrate) 2)ต้องทาให้ชัดเจนว่าทาอย่างไร ให้ องค์กรอื่นได้เรียนรู้
และเทียบเคียงได้
4. การประเมินผลความพึงพอใจต่อการประชุม ดังนี้
4.1 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา /อาหาร
4.1.1 ด้านสถานที่ประชุม พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 60.70 และมาก ร้อยละ
39.30
4.1.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 50.00 มาก ร้อยละ
39.30และปานกลาง ร้อยละ 10.70
4.1.3 ระยะเวลาในการประชุม พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 46.40 มาก ร้อย
ละ 42.90ปานกลาง ร้อยละ 7.10 และน้อย ร้อยละ 3.60
4.1.4 อาหาร พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 50.00 มาก ร้อยละ 46.40 และปาน
กลาง ร้อยละ 3.60
4.2 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
4.2.1 การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 60.70
และมาก ร้อยละ 39.30
4.2.2 การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ
67.90 และมาก ร้อยละ 39.10
4.2.3 การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่โครงการ พึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 64.30 และมาก ร้อยละ 35.70
4.3 ด้านวิทยากร
4.3.1 อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 57.10
และมาก ร้อยละ 42.90
4.3.2 ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 53.60 มาก ร้อย
ละ 42.90 และน้อย ร้อยละ 3.60
4.3.3 การตอบคาถามของวิทยากร พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 46.40 และมาก ร้อยละ
53.60
4.3.4 เอกสารประกอบการบรรยาย พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 42.90 และมาก ร้อยละ
57.10
4.4 ด้านความรู้ / การเรียนรู้ที่ได้
4.4.1 ความรู้ค วามเข้า ใจเรื่อ งนี้ก่อ นการประชุม พึง พอใจมากที่สุด ร้อ ยละ
21.40 มาก ร้อยละ 25.00 ปานกลาง ร้อยละ 39.30 น้อย ร้อยละ 16.70 และน้อยที่สุด ร้อยละ 3.60
4.4.2 ความรู ้ค วามเข้า ใจเรื่อ งนี้ห ลัง การประชุม พึง พอใจมากที่สุด ร้อ ยละ
42.90 มาก ร้อยละ 53.60 และปานกลาง ร้อยละ 3.60
4.4.3 สามารถอธิบายประโยชน์ข้อดีและรายละเอียดของการดาเนินงานได้ พึง
พอใจมากที่สุด ร้อยละ 32.10 มาก ร้อยละ 64.30 และปานกลาง ร้อยละ 3.60
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4.4.4 สามารถจัดระบบความคิด / ประมวลความคิดสู่การพัฒ นางานอย่างเป็น
ระบบ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 32.10 มาก ร้อยละ 64.30 และปานกลาง ร้อยละ 3.60
4.5 ด้านการนาความรู้ไปใช้
4.5.1 สามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปต่อยอดในทางปฏิบัติใ นการเป็น วิท ยากรได้
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 28.60 มาก ร้อยละ 67.90 และปานกลาง ร้อยละ 3.60
4.5.2 สามารถนาความรู้ไปวางแผนและพัฒนาระบบการดาเนินงานได้ พึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 35.70 มาก ร้อยละ 60.70 และปานกลาง ร้อยละ 3.60
4.5.3 สามารถให้ คาปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กรได้ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ
32.10 มาก ร้อยละ 64.30 และปานกลาง ร้อยละ 3.60
5. การประเมินผลด้วยแบบทบทวนภายหลังการจัดกิจกรรม AAR (After Action Review) ดังนี้

 สิ่งที่ประทับใจ 
ความประทับใจด้านการประสานงานและการบริหารจัดการ
(1) มีการประสานงานเพื่อสื่อสารก่อนการประชุมอย่างต่อเนื่อง
(2) การดูแลต้อนรับด้วยกัลยาณมิตร และเห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่โครงการ
ความประทับใจด้านความรู้และการจัดรูปแบบการเรียนรู้
(1) การจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ทาให้ได้แลกเปลี่ยนจุดแข็งขององค์กรตนเอง
(2) วิทยากรมีความรู้ และอธิบายชัดเจน ทาให้ได้แนวทางการประเมิน การขับเคลื่อน MIO มากขึ้น
มั่นใจในการทางานมากขึ้น
(3) มองเห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกองค์กรในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการสร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร
(4) ชื่นชมการขับเคลื่อน MIO ของกลุ่มโรงเรียน
(5) ได้รับประโยชน์จาก Session CEO Conference และ การบรรยายของนายแพทย์ชาญวิทย์
(6) วิดีทัศน์ สะท้อนการเรียนรู้องค์กรต้นแบบได้อย่างชัดเจน

