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โครงการ Happy Workplace ส่วนสารบรรณและนิติการ 
 

ชื่อหน่วยงาน  :  ส่วนสารบรรณและนิติการ   ผู้ประสานงาน  :  นางสาวณัฐกฤตา ศรีอนันต์ 

ชื่อโครงการ  :   สุขกาย สบายใจ 

โครงการนี้  สร้างเสริมสุขภาวะด้านใด 

  1. Happy Relax     2. Happy Money      3. Happy Body 

หลักการและเหตุผล :  

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งการความสุข 

(Happy  workplace)  และแต่งตั้งนักสร้างสุขประจ าส่วนงาน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   ด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมความสุขภาวะองค์กรอย่างกว้างขวาง   และจาก

การที่มหาวิทยาลัย  ได้ให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้มีการวัดระดับความสุขด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ 

Happinometer  ซึ่งผลจากการวัดพบว่า บุคลากรของส่วนสารบรรณและนิติการมี Happy Money และ 

Happy Body อยู่ในเกณฑ์ต่ า  

โครงการสุขกาย สบายใจ เป็นโครงการให้บุคลากรของส่วนสารบรรณและนิติการได้ท ากิจกรรม

ร่วมกันเพ่ือลดความเครียดจากการท างานด้วยการออกก าลังกาย  โดยการใช้เวลาหลังเลิกงานให้เป็นประโยชน์   

เนื่องจากบุคลากรของส่วนสารบรรณและนิติการมีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ไม่มีเวลาใน

การออกก าลังกาย และมีเวลาในการผ่อนคลายด้านการดูแลสุขภาพน้อย   ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างานลดลง และมคีวามกังวลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเอง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างเสริม

สุขภาพให้แข็งแรง  จิตใจเบิกบาน  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานมากขึ้น การออกก าลังกาย

ยามเย็นหลังเลิกงานจะมีส่วนช่วยให้บุคลากรของส่วนสารบรรณและนิติการได้ผ่อนคลายจากการท างานและ

เป็นการตอบสนองให้บุคลากรของส่วนสารบรรณและนิติการมี  Happy  Body  ที่เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์ : ผลผลิต (outputs) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส่วนสารบรรณและนิติการมีสุขภาพแข็งแรง  รูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์

ดัชนีมวลกาย 

2. เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพบุคลากรของส่วนสารบรรณและนิติการให้ดียิ่งขึ้น 

3. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรได้รู้จักการวางแผนตารางเวลาส าหรับการออกก าลังกาย 

4. เพ่ือให้บุคลากรได้ผ่อนคลายจากการท างาน เสริมสร้างจิตใจให้เบิกบาน   
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กลุ่มเป้าหมาย : 

 บุคลากรส่วนสารบรรณและนิติการ   จ านวน  25  คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ :   12  เดือน  

 วันที่เริ่มโครงการ    วันที่  1 ตุลาคม 2557    -      วันที่สิ้นสุดโครงการ  วันที่ 30 กันยายน 2558 

 

ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ : 
 

  ขั้นตอนในการด าเนินการ ระยะเวลา 
1. คณะท างานประชุมหารือและชี้แจงบุคลากรส่วนสารบรรณและ 

นิติการ  เพ่ือชี้แจงความ เป็นมาของโครงการ 
22 - 31  ตุลาคม 2557 

2. แบ่งกลุ่มบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ออกเป็น 2 กลุ่ม 22 -  31  ตุลาคม  2557 
3. อบรมให้ความรู้ด้านการออกก าลังกาย และการวัดดัชนีมวลกาย 
     ด้วยเครื่องมือวัดองค์ประกอบของร่างกาย  ( Body composition) 
     โดย วิทยากรจากสถานกีฬาและสุขภาพ  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน  2557 

4. เริ่มกิจกรรมการออกก าลังกาย  สัปดาห์ละ 4 ครั้งๆละ 15 นาทีขึ้นไป  
วันอังคาร และ วันศุกร์ เวลา 08.35 น. เป็นต้นไป ณ ส่วนสารบรรณ
และนิติการ 

1  มิถุนายน  2558 
-  30  2558   

5. ติดตามประเมินผล  โดยการวัดดัชนีมวลกายด้วยเครื่องมือ 
     วัดองค์ประกอบของร่างกาย  (Body composition)   ครั้งที่  1 

วันที่ 18-19 มิถุนายน  2558 

6. ติดตามประเมินผล  โดยการวัดดัชนีมวลกายด้วยเครื่องมือ 
     วัดองค์ประกอบของร่างกาย  (Body composition)  ครั้งที่  2 

เดือนกันยายน  2558 

7.  ส ารวจความสุขด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
 โดยเครื่องมือ  Happinometer  ในมิติ  Happy  body 

เดือนกันยายน 2558 

8.  สรุปความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมของบุคลากร 
- วัดดัชนีมวลกายฯ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการของบุคลากร  
- ประกาศผล  
- มอบรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ 

เดือนกันยายน 2558  

9. รายงานผลการการด าเนินงานเสนอที่ประชุมส่วนสารบรรณและ 
นิติการ 

เดือนตุลาคม 2558 

10.  น าเสนอผลการจัดท าโครงการ  สุขกาย สบายใจ 
 เสนอต่อคณะกรรมการ  Happy  workplace  มทส. 

เดือนตุลาคม 2558 
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รูปแบบกิจกรรม  : ออกก าลังกายตามความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล  อาทิ 

1. กิจกรรมเดิน – วิ่ง – ปั่นจักรยาน – ว่ายน้ า 

2. กิจกรรมเต้นแอโรบิค 

3. กิจกรรมโยคะเพ่ือสุขภาพ 

4. จัดบอร์ดให้ความรู้ด้านการโภชนาการ ด้านสุขภาพและกิจกรรมการออกก าลังกาย    

 

สถานที ่/ อุปกรณ์  : 

1. สวนสุขภาพอ่างสุระ 

2. สถานกีฬาและสุขภาพ  กลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย มทส. 

3. สถานที่ภายนอกอ่ืนๆ  

4. บอร์ดประจ าของส่วนสารบรรณและนิติการ 

 

 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ  :      ไม่มี  

         

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  : 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  และมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีบุคลิกภาพดียิ่งขึ้น สมกับเป็นหน่วยงานที่สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนจัดตารางเวลาส าหรับการออกก าลังกาย   

4.  ระดับความสุข   Happinometer  ในมิต ิ Happy Body  อยู่ในเกณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม 

     โดยดูผลจากการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ :   

ความร่วมมือของพนักงานส่วนสารบรรณและนิติการ 

 

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการลักษณะนี้ในอนาคต :  

 หากโครงการนี้ส าเร็จพนักงานส่วนสารบรรณและนิติการจะมีบุคลิกภาพท่ีดีขึ้นและสุขภาพ

แข็งแรงมากขึ้น และเป็นโครงการน าร่องให้กับหน่วยอื่นในมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภาพการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2558 

ณ สถานกีฬาและสุขภาพ กลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย มทส.  
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ภาพกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 

ณ สถานกีฬาและสุขภาพ กลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย มทส. 
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ภาพกิจกรรมออกก าลังกายประจ าสัปดาห์/บอร์ดกิจกรรม Happy Body 

ณ ส่วนสารบรรณและนิติการ อาคารบริหาร 

 


