
 แบบฟอรม แผนปฏิบัติการเสริมสรางความผูกพันและความสุข  

สวนงาน....สํานักงานอธิการบด.ี......รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

 

สวนท่ี 1  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สํานักงานอธิการบด ี: สรางสุขสูผูกพัน 

 

เปาประสงค 

 

เพ่ือเพ่ิมคาคะแนนความสุขจากรอยละ 62.7 ใหเปนรอยละ 6.5 และระดับความผูกพันจากรอยละ 7.36  ใหเปนรอยละ 8  

วัตถุประสงค 1. เพ่ือเพ่ิมคะแนนความสุขจากรอยละ 62.7 เปนรอยละ 6.5 ภายในป 2562 

2. เพ่ือเพ่ิมคะแนนดานความผูกพันจากรอยละ 7.36 เปนรอยละ 8 ภายในป 2562 

กลุมเปาหมาย บุคลากรทุกระดับทีส่ังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 

ผูรับผิดชอบ/เบอรติดตอ คณะทํางานเสริมสรางความผูกพันและความสุขของบุคลากรสํานักงานอธิการบดี 

 

 

สวนท่ี 2 

สถานการณปญหา 

(คะแนนความผูกพัน/ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลท่ีตองไดรับ 

(Output) 

การเปลี่ยนแปลง 

(Outcome) 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการสํารวจ

ความสุขและความผูกพันของบุคลากรป 

2560 (มิ.ย.-ก.ค) พบวาบุคลากรสํานักงาน

อธิการบดีมีคะแนนความสุขอยูท่ีรอยละ 

62.7  และดานความผูกพันรอยละ 7.36  

โดยมีคะแนนในดาน Happy Relax ตํ่าสุด

อยูที่รอยละ 53.9 เม่ือเปรียบเทียบกับมิติ

ในดานอ่ืนๆ 

 

 

1.จัดใหมีวันนันทนาการทุกวัน

ศุกรสัปดาหสุดทายของเดือน 

โดยจะจัดเปนโครงการ/กิจกรรม

ตางๆ ดังนี้ 

 

 

ตกึสํานักงาน

อธิการบดหีรือ

ตามความ

เหมาะสมที่

โครงการ/

กิจกรรมจัด 

 ตลอดปงบประมาณ 

2559-2562 

(สามารถปรับเปล่ียน

ระยะเวลาตาม

กิจกรรม/โครงการที่

กําหนด) 

  



สถานการณปญหา 

(คะแนนความผูกพัน/ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลท่ีตองไดรับ 

(Output) 

การเปลี่ยนแปลง 

(Outcome) 

เน่ืองดวยวิสัยทัศน พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดีน้ัน 

สวนใหญเปนงานในดานสายสนับสนุน 

โดยเนนการบริการ และพัฒนาทุกสวนงาน

เพ่ือเปนสํานักงานที่เปนแบบอยางที่ด ีมุงสู

มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class 

University) ดังน้ันภาระงานของคนใน

สํานักงานฯ จึงเปนงานในดานเอกสารและ

งานประจําเปนสวนมาก จากปจจัย

ดังกลาวทําใหบุคลากรตองทุมเทกับงาน

เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ ใหบรรลุวิสัยทัศน 

พันธกิจ และยุทธศาสตรของทั้งสํานักงาน

ฯ และมหาวิทยาลัย จึงอาจเปนผลทําให

บุคลากรเกิดความเครียด ไมมีเวลาไดผอน

คลาย หรือพักผอนเพียงพอ สงผลกระทบ

ตอรางกายและจิตใจทั้งตอตนเอง 

ครอบครัว และองคกร ในการน้ีเพ่ือเปน

การสรางความผอนคลายใหแกบุคลากรใน

สํานักงานอธิการบดีจึงไดกําหนดกิจกรรม/

โครงการใหบุคลากรในสํานักงานฯ เกิด

ความสุขในการทํางานสงผลใหมีสุขภาพ

กายและจิตใจที่ดีข้ึน และเกิดความผูกพัน

ตอองคกร เหมือนอยูภายใตบานหลัง

เดียวกัน “OP Ours Home” 

 

 

      



สถานการณปญหา 

(คะแนนความผูกพัน/ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลท่ีตองไดรับ 

(Output) 

การเปลี่ยนแปลง 

(Outcome) 

 

 

 

1.1 กิจกรรมรูธรรมนําวิถีเพื่อ

ชวีิตงดงาม 

-ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม 

-รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

-ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 

วดัชลประทาน

รังสฤษด์ิ  จ. 