 สิ่งที่ได้เรียนรู้/ความรู้ใหม่ที่ได้
- ได้ความรู้ และเรียนรู้การเทียบระดับองค์กรตนเองและเทียบระดับกับองค์กรอื่นๆ เพื่อแสวงหาจุด
แข็งในการพัฒนาองค์กรแบบก้าวกระโดด
- มองเห็นทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรต้นแบบได้อย่างมีคุณภาพ
- ได้เรียนรู้การวิเคราะห์องค์กร และเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรอื่นๆ

 วางแผนจะกลับไปทาอะไรต่อ
- กลับไปเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการขับเคลื่อน MIO ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
- นาความรู้เรื่องสติไปเผยแพร่ในองค์กรตนเอง
- ปรับแผนนโยบาย/ทบทวนการประเมิน/พัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ประชุมทีม CFT เพื่อวางแผนพัฒนา MIO / เพิ่มจุดแข็งตนเอง / พัฒนาจุดอ่อน
- ศึกษา Benchmarking และให้ความรู้ Benchmarking แก่ Core Team
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 ถ้ามีการประชุมเช่นนี้อีก มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงอะไร อย่างไรบ้าง
- หากได้ศึกษาเอกสารก่อนการประชุม จะทาให้การเรียนรู้ดียิ่งขึ้น
- ในการประชุมแต่ละครั้ง มีเนื้อหาวิชาการมาก ไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาจัดงาน ควรปรับให้มีความ
เหมาะสม
ตั ว อย่ า งภาพกิ จ กรรม
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กลยุทธที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร
ความก้าวหน้าในการดาเนิน งานกลยุทธที่ 3 การวิจัยและพัฒ นาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มี
การพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล นาโดย อ.ดร.ดรุณี ภู่ขาว ลงพื้นที่
เก็บข้อมูลกลุ่มควบคุม ทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้
แผนการลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์องค์กรกลุ่มควบคุม
ลาดับ
ที่

องค์กร

2

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
จังหวัดนนทบุรี
บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จากัด จังหวัดปทุมธานี

3

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

4

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา จังหวัดสงขลา

1

วันเวลาลงพื้นที่
4 พ.ค. 59
10 พ.ค. 59
ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย.59
ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย. 59
* ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค. 59
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กลยุทธที่ 4: การสื่อสารองค์กรและสังคมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาจิตในองค์กร
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานกลยุทธที่ 4 การสื่อสารองค์กรและสังคมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
พัฒนาจิตในองค์กร ดาเนินงาน ดังนี้
1. ฉายวิดี ทัศน์ “MIO กับวิถีที่ เ ป็น @ โรงเรี ยนศรี
นครินทร์ฯ” ขั้นที่ 2-3 จานวน 3 ตอน ในการประชุม ปฏิบัติก าร
แลกเปลี่ยนเรีย นรู้การพัฒ นาองค์กรสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่
มีก ารพัฒนาจิ ตเป็น วิถีและวัฒ นธรรมองค์กร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่
22-23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือ ง แอร์พ อร์ ต
กรุงเทพมหานคร
2. ประชุมเพื่อหารือกับทีมสื่อเพื่อผลิต Infographic ภาพเคลื่อนไหว จานวน 2 ตอน ตอนที่ 1: สติกับ
การสื่อสารระหว่างบุคคล และตอนที่ 2: จิตขั้นพื้นฐานกับสติขั้นสูงกว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ กลุ่มที่
ปรึกษากรมสุขภาพจิต ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
3. จัดทาบทความ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) Dialogue Creative Discussion… กุญแจสร้าง “งาน” และ
สร้าง “สุข” ในองค์กร และ 2) คิดบวก...ความคิดที่สร้างได้ของจิตที่พัฒนาแล้ว
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