
  

ค ำชี้แจง : กรุณำกรอกข้อมูลในช่องว่ำง และหรือท ำเครื่องหมำย /  ลงในช่อง  
             

ชื่อหน่วยงำน : ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  ชื่อผู้ประสำนงำน : นำงสำวภมรรัตน์   วิไลศรีอัมพร 
             

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม :  คิดบวกเพ่ิมทุน  เติมบุญด้วยธรรมะ 
             
โครงกำร/กิจกรรมนี้  สร้ำงเสริมสุขภำวะด้ำนใด :   Happy  Soul 
             
 
หลักกำรและเหตุผล : 

ในยุคที่สถำนกำรณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ  

กำรเมือง  สังคม  และวัฒนธรรมเติบโต  เกิดภำวะของกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกข้ึน  ดังนั้นบุคลำกรต้องสำมำรถ

ปรับตัวและก้ำวตำมให้ทันต่อสถำนกำรณ์ จึงต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  

เข้ำใจถึงหลักกำรท ำงำนภำยใต้กำรค ำนึงถึงคุณธรรม  จริยธรรมเป็นพ้ืนฐำนและกำรปฏิบัติตนให้ด ำเนินไป

ในทำงสำยกลำง  มีควำมพร้อมที่จะจัดกำรต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งจะต้องอำศัยควำมรู้  รอบคอบ 

และระมัดระวังในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรทุกขั้นตอน นอกจำกนั้นยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดถือ

หลักธรรมทำงพุทธศำสนำด้วย   ซึ่งผู้ที่สำมำรถประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมทำงพุทธศำสนำได้จะก่อให้เกิด

ควำมสุขในกำรท ำงำน ผลงำนต่ำง ๆ ประสบควำมส ำเร็จ  เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนำตนเองให้เจริญก้ำวหน้ำใน

กำรท ำงำนและด ำรงชีวิตต่อไปในอนำคต  และส่งผลให้เกิดควำมมั่นคงต่อองค์กร ทั้งนี้ควรพัฒนำบุคลำกรทั้ง

ทำงด้ำนควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะและคุณธรรม  จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้

อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 คณะท ำงำนด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข  ประจ ำศูนย์บริกำรกำรศึกษำ                   

ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีศักยภำพ มี

ควำมสุขในกำรท ำงำน และมีคุณภำพชีวิตที่ดี  จึงได้จัดท ำโครงกำรในชื่อโครงกำร  คิดบวกเพ่ิมทุน  เติมบุญ

ด้วยธรรมะ ประจ ำปี  2558  ขึ้น 

             

วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม : 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในหลักจริยธรรมและหลักธรรมในกำรด ำเนินชีวิต  

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและมีควำมสุข 

3. เพ่ือปลุกจิตส ำนึกให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงหลักคุณธรรม  จริยธรรม 

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้บุคลำกรได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้  ควำมคิดเห็น ประสบกำรณ์ และ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมีคุณธรรม  จริยธรรม 

แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม  Happy  Workplace 



จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย :  31  คน 

             

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม :  12  เดือน 

วันที่เริ่มโครงกำร :  1  มกรำคม  2558            วันที่สิ้นสดุโครงกำร :  30  ธันวำคม   2558 

             

วิธีกำร/ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร : 

1. ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ 

2. จัดหำสถำนที่  และวิทยำกร 

3. ประชำสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร 

4. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกบุคลำกร 

             

งบประมำณท่ีใช้ในโครงกำร/กิจกรรม :  1,000  บำท  เป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร 

             

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม : 

1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

              

ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมนี้ประสบควำมส ำเร็จ : 

1. กำรประชำสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลำกรให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2. เปิดโอกำสให้บุคลำกรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกิจกรรมได้หลำย ๆ ช่องทำง 

             

ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมลักษณะนี้ในอนำคต : 

