
แบบฟอร์มแผนปฏบิัติการเสริมสร้างความผูกพันและความสุข  
ส่วนงาน.......วิทยาลัยนานาชาติ...มหาวิทยาลัยมหดิล.........รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 61 - 2562 

 
ส่วนท ี   

ชือโครงการ/กจิกรรม โครงการท ี     โครงการ Happy Retirement with Provident Fund: กองทนุสํารองเลียงชีพเพอืการเกษยีณสุข 

เป้าประสงค์ 
 

เพือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. -   ในยทุธศาสตร์ที   Excellence in management for sustainable organization 

ในสว่นของ Talent  Workforce Engagement และมีตวัชีวดัที .  ระดบัความผูกพนัของบคุลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) โดยมีเป้าหมายระดบัความผกูพนั 

 ใน  ภายในปี พ.ศ.  

วัตถุประสงค์ เพือให้บุคลากรมีความรู้เรืองการวางแผนการเงินด้วยกองทนุสํารองเลียงชีพเพือการเกษียณอายกุารทํางานอย่างมีความสขุ 

เพือให้บุคลากรมีความเข้าใจการวางแผนการลงทุนด้วย Employee’s Choice 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของวิทยาลยันานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ตดิต่อ คณะทํางานเสริมสร้างความผกูพันและความสขุวิทยาลยันานาชาต ิ

ผู้ประสานงาน: น.ส.ธิดารัตน์  จารุวตั  -700-5000 ตอ่ ,    

 
ส่วนท ี  

สถานการณ์ปัญหา 

(คะแนนความผูกพัน/

ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที งบประมาณ ระยะเวลา ผลทต้ีองได้รับ 

(Output) 

การเปลียนแปลง 

(Outcome) 

-บุคลากรยงัไม่มีความรู้ความ

เข้าใจทีดีต่อการวางแผน

การเงนิด้วยกองทนุสํารอง

เลยีงชีพ 

-คะแนน Happy Money ในปี 

2560 อยูใ่นระดบั 59.9 

ค่อนข้างตําเป็นอนัดบัทีสอง 

 

 

 การบรรยายแบ่งออกเป็น  

รอบ ทงัภาคภาษาไทยและ

องักฤษ/ถาม-ตอบปัญหา 

 

 

วนัที  และ   

พฤศจิกายน ณ  

หอังสมัมนา  

วิทยาลยันานาชาต ิ

18,205.50  และ  

พฤศจิกายน  

2560   

-บคุลากรได้รับความรู้

ความเข้าใจทีดียิงขนึ

ต่อการวางแผน

การเงินด้วยกองทนุ

สํารองเลียงชีพ 

 

 

บุคลากรสามารถ

วางแผนการเงินได้ดี

ยงิขนึเพือสุขภาพ

การเงินทีดีและมี

ความสขุเมือ

เกษียณอายุการทํางาน 



 
ส่วนท ี   

ชือโครงการ/กจิกรรม โครงการท ี     โครงการ พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ รุ่นที  -  

เป้าประสงค์ 
 

เพือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. -   ในยทุธศาสตร์ที   Excellence in management for sustainable organization 

ในสว่นของ Talent Workforce Engagement และมีตวัชีวดัที .  ระดบัความผกูพนัของบคุลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) โดยมีเป้าหมายระดบัความผกูพนั 

 ใน  ภายในปี พ.ศ.  

วัตถุประสงค์ เพือให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสืบทอดพระพทุธศาสนาและสืบสานศิลปวฒันธรรม 

เพือสง่เสริมความสขุด้าน Happy Soul และเสริมสร้างความผกูพนัให้แก่บคุลากร 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของวิทยาลยันานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ตดิต่อ คณะทํางานเสริมสร้างความผกูพันและความสขุวิทยาลยันานาชาต ิ

ผู้ประสานงาน: น.ส.ธิดารัตน์  จารุวตั  -700-5000 ตอ่ ,    

ส่วนท ี  

สถานการณ์ปัญหา 

(คะแนนความผูกพัน/

ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที งบประมาณ ระยะเวลา ผลทต้ีองได้รับ 

(Output) 

การเปลียนแปลง 

(Outcome) 

สภาวะเศรษฐกิจและสงัคมใน

ปัจจุบนัอาจทําให้บุคลากร 

ประสบภาวะความเครียด 

การสง่เสริมความสขุด้าน

จิตใจ  เป็นสงิทีทําให้บุคลากร

มีความสุขเพมิขึนและยงัเป็น

สว่นในการสบืทอด

พระพทุธศาสนาและสืบสาน

ศลิปวฒันธรรม 

 

 

 

กจิกรรมนอกสถานที 

ภายในกจิกรรมประกอบด้วย 

การสวดมนต์, นงัสมาธิ, ฟัง

ธรรม  ถวายสังฆทาน 

ณ วิหารพทุธมณฑล 

อ.พทุธมณฑล  

จ.นครปฐม 

 

4,000 รุ่นที  

 มกราคม  

เวลา . - .  

น. 

รุ่นที  

 มีนาคม  

เวลา . - .  

น. 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ 

ร่วมสืบทอด

พระพุทธศาสนาและ

สืบสาน

ศลิปวฒันธรรม 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับความสุขด้าน

จิตใจเพมิขึน 

-สง่เสริมความผกูพนั

ระหว่างบคุลากร 

 

บุคลากรมีความสุข 

เพมิขึนและสามารถนํา 

แนวคิดข้อธรรม 

ทีได้รับไปปรับใช้กบั

ชีวิตประจําวนัได้ 

 



 
  

ส่วนท ี   

ชือโครงการ/กจิกรรม โครงการท ี     โครงการ Mind Power – กิจกรรมสุข...สัญจร  รุ่นท ี -  

เป้าประสงค์ 
 

เพือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. -   ในยทุธศาสตร์ที   Excellence in management for sustainable organization 

ในสว่นของ Talent Workforce Engagement และมีตวัชีวดัที .  ระดบัความผกูพนัของบคุลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) โดยมีเป้าหมายระดบัความผกูพนั 

 ใน  ภายในปี พ.ศ.  

