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2) กิจกรรม / ระยะเวลา / กลุ่มเป้าหมาย

หวัข้อนําเสนอ

1) หลกัการและเหตุผล / วตัถุประสงคกิ์จกรรม

4) งบประมาณ และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

3) วธีิการจดักิจกรรม / การวดัผล  และรางวลั 



หลกัการและเหตผุล / วตัถปุระสงค์กิจกรรม

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล มีนโยบายชดัเจนในเร่ืองของ Health Promotion University 
มหาวิทยาลยัท่ีสง่เสริมสขุภาพ โดยมีคําขวญั Health Mahidol นัน้ และปัจจบุนัการออกกําลงั
กายด้วยการว่ิง มีความนิยม แพร่หลายในสงัคม 

รวมถงึปัจจบุนัมีเทคโนโลยีแอพพลเิคชัน่สําหรับการว่ิง เพ่ือบนัทกึระยะทาง ประมวลผล หรือ
กําหนดกิจกรรมการว่ิงนัน้ ก็มีความสะดวก และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งาน จากหลกัการและ
เหตผุลดงักลา่ว OP Running จงึขอเสนอจดัทํากิจกรรม Show me BMI by OP Running

วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

เพ่ือสง่เสริมให้บคุลากรสํานกังานอธิการบดีมีสขุภาพร่างภายแขง็แรงขึน้ 

ลดภาวะเจ็บป่วยและการรักษาพบาบาล รวมไปถงึ สง่เสริมการใช้เวลา

ประจําวนัเพ่ือการออกกําลงักายมากขึน้ 



กิจกรรม เดิม

OP Running

Show me BMI 

Finisher TIME

ชีพจรลงเท้า

บคุลากรสํานกังาน

อธิการบดี

บคุลากรสํานกังาน

อธิการบดี(สมาชิก

ท่ีแจ้งความจํานง)

เร่ิม 1 เมษายน ถงึ

30 พฤศจิกายน 62

1

2

3



OP Running

Finisher TIME

299 km. 499 km. 699 km. 1099 km.

start Finish

50km./m 83km./m 116km./m 183km./m

กิจกรรม ปี2020

มีนาคม 6 เดือน สงิหาคม



OP Running

Finisher TIME

299 km. 499 km. 699 km. 1099 km.

start Finish

50km./m 83km./m 116km./m 183km./m

33km./m 66km./m 66km./m

กิจกรรม ปี2020

มีนาคม 3 เดือน เปล่ียนโปรได้ 1 ครัง้
สงิหาคม



OP Running
Finisher TIME

start Finish

กิจกรรม ปี2020(กรอบเวลาในการดําเนินการ)

มีนาคม มิถนุายน สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน

เตรียมการ /ดําเนินการ / สรุปยอด

จดัซือ้ / ผลติ / สง่มอบ



OP Running

Finisher TIME ของรางวลั

start Finish

กิจกรรม ปี2020

รับของท่ีระลกึ ถ้าเปล่ียนโปรแล้ววิ่งไมค่รบเปล่ียนโปร

299 km. 499 km. 699 km. 1099 km.



OP Running

Finisher TIME
กิจกรรม ปี2020

การรับของรางวลั

โดยระบเุป็นเง่ือนไขในการสมคัรตัง้แตแ่รก 

หากใครไมมี่ ...

ผู้ เข้าร่วมต้องนําใบตรวจสขุภาพ

จาก การตรวจของ โอพี

มาแลก ในวนังาน



OP Running
ชีพจรลงเท้า

start Finish

มีนาคม 3 เดือน จบัแจก 20 รางวลั
สงิหาคม

รางวลัละ 500 บาท เพ่ือ สมคัรวิ่ง / ซือ้อปุกรณ์การวิ่ง(เทา่นัน้)



OP Running

ชีพจรลงเท้า = 10,000 บาท / 20 คน

Finisher TIME : 180 x 500 = 90,000 บาท(รวมของท่ีระลกึ)

งบจัดกิจกรรม : ปา้ย1500 +นํา้ด่ืม1500 +นศช่วยงาน1000 +อาหาร(จนท)500 +เบด็เตลด็1000 = 
5500 บาท / 1 งาน

งบประมาณ(โดยคร่าว)



งบประมาณ และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ

รวม 105,500 บาท  

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ

1) บคุลากรมีจํานวน(เวลา/ความถ่ี) ในการใช้เวลาออกกําลงักาย มาก/บอ่ยขึน้

2) สร้างแรงจงูใจ และเปา้หมายใหม่ๆ  ในการออกกําลงักาย หรือวิ่ง ให้กบั บคุลากรท่ีสนใจ

3) สขุภาพร่างกายแข็งแรงขึน้และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในองค์กร(ชวนกนัออกไปเดินไปวิ่งเพ่ือสขุภาพ / สะสมระยะ)



วตัถปุระสงค์ในการนําเสนอ 

รวม 105,500 บาท  

1) เสนอจดักิจกรรมดงักลา่ว ในปี 2020 ตามกรอบเวลาท่ีเสนอ

2) เสนออนมุติัเหน็ชอบในกรอบงบประมาณท่ีนําเสนอ

3) เสนอเพ่ือเหน็ชอบให้จดัตัง้คณะทํางานตามกิจกรรมท่ีเสนอตอ่ไป

กิจกรรม งบประมาณ
คณะทํางานฯ
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