แผนพัฒนำบุคลำกรให้ปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม MUPH ปีงบประมำณ 2559 -2560
ลำดับที่
ชือ่ โครงกำร
โครงการ
1
โครงการ 5.ส

วัตุประสงค์
1.จัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการทางาน
2.เสริมสร้งกัลยาณมิตรเป็นน้าหนึง่ ใจ
เดียวกัน

2

โครงการจัดการตนเอง สู่ "M_Mastery
เป็นนายแห่งตน"

3

โครงการปลูกฝังและผลักดันค่านิยม

4

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บคุ ลากร
“MU ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ ๒"

5

โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญ
5.1 โครงการ “ประเพณีสงกรานต์ สืบ
สานปีใหม่ไทย ๒๕๕๙”
5.2 โครงการวันมุทิตาจิต
1. แสดงความขอบคุณและแสดงมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุงานและอายุราชการ
บุคลากรที่เกษียณอายุงานและเกษียณ
ประจาปี ๒๕๕๙
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ความผูกพัน
ของบุคลากรและการแลกเปลี่ยน
โครงการช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคม ประสบการณ์

6
7
8
9

เพือ่ การพัฒนาตนเอง ควบคุมตนเองและ
เรียนรู้ตลอดเวลา

โครงการเพิม
่ ช่องในการให้ขอ้ มูล
ประชาสั
มพันธ์ อ่ สาธารณประโยชน์ตา่ งๆ
หรื
อกิจกรรมเพื
โครงการการจัดงาน ต้อนรับปีใหม่ “สา’สุข
สดใสรับปีใหม่ ๒๕๕๙”
โครงกำร “MUPH : รำชพฤกษ์สร้ำงสุข
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙”

10

โครงการสนับสนุนการพัฒนาค่านิยมตาม
กลุ่มกิจกรรม

11

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย
มหิดลพญาไท ครั้งที่ ๒

12

โครงการ วันพระราชทานนามและการ
ร่วมแข่งขันกีฬาบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล
“มหิดล เกมส์ ๕๙”

ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
จัดกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน

ตัวชีว้ ัด
1. สภาพแวดล้อมภายใน
ของภาควิชา/หน่วยงาน
สะอาด
2. พืน
้ ที่และเนือ้ ที่ใช้งาน
ของภาควิชา/หน่วยงานเพิม
่

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1.ประชุมชีแ
้ จงโครงการให้บคุ ลากรของคณะฯ รับทราบทุกคน
2.จัดที่ทางาน 5 ส. ทุกวันพุธที่ 3 ของแต่ละ ไตรมาส
3.เยี่ยม/ผลัดกันชมแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน
4.ประกวด (ทุก 3 เดือน)
5.สารวจพืน
้ ส่วนกลางของคณะทั้งหมด (ภาควิชา/หน่วยงาน)
6. จัดกิจกรรม MUPH Big Cleaning Day (กันยายน ของทุกปี)
1 การคิด+ (positive thinking)
2 การฝึกทักษะการฟัง การพูด การสื่อสาร
3 หลักการยศาสตร์ในการปฏิบตั งิ าน
1.การจัดประกวดผลงาน.
2.การจัดประกวดแต่งกาย
3.การจัดประกวดการตรงต่อเวลา
4.ประกวดค่านิยมในระดับหน่วยงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาสี ๕ สีประเภทกีฬาฮาเฮ

จัดพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศล พิธีสรงน้าพระ
และพิธีรดน้าขอพรจากผู้อาวุโส

ระยะเวลำดำเนินกำรวัน
เริม
่ ต้น-วันสิน
้ สุด

เสริมสร้ำงกำร
พัฒนำค่ำนิยม
MUPH

วงเงินงบประมำณ
2559
10,000

2560
10,000

2561
10,000

คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
2562
10,000 คณะกรรมการ8;k,x]vf4ypO

บุคลากร
ภาควิชา/
หน่วยงาน

20,000

20,000

20,000

20,000 คณะกรรมการMUและคณะสร้างสุข

บุคลากร
ภาควิชา/
หน่วยงาน

10,000

10,000

10,000

10,000 คณะกรรมการทานุฯ

90,000

90,000

90,000

90,000

70,000

70,000

70,000

70,000

กลุม
่ เป้ำหมำย
ภาควิชา/
หน่วยงาน

M

บุคลากร
ภาควิชา/
หน่วยงาน

U

บุคลากรภาควิชา/
หน่วยงาน

บุคลากร
เกษียณอายุ

157,000 150,000 150,000 150,000

คณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

P
1.กลุ่มแรงงานนอกระบบ
2.ตลาดนัดสมบูรณ์แบบ
1.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
เช่น เสียงตามสาย
การจัดพิธีทาบุญตักบาตร
การจัดงานเลี้ยงสังสรร
MUPH : Fit & Firm
MUPH : Happiness Family
MUPH :Birthday Party
MUPH : Peaceful
MUPH : Hobby
1.ชมรมพุทธ สุนทรียสนทนา
2.กิจกรรม 3 วิ (ยิ้ม สวัสดี ทักทาย)
การจัดขบวนพาเหรดและกองเชียร์
การแข่งขันกีฬาฮาเฮ
-การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
การวางพานพุม
่ ถวายราชสักการะสมเด็จพระราชบิดา
-การประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์
-การแข่งขันกีฬา ๗ ประเภท

ชุมชนสาคัญ
ของคณะ
?????

20,000

20,000

20,000

20,000 คณะกรรมการ ทานุและคณะกรรมการKM
คณะกรรมการPR

บุคลากรภาควิชา/
หน่วยงาน

870,000 870,000 870,000 870,000

บุคลากร
ภาควิชา/
หน่วยงาน

H

50,000

50,000

50,000

0

0

0

คณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

50,000 คณะกรรมการสร้างสุข

0 คณะกรรมการ MU
คณะกรรมการสร้างสุข

บุคลากรภาควิชา/
หน่วยงาน

45,000

50,000

50,000

50,000

คณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

