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แผนและรายงานการดาเนินการกิจกรรมสร้างสุของค์กร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปี 2558
ชื่อกิจกรรม
(1)

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(2)

1. โครงการสร้างสุข - จัดกิจกรรม 5 ส.
ด้านกายภาพ

แผนการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปี กลุ่มเป้าหมาย
(3)
ม.ค.- ก.ย.
2558

(4)
- บุคลากรทุก
สายงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(5)

(6)

10,000 บาท

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(7)

1. พัฒนาสถานที่
- จัดกิจกรรมวัน
ทางานให้สะอาด cleaning day
และมีสุขลักษณะ
ที่ดี อันจะ
ก่อให้เกิด
คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพใน
การทางาน
และมีการใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าที่สดุ
2. เพื่อสร้างเจตคติ
ที่ดีในการทางาน
เช่น ส่งเสริมการ
ทางานร่วมกัน
เป็นทีม มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
องค์กร ตลอดจน
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร

ผลการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปีที่
ผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรม
โครงการ
(8)
คาดว่าจะจัดใน
เดือน มิ.ย.
2558

(9)

ผลที่ได้รบั
(10)

2

ชื่อกิจกรรม
(1)

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(2)

แผนการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปี กลุ่มเป้าหมาย
(3)

(4)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(5)

(6)

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(7)

- Happy Room

ต.ค.57- ก.ย.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

200,000 บาท

- ปรับปรุงห้อง
ทางานต่างๆ
เสริมให้มี
บรรยากาศที่น่า
ทางาน เพื่อให้
บุคลากรทางาน
อย่างมีความสุข

- มุมพักผ่อนระหว่าง
การปฏิบัติงาน

ต.ค.57- ก.ย.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

20,000 บาท

ต.ค.57- ก.ย.
- พื้นที่สาหรับเด็ก
2558
(บุตรหลานบุคลากร)

- บุคลากรทุก
สายงาน

50,000 บาท

- จัดให้มีมมุ
พักผ่อนใน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
ลดความเครียด
ให้แก่บุคลากร
อยู่ในระหว่างเตรียม
- จัดให้มีมมุ พัก
ดาเนินการ
สาหรับบุตร
หลานบุคลากรที่
ต้องติดตาม
ผู้ปกครองมา
ทางานใน
ระหว่างปิดเทอม
เพื่อให้มีโอกาส
อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่

เตรียมดาเนินการ
ปรับปรุงสภาพอาคาร
ให้ถูกสุขอนามัยและ
มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน โดย
เตรียมปรับปรุงแก้ไข
ฝ้าเพดาน หลังคาที่
ชารุดให้มีความ
ปลอดภัยแก่ผู้อยู่ใน
อาคาร
อยู่ในระหว่างเตรียม
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปีที่
ผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรม
โครงการ
(8)
ดาเนินการ
ปรับปรุง
ห้องพัก
อาจารย์เสร็จ
เรียบร้อย

(9)

ผลที่ได้รบั
(10)

อาจารย์คณะ ลดปัญหามลภาวะด้าน
เภสัชศาสตร์ สถานที่ บุคลากรมี
สุขลักษณะการทางาน
ที่ดี
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ชื่อกิจกรรม
(1)

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(2)
- พื้นที่สาหรับออก
กาลังกาย

2. โครงการสร้างสุข - กิจกรรม OD
ด้านสังคม/
ประจาปี
จิตใจ/น้าใจ

- กิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์ตามวัน
สาคัญต่างๆ เช่น ปี
ใหม่ สงกรานต์ วัน
สถาปนาคณะ

แผนการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปี กลุ่มเป้าหมาย
(3)

(4)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(5)

(6)
- จัดให้มีพื้นที่
สาหรับให้
บุคลากรได้ออก
กาลังกาย เพื่อ
สร้างเสริม
สุขภาพ

ต.ค.57- ก.ย.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

100,000บาท

เม.ย.- ก.ค.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

200,000 บาท

ต.ค.57- ก.ย.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

60,000 บาท

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(7)

ผลการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปีที่
ผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรม
โครงการ
(8)

(9)

ผลที่ได้รบั
(10)

