แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันและความสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562
ส่วนที่ 1
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

Happy Relax Hours

เป้าประสงค์

เพื่อเพิ่มมิติความสุขด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับร้อยละ 60

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการทางาน/การดาเนินชีวิต ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ กาลังใจที่ดี ส่งเสริมการทางานร่วมกันเป็นทีม และ
สร้างเสริมบรรยากาศในการทางานแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อสารวจสุขภาวะระดับองค์กร เพื่อให้ทราบถึงระดับปัจจัยการสร้างสุขขององค์กร สาเหตุของผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่ผ่อนคลายหรือมีความเครียด
3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมในมิติด้านความสุขที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว และปรับปรุงแก้ไขปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเครียดหรือความรู้สึกไม่ผ่อนคลาย
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของคณะทางานเสริมสร้างความสุของค์กรคณะวิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ และสร้างคณะทางาน
ที่จะเป็นผู้สืบต่อการเสริมสร้างควมสุของค์กรอย่างยั่งยืน
5. เพื่อเพิ่มมิติความสุขด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับร้อยละ 60

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ติดต่อ คณะทางานเสริมสร้างความสุของค์กรคณะวิทยาศาสตร์ / 0 2201 6094

ส่วนที่ 2
สถานการณ์ปัญหา
จากผลการสารวจความผูกพัน ควมพึงพอใจ และความสุขของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2561 : Happinometer ประจาปีงบประมาณ 2561
(คะแนนความผูกพัน/ โดยมีผู้ตอบแบบสารวจ จานวน 87 คน ผลการวิจัยพบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่าคะแนนความสุขในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 62.8 และเมื่อ
ความสุขจาก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านใฝ่รู้ดี มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 68.8 รองลงมา คือ ด้านจิตวิญญาณดี ด้านสุขภาพดี ด้านนาใจดี ด้านการงาน
HAPPINOMETER) ดี ด้านครอบครัวดี ด้านสุขภาพเงินดี และด้านสังคมดี (ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ย ร้อยละ 68.7, 67.6, 66.7, 63.4, 60.1, 59.1 และ 56.1 ตามลาดับ) และพบว่า
ด้านผ่อนคลายดี มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยต่าที่สุด ร้อยละ 54.4 ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีผลค่าคะแนนเฉลี่ยมิติต่าที่สุด คือ ด้านผ่อนคลายดี ดังนัน คณะทางาน
เสริมสร้างความสุของค์กรคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้พิจารณาดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขเพื่อปิดจุดอ่อน รักษาจุดแข็ง และปรับปรุงจุดด้อย เพื่อเพิ่ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยความสุขมิติที่ต่าที่สุด รักษาระดับคะแนนเฉลี่ยความสุขมิติที่สูงที่สุด และปรับปรุงระดับคะแนนเฉลี่ยความสุขมิติที่ลดลงให้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่สูงขึนหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเดิม และที่สาคัญสาหรับการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมจะมีความคลอบคลุมในหลายมิติ ซึ่งจะทาให้ระดับคะแนนเฉลี่ยความสุข
หลายมิติเพิ่มขึน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์เกิดการผ่ อนคลายความเครียดหรือความไม่สบายใจ ซึ่งอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติงานหรือจากปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลไปต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่ างยั่งยืน และเกิดประสิทธิผล
เพื่อตอบสนองกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์อันจะเชื่อมโยงไปยังวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์
กระบวนการ/กิจกรรม
กิจกรรมสะพายกล้องท่องกรุง
- เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ปฏิ บั ติ งานใช้
เวลาปฏิ บั ติ งาน 3.30 ชั่ ว โมง
ตั งแต่ เ วลา 13.00-16.30 น.
ออกไปทากิจกรรมสะพายกล้อง
ท่ องกรุ ง ท่ องเที่ ยวทั ศนศึ กษา
สถานที่สาคัญๆ

สถานที่
งบประมาณ
ระยะเวลา
- พิพิธภัณฑ์หุ่นขึผึง
10,000 บาท - ทุกบ่ายของวันพุธ
-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สามารถใช้สิทธิได้ 1
- ศึกษาดูงาน
ครั ง โดยจ ากั ดครัง
ละไม่เกิน 30 คน