1.  พัฒนำบุคลำกรทั้งทำงด้ำนควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะและคุณธรรม  จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ค ำชี้แจง : กรุณำกรอกข้อมูลในช่องว่ำง และหรือท ำเครื่องหมำย /  ลงในช่อง  
             

ชื่อหน่วยงำน : ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  ชื่อผู้ประสำนงำน : นำงสำวภมรรัตน์   วิไลศรีอัมพร 
             

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม :  กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ (โครงกำรต่อเนื่อง) 
             
โครงกำร/กิจกรรมนี้  สร้ำงเสริมสุขภำวะด้ำนใด :   Happy  Relax 
             
 
หลักกำรและเหตุผล : 

ปีงบประมำณ  2557 คณะท ำงำนด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข  ประจ ำ

ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  ได้ด ำเนินโครงกำร  Happy  Workplace ภำยใต้ชื่อโครงกำร ออกก ำลังกำยเพ่ือ

สุขภำพ  โดยด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  1  มีนำคม  -  30  ธันวำคม  2557  ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ของโครงกำรและเพ่ือให้บุคลำกรศูนย์บริกำรกำรศึกษำมีสุขภำพแข็งแรง  ได้รับกำรผ่อนคลำย

อำรมณ์  และมีควำมสำมัคคีและเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำร  Happy  Workplace   ประจ ำหน่วยงำน

เป็นไปด้วยควำมต่อเนื่องตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย  

 คณะท ำงำนด ำเนินกิจกรรมเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข  ประจ ำศูนย์บริกำรกำรศึกษำ                   

จึงได้จัดท ำโครงกำร  Happy  Workplace   ภำยใต้ชื่อโครงกำร  ออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ ซึ่งเป็นโครงกำร

ต่อเนื่อง  ประจ ำปีงบประมำณ  2558  ขึ้น 

             

วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม : 

1.  เพ่ือเสริมสร้ำงให้บุคลำกรในศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  มีสุขภำพแข็งแรง โดยกำรออกก ำลังกำยอย่ำง 

 สม่ ำเสมอ  

2. เพ่ือให้บุคลำกรในศูนย์บริกำรกำรศึกษำผ่อนคลำยอำรมณ์  และส่งเสริมควำมสำมัคคีแก่หมู่คณะ 

3. เพ่ือให้บุคลำกรในศูนย์บริกำรกำรศึกษำมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนที่ดีขึ้น 

             

จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย :  31  คน 

             

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม :  12  เดือน 

วันที่เริ่มโครงกำร :  1  มกรำคม  2558            วันที่สิ้นสดุโครงกำร :  30  ธันวำคม   2558 

             

 

 

แบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม  Happy  Workplace 



วิธีกำร/ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร : 

1. ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ 

2. จัดหำสถำนที่ 

3. ประชำสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร 

4. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกบุคลำกรและผลกำรวัดค่ำดัชนีมวลกำยจำกสถำนกีฬำ

และสุขภำพ 

             

งบประมำณท่ีใช้ในโครงกำร/กิจกรรม :  3,000  บำท  เป็นค่ำของรำงวัลให้กับบุคลำกรที่มีผลกำรวัดค่ำดัชนี

มวลกำย 

             

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม : 

1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

2. ค่ำดัชนีมวลกำยมีผลกำรประเมินดีขึ้น 

              

ปัจจัยที่ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมนี้ประสบควำมส ำเร็จ : 

1. กำรประชำสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลำกรให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2. เปิดโอกำสให้บุคลำกรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกิจกรรมได้หลำย ๆ ช่องทำง 

3. สร้ำงแรงจูงใจ โดยจัดกลุ่มออกก ำลังกำยในสถำนที่ต่ำง ๆ เช่น รอบอ่ำงสุระ  สถำนกีฬำและสุขภำพ 

             

ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมลักษณะนี้ในอนำคต : 

1.  บุคลำกรมีสุขภำพแข็งแรงและออกก ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง 

2.  บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนและมีกำรผ่อนคลำยอำรมณ์ที่ดีข้ึนอยู่เสมอ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


