แบบฟอร์ มแผนปฏิบัติการเสริมสร้ างความผูกพันและความสุข

ส่ วนงาน.......วิทยาลัยนานาชาติ...มหาวิทยาลัยมหิดล.........รอบปี งบประมาณ พ.ศ.
ส่ วนที
ชือโครงการ/กิจกรรม
เป้ าประสงค์

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ตดิ ต่ อ
ส่ วนที
สถานการณ์ ปัญหา
(คะแนนความผูกพัน/
ความสุขจาก
HAPPINOMETER)
-บุคลากรยังไม่มีความรู้ ความ
เข้ าใจทีดีต่อการวางแผน
การเงินด้ วยกองทุนสํารอง
เลียงชีพ
-คะแนน Happy Money ในปี
2560 อยูใ่ นระดับ 59.9
ค่อนข้ างตําเป็ นอันดับทีสอง

61 - 2562

โครงการที โครงการ Happy Retirement with Provident Fund: กองทุนสํารองเลียงชีพเพือการเกษียณสุข
เพือให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ในยุทธศาสตร์ ที Excellence in management for sustainable organization
ในส่วนของ Talent Workforce Engagement และมีตวั ชีวัดที . ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) โดยมีเป้าหมายระดับความผูกพัน
ใน ภายในปี พ.ศ.
เพือให้ บุคลากรมีความรู้เรื องการวางแผนการเงินด้ วยกองทุนสํารองเลียงชีพเพือการเกษียณอายุการทํางานอย่างมีความสุข
เพือให้ บุคลากรมีความเข้ าใจการวางแผนการลงทุนด้ วย Employee’s Choice
บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ
คณะทํางานเสริ มสร้ างความผูกพันและความสุขวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ประสานงาน: น.ส.ธิดารัตน์ จารุวตั -700-5000 ต่อ
,
กระบวนการ/กิจกรรม

การบรรยายแบ่งออกเป็ น
รอบ ทังภาคภาษาไทยและ
อังกฤษ/ถาม-ตอบปั ญหา

สถานที

วันที และ
พฤศจิกายน ณ
หัองสัมมนา
วิทยาลัยนานาชาติ

งบประมาณ

18,205.50

ระยะเวลา

และ
พฤศจิกายน
2560

ผลทีต้ องได้ รับ
(Output)

การเปลียนแปลง
(Outcome)

-บุคลากรได้ รับความรู้
ความเข้ าใจทีดียงขึ
ิ น
ต่อการวางแผน
การเงินด้ วยกองทุน
สํารองเลียงชีพ

บุคลากรสามารถ
วางแผนการเงินได้ ดี
ยิงขึนเพือสุขภาพ
การเงินทีดีและมี
ความสุขเมือ
เกษียณอายุการทํางาน

ส่ วนที
ชือโครงการ/กิจกรรม
เป้ าประสงค์

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ตดิ ต่ อ
ส่ วนที
สถานการณ์ ปัญหา
(คะแนนความผูกพัน/
ความสุขจาก
HAPPINOMETER)
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมใน
ปั จจุบนั อาจทําให้ บุคลากร
ประสบภาวะความเครี ยด
การส่งเสริมความสุขด้ าน
จิตใจ เป็ นสิงทีทําให้ บุคลากร
มีความสุขเพิมขึนและยังเป็ น
ส่วนในการสืบทอด
พระพุทธศาสนาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการที โครงการ พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ รุ่นที เพือให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ในยุทธศาสตร์ ที Excellence in management for sustainable organization
ในส่วนของ Talent Workforce Engagement และมีตวั ชีวัดที . ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) โดยมีเป้าหมายระดับความผูกพัน
ใน ภายในปี พ.ศ.
เพือให้ บุคลากรได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
เพือส่งเสริมความสุขด้ าน Happy Soul และเสริ มสร้ างความผูกพันให้ แก่บคุ ลากร
บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ
คณะทํางานเสริ มสร้ างความผูกพันและความสุขวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ประสานงาน: น.ส.ธิดารัตน์ จารุวตั -700-5000 ต่อ
,
กระบวนการ/กิจกรรม

สถานที

งบประมาณ

กิจกรรมนอกสถานที
ภายในกิจกรรมประกอบด้ วย
การสวดมนต์, นังสมาธิ, ฟั ง
ธรรม ถวายสังฆทาน

ณ วิหารพุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม

4,000

ระยะเวลา

รุ่นที
มกราคม
เวลา . - .
น.
รุ่นที
มีนาคม
เวลา . - .
น.

ผลทีต้ องได้ รับ
(Output)

การเปลียนแปลง
(Outcome)

-ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมได้
ร่วมสืบทอด
พระพุทธศาสนาและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
-ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
ได้ รับความสุขด้ าน
จิตใจเพิมขึน
-ส่งเสริ มความผูกพัน
ระหว่างบุคลากร

บุคลากรมีความสุข
เพิมขึนและสามารถนํา
แนวคิดข้ อธรรม
ทีได้ รับไปปรับใช้ กบั
ชีวิตประจําวันได้

ส่ วนที
ชือโครงการ/กิจกรรม
เป้ าประสงค์

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ตดิ ต่ อ
ส่ วนที
สถานการณ์ ปัญหา
(คะแนนความผูกพัน/
ความสุขจาก
HAPPINOMETER)
ในปี
คะแนน Happy
Relax อยู่ในระดับตําคือ
54.30 และมีค่าความผูกพัน
ทีระดับ .