ผลที่ต้องได้รับ (Output)
1. เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการทางาน/การ
ดาเนินชีวิต ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ กาลังใจที่ดี ส่งเสริมการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม และสร้างเสริมบรรยากาศในการทางานแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อสารวจสุขภาวะระดับองค์กร เพื่อให้ทราบถึงระดับปัจจัยการสร้าง
สุขขององค์กร สาเหตุของผู้ปฏิบัติงานรูส้ ึกไม่ผ่อนคลายหรือมีความเครียด
3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมในมิติด้านความสุขที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
อยู่ แล้ ว และปรั บปรุ งแก้ ไขปั จจั ยที่ เป็ นสาเหตุ ของความเครี ยดหรื อ
ความรู้สึกไม่ผ่อนคลาย
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของคณะทางานเสริมสร้างความสุของค์กรคณะ
วิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ของผูป้ ฏิบัตงิ านภายในคณะวิทยาศาสตร์ และ
สร้างคณะทางานที่จะเป็นผู้สืบต่อการเสริมสร้างควมสุของค์กรอย่างยั่งยืน
5. เพื่อเพิ่มมิติความสุขด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ของผู้ปฏิบัติงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับร้อยละ 60

การเปลี่ยนแปลง (Outcome)
มี ผลคะแนนด้ านผ่ อนคลายดี
และระดับควมผูกพันสูงขึนตาม
เป้าประสงค์

กระบวนการ/กิจกรรม
สถานที่
กิจกรรมฟังธรรมนาสุข
คณะวิทยาศาสตร์
- นิมนต์พระนักเทศน์มาบรรยาย
ธรรมและสนทนาธรรมให้ กั บ
ผู้ ปฏิ บั ติ งานภ า ย ใ น ค ณ ะ
วิ ท ยาศาสตร์ อาทิ พระราช
วิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศน์ฯ พระ
มหากิติศักดิ์ วัดพระเชตุพนฯ

งบประมาณ
10,000 บาท

ระยะเวลา
1 ครัง/
ปีงบประมาณ

ผลที่ต้องได้รับ (Output)
1. เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการทางาน/การ
ดาเนินชีวิต ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ กาลังใจที่ดี ส่งเสริมการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม และสร้างเสริมบรรยากาศในการทางานแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อสารวจสุขภาวะระดับองค์กร เพื่อให้ทราบถึงระดับปัจจัยการสร้าง
สุขขององค์กร สาเหตุของผู้ปฏิบัติงานรูส้ ึกไม่ผ่อนคลายหรือมีความเครียด
3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมในมิติด้านความสุขที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
อยู่ แล้ ว และปรั บปรุ งแก้ ไขปั จจั ยที่ เป็ นสาเหตุ ของความเครี ยดหรื อ
ความรู้สึกไม่ผ่อนคลาย
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของคณะทางานเสริมสร้างความสุของค์กรคณะ
วิทยาศาสตร์ เกิดการเรียนรู้ของผูป้ ฏิบัตงิ านภายในคณะวิทยาศาสตร์ และ
สร้างคณะทางานที่จะเป็นผู้สืบต่อการเสริมสร้างควมสุของค์กรอย่างยั่งยืน
5. เพื่อเพิ่มมิติความสุขด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ของผู้ปฏิบัติงาน
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับร้อยละ 60

การเปลี่ยนแปลง (Outcome)
มี ผลคะแนนด้ านผ่ อนคลายดี
และระดับควมผูกพันสูงขึนตาม
เป้าประสงค์

ผลการสารวจความสุขด้วยตนเอง: HAPPINOMETER คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยจาแนกตามรายมิติ
สารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (จานวนผู้ตอบทั้งหมด = 87)
ค่าคะแนนความ
สุขเฉลี่ย

SC

ความสุขภาพรวม
สุขภาพดี

ผ่อนคลายดี

น้าใจดี

จิตวิญญาณดี

ครอบครัวดี

สังคมดี

ใฝ่รู้ดี

สุขภาพเงินดี

การงานดี
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