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ผลสํารวจความสุขบุคลากร ประจําป 2558-2561 

 

 

ป 

สุขภาพดี ผอนคลายดี น้ําใจดี จิตวิญญาณด ี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝรูดี สุขภาพเงินด ี การงานด ี คาคะแนน

ความสุขรวม 

         

2558  

(121 คน) 

65.1 56.3 67.5 71.3 66.7 58.3 64.4 60.2 66.2 64.5 

2559  

( 54 คน) 

64.0 50.6 70.5 74.0 66.0 62.0 64.4 56.8 65.5 64.7 

2560 

(91 คน) 

65.74 54.20 68.08 70.32 66.22 66.06 62.50 62.03 64.12 63.69 

2561 

(113 คน) 

67.0 54.9 70.9 73.2 69.4 61.1 65.7 62.6 65.9 65.6 
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ชื่อโครงการ  FIT & FIRM BY BOSS BOSS                                                                                                                                                                    เอกสาร 1 

เปาประสงค  ระดับความสุขโดยรวม มีคาคะแนนเฉลี่ย เปน 80 ภายในป 2562  

วัตถุประสงค  เพ่ิมมิติความสุข Happy Body (สุขภาพดี)  จาก รอยละ 65.74 ในป 2560  เปน  รอยละ 70  ในป  2561 ( ก.พ. - เมย. 61) 

ผูรับผิดชอบ  1. นายวนาพล แชมสุขี  นักวิชาการคอมพิวเตอร  2. นางปยวรรณ บุญนิมิ  ผูปฎิบัติงานหองสมุด  3. นายมนตรี เลาหะชัย  ผูปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 

สถานการณ

ปญหา 

กระบวนการ/ 

กิจกรรม 
กลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 

ผลท่ีไดรับจาก 

กิจกรรม/ 

แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลสําเร็จ 

ระดับมิติ 

(ผลลัพธ) 

ผลสําเร็จ 

ระดับภาพรวม 

(ผลลัพธ) 

จากการตรวจ

สุขภาพประจําป 

2560 พบวา

บุคลากรสวนใหญมี

คาBMI เกิน

มาตรฐานประกอบ

คะแนนเฉล่ีย

ความสุขระดับมิติ 

HAPPY BODY 

หัวขอ การออก

- นําคา BMI ท่ีได 

  จากการตรวจ 

  สุขภาพประจําป 

  / ผลวิเคราะห 

 จากคณะเทคนิค  

 การแพทย 

- สํารวจประเภท 

  กิจกรรมที่ตอง  

  การ 

- จัดกลุมกีฬา/ 

บุคลากรหอสมุดและ

คลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่ีมีดัชนีมวลกายเกิน

คามาตรฐาน 

 

กุมภาพันธ-

เมษายน 2561 

ทุกวัน เวลา  

16.30-17.30 น 

 

 

 

โถงกลางกลางช้ัน 

3 อาคาร 

หอสมุดและ 

คลังความรู 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล ศาลายา 

 20,000 บาท 1. บุคลากรหอสมุดฯ 

   ออกกําลังกาย 

   สม่ําเสมอ (วัดจาก 

   คา BMI) 

2. บุคลากรมีสุขภาพ 

   ดี อัตราการรักษา  

   ตัวจากโรคความดัน  

   หัวใจ น้ําตาลใน 

   เสนเลือดลดลง  

   (วัดจากการเบิก 

มิติสุขภาพดี 

(Happy Body) 

ของหนวยงาน 

จาก 65.74 

คะแนนเปน  

67 คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย

ความสุขภาพรวม

ของหนวยงาน 

จาก 63.69 

คะแนนเปน 70 

คะแนน 



 แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันและความสุข หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561-62  
  

กําลังกายอยูใน

ระดับตํ่า (1.84) 

  กิจกรรม 

- เตรยีมสถานที่ 

  อุปกรณ และครู 

  ฝก 

- ดําเนินกิจกรรม 

- วัดคา BMI  

  (หลัง) กิจกรรม 

- ประเมินผล/  

  เปรียบเทียบ 

   คารักษาพยาบาล) 

เอกสาร 2 

ชื่อโครงการ  ดนตรีในสวน 

เปาประสงค  ระดับความสุขโดยรวม มีคาคะแนนเฉลี่ย เปน 80 ภายในป 2562 

วัตถุประสงค  เพ่ิมคาคะแนนความสุขมิติ Happy Relax (ผอนคลายด)ี  จาก รอยละ 54.20 ในป 2560  เปน  รอยละ 58  ในป  2561 ( ก.พ. - เมย. 61) 

ผูรับผิดชอบ  1. นายกฤตวทิย ภูมิถาวร  นักเอกสารสนเทศ 
 

สถานการณ

ปญหา 

กระบวนการ/ 

กิจกรรม 
กลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 

ผลท่ีไดรับจาก 

กิจกรรม/ 

แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลสําเร็จ 

ระดับมิติ 

(ผลลัพธ) 