นนทบุรี 

เงินกองทุนสวัสดิการ

สํานักงานอธิการบดี 

-คาตอบแทนพนง.

ขับรถไปสง-รบั เหมา

จาย 200 บาท (วัน 

ธรรมดา)เหมาจาย 

500 บาท (วันหยุด) 

(เบิกจายตามจริง) 

3 วัน 2 คืน (เย็นศุกร- 

วันอาทิตย) บายวัน

ศุกรสัปดาหสุดทาย

ของทุกเดือนตลอด 

1.สรางความสัมพันธ/

ผูกพันภายในกลุมผูรวม

กิจกรรม 

2.ผอนคลายความเครียด

จากการปฎิบัติงานประจํา 

3.เปนการชวยเหลือและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีคาคะแนนดาน 

Happy Relax, Happy 

Soul และระดับความ

ผูกพันสูงขึ้นตาม

เปาประสงค 

 

 

 

1.2 โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ

เพื่อเสริมสรางบรรยากาศและ

คุณภาพชวีิตการทํางานอยางมี

ความสุข 

-ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม 

-รบัสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

-ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 

 

ตึกสํานักงาน

อธิการบดี 

เงินกองทุนสวัสดิการ

สํานักงานอธิการบดี 

-คาตอบแทน

วิทยากรครั้งละ 300 

บาท พรอม                  

-คาอาหารวาง

สําหรับวิทยากรครั้ง

ละ 30 บาท 

บายวันศุกรสัปดาห

สุดทายของทุกเดือน 

 

1.ผอนคลายความเครียด

จากการปฎิบัติงานประจํา 

มีคาคะแนนดาน 

Happy Relax และ

ระดับความผูกพันสูงข้ึน

ตามเปาประสงค 

 1.3 กิจกรรมเตนแอโรบิก และ

บริหารรางกายบอด้ีเวท 

-รบัสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

-ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 

ช้ัน 1 ตึกสํานัก 

งานอธิการบด ี

ศาลายา 

เงินกองทุนสวัสดิการ

สํานักงานอธิการบดี 

สัปดาหละ 2 วัน 1.สรางความสัมพันธ/

ผูกพันภายในกลุมผูรวม

กิจกรรม 

2.เสริมสรางสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรง 

มีคาคะแนนดาน 

Happy Relax, Happy 

body และระดับความ

ผูกพันสูงขึ้นตาม

เปาประสงค 

 1.4 OP ดนตรีในหัวใจ  

- ประกวดรองเพลงเดือนละ 1 

ครั้ง 

- รองคาราโอเกะชวงพักเท่ียง 

ช้ัน 3 ตึกสํานัก 

งานอธิการบดี 

ศาลายา 

เงินกองทุนสวัสดิการ

สํานักงานอธิการบดี 

- ประกวดรองเพลง

เดือนละ 1 ครั้ง 

- รองคาราโอเกะชวง

พักเท่ียง 

1.สรางความสัมพันธ/

ผูกพันภายในกลุมผูรวม

กิจกรรม 

2. ผอนคลายความเครียด

จากการปฎิบัติงานประจํา 

มีคาคะแนนดาน 

Happy Relax และ

ระดับความผูกพันสูงข้ึน

ตามเปาประสงค 



สถานการณปญหา 

(คะแนนความผูกพัน/ความสุขจาก 

HAPPINOMETER) 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลท่ีตองไดรับ 

(Output) 

การเปลี่ยนแปลง 

(Outcome) 

 1.5 ตามรอยพุทธศาสนา ศึกษา

วัฒนธรรมไทย สนับสนนุสินคา

ชมุชน 

กิจกรรมนอก

สถานที่  

เงินกองทุนสวัสดิการ

สํานักงานอธิการบดี 

-คาตอบแทนพนง.

ขับรถไปสง-รับ เหมา

จาย 200 บาท (วัน 

ธรรมดา)เหมาจาย 

500 บาท (วันหยุด) 

(เบิกจายตามจริง) 

1 วัน (3 เดือนคร้ัง

หรือตามความ

เหมาะสม) 

1.สรางความสัมพันธ/

ผูกพันภายในกลุมผูรวม

กิจกรรม 

2.ไดพักผอน  

รวมทั้งใหจิตใจสงบ เบิก

บานและมีสมาธิในการ

ปฏิบัติงาน 

มีคาคะแนนดาน 

Happy Relax, Happy 

body และระดับความ

ผูกพันสูงขึ้นตาม

เปาประสงค 

 