จัดมีพื้นที่สาหรับออก ดาเนินการแล้ว อาจารย์ บุคลากร อาจารย์ บุคลากรและ
กาลังกายในคณะ
และนักศึกษา
นักศึกษามีสถานที่
เช่น สนามเปตอง
ออกกาลังกาย
เทเบิ้ลเทนนิส และ
ลานกิจกรรมสาหรับ
การออกกาลังกาย
ทั่วไป
อยู่ในระหว่างเตรียม
เตรียม
- จัดกิจกรรม
ดาเนินการใน
เสริมสร้างความ ดาเนินการ
เดือนมิถุนายน
สามัคคีและ
2558
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่าง
บุคลากร เพื่อ
พัฒนาคน พัฒนา
งานและพัฒนา
องค์กรร่วมกัน
อยู่ในระหว่างการ
- จัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรมเสริม ดาเนินการแล้ว อาจารย์และ
เมื่อวันที่
บุคลากร จานวน ประเมินผลกิจกรรม
เสริมสร้างความ
สร้างความสามัคคี
สามัคคีและ
และความสัมพันธ์ 25 ธ.ค.2557 92 คน เข้าร่วม
กิจกรรม
ความสัมพันธ์อัน
อันดีในช่วงปีใหม่
ดีในช่วงปีใหม่
ไปแล้ว
อยู่ในระหว่างเตรียม ดาเนินการแล้ว
อาจารย์และ
- จัดกิจกรรมวัน
ดาเนินการ
เมื่อวันที่ 8
บุคลากร จานวน
สงกรานต์เพื่อ
เมษายน 2558 62 คน เข้าร่วม
เป็นการอนุรักษ์
กิจกรรม
ขนมธรรมเนียม
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ชื่อกิจกรรม
(1)

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(2)

- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
พบปะสังสรรค์

แผนการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปี กลุ่มเป้าหมาย
(3)

ต.ค.57- ก.ย.
2558

(4)

- บุคลากรทุก
สายงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(5)

(6)

-

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(7)

ประเพณีอันดีงาม
และสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
- จัดกิจกรรมวัน
สถาปนาคณะฯ
เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ขนมธรรม
เนียมประเพณีอัน
ดีงามและสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
เพื่อให้มีการพบปะ อยู่ในระหว่างเตรียม
ระหว่างบุคลากร
ดาเนินการ
อย่างไม่เป็นทางการ
เพื่อส่งเสริมให้มี
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบุคลากร

ผลการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปีที่
ผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรม
โครงการ
(8)

(9)

ผลที่ได้รบั
(10)
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ชื่อกิจกรรม
(1)

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(2)
- กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม/
ปฏิบัติธรรม/ธรรมะ
บูชา

โครงการสร้างสุข
ด้านสุขภาพ

แผนการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปี กลุ่มเป้าหมาย
(3)

(4)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(5)

(6)
เพื่อจัดให้มีกิจกรรม
- บาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม กิจกรรม
-กิจกรรมจิตอาสา
เพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่
ส่วนรวม
ผู้ด้อยโอกาส
-กิจกรรมไปวัด
ทาบุญ/ปฏิบัติ
ธรรม
เพื่อจัดให้มีกิจกรรม
ตรวจสุขภาพ
ประจาปีให้แก่
บุคลากรทุกสายงาน
เพื่อคัดกรองภาวะ
ความเสีย่ งด้าน
สุขภาพ นาไปสู่การ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ด้านสุขภาพได้
ทันท่วงที บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ออกกาลังกายแก่
บุคลากร เพื่อให้

ต.ค.57- ก.ย.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

20,000 บาท

- กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจาปี

มิ.ย.- ส.ค.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

40,000 บาท

- กิจกรรมรณรงค์
ออกกาลังกาย

ต.ค.57- ก.ย.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

-

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(7)

ผลการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปีที่
ผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรม
โครงการ
(8)

(9)