ผลสําเร็จ 

ระดับภาพรวม 

(ผลลัพธ) 

บุคลากรหอสมุดฯ 

มีคาความสุขดาน

การผอนคลายอยู

ในระดับตํ่า 54.20 

- สํารวจความตอง  

  การประเภทดน  

  ตรี  เชน Jazz 

  ดนตรีไทย 

- จัดกิจกรรม/ 

  ประสานงานกับ 

บุคลากรหอสมุดและ

ผูรับบริการ 

 

กุมภาพันธ-

เมษายน 2561 

พุธสัปดาหท่ี 2 

และ 4 เวลา 

16.00-17.00 น 

 

สนามหญาขาง 

อาคารหอสมุดฯ 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล ศาลายา 

 20,000 บาท 1. บุคลากรทุกระดับ 

   รูจักการผอนคลาย 

   กับสิ่งตางๆ รอบตัว  

   และนํามาปรับใชใน 

   การดําเนินชีวิต 

2. มีกิจกรรมเสริมสราง 

มิติผอนคลายดี 

(Happy Relax) 

ของหนวยงาน 

จาก 54.20 

คะแนนเปน  

58 คะแนน 

คะแนนเฉล่ีย

ความสุขภาพรวม

ของหนวยงาน 

จาก 63.69 

คะแนนเปน 70 

คะแนน 



 แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันและความสุข หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561-62  
  

  วิทยาลัยดุริยาง 

  คศิลป เลนสลับ  

  กับวงดนตรีของ 

  หอสมุดฯ เพ่ือให 

  ความเพลิดเพลิน 

  แกบุคลากร และ 

  ผูใชบริการโดย  

  รอบ 

- จําหนายสินคา 

  ฝมือบุคลากรเพ่ือ 

  เพ่ิมรายได 

- ประเมินผล 

   รายไดใหกับตนเอง 

   และครอบครัว 

 

เอกสาร 3 

ชื่อโครงการ  สมุดทํามือดวยภาพวาดฝมือเรา 

เปาประสงค  ระดับความสุขโดยรวม มีคาคะแนนเฉลี่ย เปน 80 ภายในป 2562 

วัตถุประสงค  เพ่ิมคาคะแนนความสุขมิติ Happy Relax (ผอนคลายด)ี  จาก รอยละ 54.20 ในป 2560  เปน  รอยละ 58  ในป  2561 ( ก.พ. - เมย. 61) 

ผูรับผิดชอบ  1. นายอวิรุทธ ศรโีชติ เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป  

สถานการณ

ปญหา 

กระบวนการ/ 

กิจกรรม 
กลุมเปาหมาย ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 

ผลท่ีไดรับจาก 

กิจกรรม/ 

แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลสําเร็จ 

ระดับมิติ 

(ผลลัพธ) 

ผลสําเร็จ 

ระดับภาพรวม 

(ผลลัพธ) 

บุคลากรหอสมุดฯ  - เปนการบรรยาย 

  ประกอบการฝก 

บุคลากรหอสมุดและ

ผูรับบริการ 

กุมภาพันธ-

เมษายน 2561 

มุมสบาย ช้ัน 1  

ติดลาน ม. 

 20,000 บาท 1. บุคลากรทุกระดับ 

   รูจักการผอนคลาย 

มิติผอนคลายดี 

(Happy Relax) 

คะแนนเฉล่ีย

ความสุขภาพรวม



 แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันและความสุข หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล  รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561-62  
  

มีคาความสุขดาน

การผอนคลายอยู

ในระดับตํ่า 54.20 

  ปฏิบัติ ฝกทักษะ 

  ตามหัวขอท่ี 

  กําหนดในแตละ 

  ครั้งพรอมท้ัง 

- กิจกรรมแลก  

  เปล่ียนความรูและ 

  ประสบการณ เพ่ือ 

  สรางความเช่ือมั่น 

  ในการสรางองค 

  ความรูและ 

  พัฒนาทักษะดาน 

  ศิลปะแก 

  บุคลากรและผใช 

  บริการ 

 ศุกรสัปดาหที่ 1 

และ 3 เวลา 

12.00-13.00 น 

 

 

อาคารหอสมุดฯ 

 มหาวิทยาลัย 

มหิดล ศาลายา 

   กับส่ิงตางๆ รอบตัว  

   และนํามาปรับใชใน 

   การดําเนินชีวิต 

2. สงเสริมความคิดสราง  

   สรรค พัฒนาสิ่ง  

   ประดิษฐ ดัดแปลง 

   ส่ิงประดิษฐจากวัสดุ 

   เหลือใชใหเปน 

   ผลิตภัณฑเชิง 

   พาณิชยและเชิงสังคม 

   ได 

3. สรางความรวมมือ 

   ระหวางหนวยงาน 

   ภายในมหาวิทยาลัย 

ของหนวยงาน 

จาก 54.20 

คะแนนเปน  

58 คะแนน 

ของหนวยงาน 

จาก 63.69 

คะแนนเปน 70 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