โครงการที โครงการ Mind Power – กิจกรรมสุข...สัญจร รุ่นที เพือให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ในยุทธศาสตร์ ที Excellence in management for sustainable organization
ในส่วนของ Talent Workforce Engagement และมีตวั ชีวัดที . ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) โดยมีเป้าหมายระดับความผูกพัน
ใน ภายในปี พ.ศ.
.เพือให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ เรี ยนรู้ การผ่อนคลายจิตใจด้ วยการฝึ กสติและเรี ยนรู้ ธรรมชาติของจิตใจ .เพือให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมได้ เรี ยนรู้วิธีลดความเครี ยด
และการควบคุมอารมณ์ . เพือให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถสร้ างความสุขในชีวิตประจําวันได้
บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ
คณะทํางานเสริ มสร้ างความผูกพันและความสุขวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ประสานงาน: น.ส.ธิดารัตน์ จารุวตั -700-5000 ต่อ
,
กระบวนการ/กิจกรรม

สถานที

กิจกรรมบรรยาย Work Shop ณ ห้ องสัมมนา
และการแลกเปลียนเรี ยนรู้
วิทยาลัยนานาชาติ
ม.มหิดล

งบประมาณ

20,000

ระยะเวลา

จํานวน ชม/รุ่น
รุ่นที
มิ.ย.
รุ่นที
ก.ค.

ผลทีต้ องได้ รับ
(Output)

การเปลียนแปลง
(Outcome)

.สามารถเรี ยนรู้ การ
ผ่อนคลายจิตใจด้ วย
การฝึกสติและเรียนรู้
ธรรมชาติของจิตใจ
.ได้ เรี ยนรู้ วิธีลด
ความเครี ยด
และการควบคุม
อารมณ์
.สามารถสร้ าง
ความสุขใน
ชีวิตประจําวันได้

บุคลากรมีความสุข
เพิมขึน โดยเฉพาะด้ าน
ผ่อนคลาย
บุคลากรสามารถนํา
ความรู้ มาฝึกปฏิบตั ิ
และสามารถมีความสุข
ในชีวิตประจําวันได้
อย่างยังยืน

ส่ วนที
ชือโครงการ/กิจกรรม
เป้ าประสงค์

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ตดิ ต่ อ
ส่ วนที
สถานการณ์ ปัญหา
(คะแนนความผูกพัน/
ความสุขจาก
HAPPINOMETER)
.ปั จจุบนั บุคลากรของ
วิทยาลัยมีจํานวนมากขึน ทํา
ให้ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดการ
เชือมโยงและความสัมพันธ์กนั
.เพือเพิมคะแนนความผูกพัน
จากปั จจุบนั (ปี
) .

โครงการที โครงการ MUIC จิตอาสาสร้ างสุขเพือชุมชนแห่ งความยังยืน
เพือให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ในยุทธศาสตร์ ที Excellence in management for sustainable organization
ในส่วนของ Talent Workforce Engagement และมีตวั ชีวัดที . ระดับความผูกพันของบุคลากร (เฉพาะกลุม่ Talent) โดยมีเป้าหมายระดับความผูกพัน
ใน ภายในปี พ.ศ.
เพือสร้ างความผูกพันภายในองค์กรและเกิดความร่ วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม , เพือสร้ างวัฒนธรรมขององค์กรเป็ นผู้ให้ และแบ่งปั นเพือ
ประโยชน์สขุ ของสังคม, เพือรับรู้ และนําหลักการทรงงาน ศาสตร์ พระราชา และหลักการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที 9 มาใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน, เพือสร้ างภาพลักษณ์ทีดีต่อองค์กร
บุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ
คณะทํางานเสริ มสร้ างความผูกพันและความสุขวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ประสานงาน: น.ส.ธิดารัตน์ จารุวตั -700-5000 ต่อ
,
กระบวนการ/กิจกรรม

สถานที

การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการโดย พืนทีในจังหวัด
สร้ างฝายชลอนํ าให้ แก่ชุม ชน กาญจนบุรี
ในพื นที จัง หวั ด กาญ จนบุ รี
พ ร้ อม ทั งการศึ ก ษ าดู ง าน
เศรษฐกิจพอเพียง และชีววิถี

งบประมาณ

120,000

ระยะเวลา

ช่วงเดือน
พ.ย. -ก.พ.

ผลทีต้ องได้ รับ
(Output)

การเปลียนแปลง
(Outcome)

.สามารถสร้ างฝาย
ชลอนําให้ แก่ชมุ ชนใน
จังหวัดกาญจนบุรี
.สามารถเสริ มสร้ าง
ความรักและความ
ผูกพันผ่านกิจกรรมที
สร้ างสรรค์ประโยชน์
ให้ แก่สงั คมและ
สิงแวดล้ อม

.สภาพแวดล้ อมใน
พืนทีสร้ างฝายชลอนําดี
ขึน, ชุมชนทีอยูร่ อบข้ าง
ได้ รับประโยชน์
.บุคลากรทีเข้ าร่ วม
กิจกรรมมีความรัก
ความผูกพันกันมากขึน

