แบบฟอรม แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันและความสุข
สวนงาน....สํานักงานอธิการบดี.......รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
สวนที่ 1
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สํานักงานอธิการบดี : สรางสุขสูผูกพัน

เปาประสงค

เพื่อเพิ่มคาคะแนนความสุขจากรอยละ 62.7 ใหเปนรอยละ 6.5 และระดับความผูกพันจากรอยละ 7.36 ใหเปนรอยละ 8

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย

1. เพื่อเพิ่มคะแนนความสุขจากรอยละ 62.7 เปนรอยละ 6.5 ภายในป 2562
2. เพื่อเพิ่มคะแนนดานความผูกพันจากรอยละ 7.36 เปนรอยละ 8 ภายในป 2562
บุคลากรทุกระดับทีส่ ังกัดสํานักงานอธิการบดี

ผูรับผิดชอบ/เบอรติดตอ

คณะทํางานเสริมสรางความผูกพันและความสุขของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี

สวนที่ 2
สถานการณปญหา
(คะแนนความผูกพัน/ความสุขจาก
HAPPINOMETER)
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการสํารวจ
ความสุขและความผูกพันของบุคลากรป
2560 (มิ.ย.-ก.ค) พบวาบุคลากรสํานักงาน
อธิการบดีมีคะแนนความสุขอยูทรี่ อยละ
62.7 และดานความผูกพันรอยละ 7.36
โดยมีคะแนนในดาน Happy Relax ต่ําสุด
อยูที่รอ ยละ 53.9 เมื่อเปรียบเทียบกับมิติ
ในดานอื่นๆ

กระบวนการ/กิจกรรม

สถานที่

1.จัดใหมวี ันนันทนาการทุกวัน
ศุกรสัปดาหสุดทายของเดือน
โดยจะจัดเปนโครงการ/กิจกรรม
ตางๆ ดังนี้

ตึกสํานักงาน
อธิการบดีหรือ
ตามความ
เหมาะสมที่
โครงการ/
กิจกรรมจัด

งบประมาณ

ระยะเวลา

ตลอดปงบประมาณ
2559-2562
(สามารถปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาตาม
กิจกรรม/โครงการที่
กําหนด)

ผลที่ตองไดรับ
(Output)

การเปลี่ยนแปลง
(Outcome)

สถานการณปญหา
(คะแนนความผูกพัน/ความสุขจาก
HAPPINOMETER)
เนื่องดวยวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดีนั้น
สวนใหญเปนงานในดานสายสนับสนุน
โดยเนนการบริการ และพัฒนาทุกสวนงาน
เพื่อเปนสํานักงานที่เปนแบบอยางที่ดี มุงสู
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class
University) ดังนั้นภาระงานของคนใน
สํานักงานฯ จึงเปนงานในดานเอกสารและ
งานประจําเปนสวนมาก จากปจจัย
ดังกลาวทําใหบุคลากรตองทุมเทกับงาน
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ใหบรรลุวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรของทั้งสํานักงาน
ฯ และมหาวิทยาลัย จึงอาจเปนผลทําให
บุคลากรเกิดความเครียด ไมมีเวลาไดผอน
คลาย หรือพักผอนเพียงพอ สงผลกระทบ
ตอรางกายและจิตใจทั้งตอตนเอง
ครอบครัว และองคกร ในการนี้เพื่อเปน
การสรางความผอนคลายใหแกบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดีจึงไดกําหนดกิจกรรม/
โครงการใหบุคลากรในสํานักงานฯ เกิด
ความสุขในการทํางานสงผลใหมีสุขภาพ
กายและจิตใจที่ดีขึ้น และเกิดความผูกพัน
ตอองคกร เหมือนอยูภายใตบานหลัง
เดียวกัน “OP Ours Home”

กระบวนการ/กิจกรรม

สถานที่

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผลที่ตองไดรับ
(Output)

การเปลี่ยนแปลง
(Outcome)

สถานการณปญหา
(คะแนนความผูกพัน/ความสุขจาก
HAPPINOMETER)

กระบวนการ/กิจกรรม

สถานที่

1.1 กิจกรรมรูธรรมนําวิถีเพื่อ
วัดชลประทาน
ชีวิตงดงาม
รังสฤษดิ์ จ.
-ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม นนทบุรี
-รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม
-ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด

1.2 โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ตึกสํานักงาน
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศและ
อธิการบดี
คุณภาพชีวิตการทํางานอยางมี
ความสุข
-ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม
-รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม
-ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
1.3 กิจกรรมเตนแอโรบิก และ
ชั้น 1 ตึกสํานัก
บริหารรางกายบอดี้เวท
งานอธิการบดี
-รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม
ศาลายา
-ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด
1.4 OP ดนตรีในหัวใจ
- ประกวดรองเพลงเดือนละ 1
ครั้ง
- รองคาราโอเกะชวงพักเที่ยง

ชั้น 3 ตึกสํานัก
งานอธิการบดี
ศาลายา

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผลที่ตองไดรับ
(Output)

การเปลี่ยนแปลง
(Outcome)

เงินกองทุนสวัสดิการ
สํานักงานอธิการบดี
-คาตอบแทนพนง.
ขับรถไปสง-รับ เหมา
จาย 200 บาท (วัน
ธรรมดา)เหมาจาย
500 บาท (วันหยุด)
(เบิกจายตามจริง)
เงินกองทุนสวัสดิการ
สํานักงานอธิการบดี
-คาตอบแทน
วิทยากรครั้งละ 300
บาท พรอม
-คาอาหารวาง
สําหรับวิทยากรครั้ง
ละ 30 บาท
เงินกองทุนสวัสดิการ
สํานักงานอธิการบดี

3 วัน 2 คืน (เย็นศุกรวันอาทิตย) บายวัน
ศุกรสัปดาหสุดทาย
ของทุกเดือนตลอด

1.สรางความสัมพันธ/
ผูกพันภายในกลุมผูรวม
กิจกรรม
2.ผอนคลายความเครียด
จากการปฎิบัติงานประจํา
3.เปนการชวยเหลือและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มีคาคะแนนดาน
Happy Relax, Happy
Soul และระดับความ
ผูกพันสูงขึ้นตาม
เปาประสงค

บายวันศุกรสัปดาห
สุดทายของทุกเดือน

1.ผอนคลายความเครียด มีคาคะแนนดาน
จากการปฎิบัติงานประจํา Happy Relax และ
ระดับความผูกพันสูงขึ้น
ตามเปาประสงค

สัปดาหละ 2 วัน

1.สรางความสัมพันธ/
ผูกพันภายในกลุมผูรวม
กิจกรรม
2.เสริมสรางสุขภาพ
รางกายใหแข็งแรง
1.สรางความสัมพันธ/
ผูกพันภายในกลุมผูรวม
กิจกรรม
2. ผอนคลายความเครียด
จากการปฎิบัติงานประจํา

เงินกองทุนสวัสดิการ - ประกวดรองเพลง
สํานักงานอธิการบดี เดือนละ 1 ครั้ง
- รองคาราโอเกะชวง
พักเที่ยง

มีคาคะแนนดาน
Happy Relax, Happy
body และระดับความ
ผูกพันสูงขึ้นตาม
เปาประสงค
มีคาคะแนนดาน
Happy Relax และ
ระดับความผูกพันสูงขึ้น
ตามเปาประสงค

สถานการณปญหา
(คะแนนความผูกพัน/ความสุขจาก
HAPPINOMETER)

กระบวนการ/กิจกรรม

1.5 ตามรอยพุทธศาสนา ศึกษา
วัฒนธรรมไทย สนับสนุนสินคา
ชุมชน

สถานที่

กิจกรรมนอก
สถานที่

งบประมาณ

ระยะเวลา

เงินกองทุนสวัสดิการ 1 วัน (3 เดือนครั้ง
สํานักงานอธิการบดี หรือตามความ
-คาตอบแทนพนง. เหมาะสม)
ขับรถไปสง-รับ เหมา
จาย 200 บาท (วัน
ธรรมดา)เหมาจาย
500 บาท (วันหยุด)
(เบิกจายตามจริง)

ผลที่ตองไดรับ
(Output)

การเปลี่ยนแปลง
(Outcome)

1.สรางความสัมพันธ/
ผูกพันภายในกลุมผูรวม
กิจกรรม
2.ไดพักผอน
รวมทั้งใหจิตใจสงบ เบิก
บานและมีสมาธิในการ
ปฏิบัติงาน

มีคาคะแนนดาน
Happy Relax, Happy
body และระดับความ
ผูกพันสูงขึ้นตาม
เปาประสงค