มีการจัดกิจกรรม
โรงทานในงาน
อาจาริยบูชา ณ วัด
หนองป่าพง

วันที่ 12-17
บุคลากรคณะ
มกราคม 2558 เภสัชศาสตร์

อยู่ในระหว่างเตรียม
ดาเนินการ

เตรียม
ดาเนินการใน
เดือน
พฤษภาคม
2558

มีการส่งเสริมให้
บุคลากรออกกาลัง
กาย โดยการเล่น

ตลอดปี

คณาจารย์และ
บุคลากร

ผลที่ได้รบั
(10)
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความสุข
ทางใจ บุคลากรได้
ปฏิบัติธรรมตาม
ไตรสิกขา คือ ทาน ศีล
ภาวนา และได้รับฟัง
ธรรมะจากพระ
อาจารย์เพื่อนาไปใช้
ในชีวิตประจา วัน

บุคลากรมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
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ชื่อกิจกรรม
(1)

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(2)
- กิจกรรมล้อมวงกิน
ข้าวเพื่อสุขภาพ

โครงการสร้างสุข
- กิจกรรมส่งเสริม
ด้านการงานการเงิน
ความก้าวหน้าใน
งานและการพัฒนา
งาน

- การพิจารณา
ค่าตอบแทนเพิ่ม
ต่างๆ

แผนการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปี กลุ่มเป้าหมาย
(3)

(4)

ต.ค.57- ก.ย.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

มิ.ย.- ส.ค.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

มิ.ย.- ส.ค.
2558

- บุคลากรทุก
สายงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(5)

(6)
บุคลากรมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
เพื่อสร้างสร้าง
สัมพันธภาพอันดีแก่
บุคลากร โดยมีการ
รับประทานอาหาร
ร่วมกัน

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(7)

กีฬาเปตอง เทเบิ้ล
เทนนิส แชร์บอล
มีการจัดกิจกรรม
รับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกันแบบ
ไม่เป็นทางการในบาง
โอกาส เช่น วันคล้าย
เกิดบุคลากร
20,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้
ได้มีการส่งเสริมให้
บุคลากรมี
บุคลากรสาย
ความก้าวหน้าใน
สนับสนุนเข้ารับการ
การสายงาน เกิด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ความภาคภูมิใจและ หลักการเทคนิคและ
มีแรงจูงใจในการ
วิธีการในการจัดทา
ปฏิบัติงาน
ผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งสูงขึ้นของ
ตาแหน่งประเภท
ทั่วไปและวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
1,400,000บาท เพื่อจัดให้มี
อยู่ในระหว่างเตรียม
ค่าตอบแทนการ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
และผลงาน เพื่อ

ผลการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปีที่
ผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรม
โครงการ

ผลที่ได้รบั

(8)

(9)

(10)

ตลอดปี

บุคลากรสาย
สนับสนุน

มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน

วันที่ 28-29
บุคลากรสาย บุคลากรมีโอกาสได้รับ
มกราคม 2558 สนับสนุน จานวน การเตรียมความพร้อม
14 คน
เพื่อเตรียมสู่
ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานใน
อนาคต

อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
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ชื่อกิจกรรม
(1)

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(2)

- กิจกรรมกระจาย
ภาระงานเพื่อสมดุล
อัตรากาลัง

แผนการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปี กลุ่มเป้าหมาย
(3)

ต.ค.57- ก.ย.
2558

(4)

- บุคลากรทุก
สายงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(5)

(6)

-

กระบวนการ
ดาเนินงาน/
กิจกรรม
(7)

เป็นการจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
มีกรอบอัตรากาลังที่ มีการวิเคราะห์ภาระ
เหมาะสม และมี
งานและจัดทาแผน
การมอบหมายภาระ อัตรากาลังตามภาระ
งานที่สอดคล้อง
งาน และมีการ
และมุ่งเป้าให้มีการ มอบหมายงานตาม
พัฒนาทั้งระดับ
กรอบภาระงาน
บุคคลและระดับ
งาน

ผลการดาเนินการ
วัน-เดือน-ปีที่
ผู้เข้าร่วม
จัดกิจกรรม
โครงการ

ผลที่ได้รบั

(8)

(9)

(10)

มีการจัดทา
แผนอัตรา
กาลัง และ
ปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการ
เตรียมทบทวน
แผน
อัตรากาลัง
และได้มีการ
มอบหมาย
ภาระงานให้
สมดุล

ผู้บริหารและ
บุคลากรคณะ
เภสัชศาสตร์

บุคลากรมีภาระงานใน
สัดส่วนทีเ่ หมาะสม