วัตถุประสงค์ .เพือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การผ่อนคลายจิตใจด้วยการฝึกสติและเรียนรู้ธรรมชาติของจิตใจ  .เพือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีลดความเครียด 

และการควบคมุอารมณ์   . เพือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างความสขุในชีวิตประจําวนัได้ 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของวิทยาลยันานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ตดิต่อ คณะทํางานเสริมสร้างความผกูพันและความสขุวิทยาลยันานาชาต ิ

ผู้ประสานงาน: น.ส.ธิดารัตน์  จารุวตั  -700-5000 ตอ่ ,    

ส่วนท ี  

สถานการณ์ปัญหา 

(คะแนนความผูกพัน/

ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที งบประมาณ ระยะเวลา ผลทต้ีองได้รับ 

(Output) 

การเปลียนแปลง 

(Outcome) 

ในปี  คะแนน Happy 

Relax อยู่ในระดบัตําคือ 

54.30  และมีค่าความผกูพนั 

ทีระดบั .  

 

 

 

กจิกรรมบรรยาย Work Shop 

และการแลกเปลียนเรียนรู้ 

ณ ห้องสมัมนา 

วิทยาลยันานาชาต ิ

ม.มหิดล 

20,000 จํานวน  ชม/รุ่น 

รุ่นที    มิ.ย.  

รุ่นที    ก.ค.  

 

.สามารถเรียนรู้การ

ผ่อนคลายจิตใจด้วย

การฝึกสติและเรียนรู้

ธรรมชาติของจิตใจ  

.ได้เรียนรู้วิธีลด

ความเครียด 

และการควบคมุ

อารมณ์    

.สามารถสร้าง

ความสขุใน

ชีวิตประจําวนัได้ 

บุคลากรมีความสุข

เพมิขึน  โดยเฉพาะด้าน 

ผ่อนคลาย 

บุคลากรสามารถนํา

ความรู้มาฝึกปฏิบติั

และสามารถมีความสุข 

ในชีวิตประจําวนัได้

อย่างยงัยืน 

 



 
 
ส่วนท ี   

ชือโครงการ/กจิกรรม โครงการท ี     โครงการ MUIC จติอาสาสร้างสุขเพือชุมชนแห่งความยงัยืน 

เป้าประสงค์ 
 

เพือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. -   ในยทุธศาสตร์ที   Excellence in management for sustainable organization 

ในสว่นของ Talent Workforce Engagement และมีตวัชีวดัที .  ระดบัความผกูพนัของบคุลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) โดยมีเป้าหมายระดบัความผกูพนั 

 ใน  ภายในปี พ.ศ.  

วัตถุประสงค์ เพือสร้างความผูกพนัภายในองค์กรและเกิดความร่วมมือในการรับผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดล้อม , เพือสร้างวฒันธรรมขององค์กรเป็นผู้ให้และแบ่งปันเพือ

ประโยชน์สขุของสงัคม, เพือรับรู้และนําหลกัการทรงงาน ศาสตร์พระราชา และหลกัการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที 9 มาใช้ใน

ชีวิตประจําวนั, เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีต่อองค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของวิทยาลยันานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ตดิต่อ คณะทํางานเสริมสร้างความผกูพันและความสขุวิทยาลยันานาชาต ิ

ผู้ประสานงาน: น.ส.ธิดารัตน์  จารุวตั  -700-5000 ตอ่ ,    

ส่วนท ี  

สถานการณ์ปัญหา 

(คะแนนความผูกพัน/

ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที งบประมาณ ระยะเวลา ผลทต้ีองได้รับ 

(Output) 

การเปลียนแปลง 

(Outcome) 

.ปัจจบุนับุคลากรของ

วิทยาลัยมีจํานวนมากขึน ทํา

ให้บุคลากรสว่นใหญ่ขาดการ

เชือมโยงและความสมัพนัธ์กนั 

.เพือเพมิคะแนนความผกูพนั 

จากปัจจบุนั(ปี ) .   

 

 

 

 

การสมัมนาเชิงปฏิบตัิการโดย

สร้างฝายชลอนําให้แก่ชุมชน

ในพืนทีจังหวัดกาญ จนบุ รี  

พ ร้อม ทั งการศึ ก ษ าดู งา น

เศรษฐกจิพอเพียง และชีววิถี   

พืนทีในจงัหวัด 

กาญจนบุรี 

120,000 ช่วงเดือน 

พ.ย. -ก.พ.  

.สามารถสร้างฝาย

ชลอนําให้แก่ชมุชนใน

จงัหวดักาญจนบุรี 

.สามารถเสริมสร้าง

ความรักและความ

ผกูพนัผ่านกิจกรรมที 

สร้างสรรค์ประโยชน์

ให้แกส่งัคมและ

สงิแวดล้อม 

.สภาพแวดล้อมใน 

พืนทีสร้างฝายชลอนําดี

ขนึ, ชมุชนทีอยูร่อบข้าง

ได้รับประโยชน์ 

.บุคลากรทีเข้าร่วม

กจิกรรมมีความรัก

ความผกูพนักนัมากขึน 

 


