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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ริเริ่มแนวคิด

ความสุข 8 ประการ ที่จัดเป็นกลุ่มของความสุขได้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ความสุข ของตนเอง ครอบครัว และองค์กร/

สังคม ดังนี้ 1) ความสุขของตนเอง ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ Happy Heart 

(น้ าใจงาม) มีน้ าใจเอ้ืออาทร ต่อกันและกัน Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อ สิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 

Happy Brain (หาความรู้) เป็นการ ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไป สู่การเป็นมืออาชีพ

และความม่ันคงก้าวหน้าในการท างาน และ Happy Soul (คุณธรรม) การละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าที่ไม่ดีของ

ตนเอง ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกัน ของคนในสังคม การท างานเป็นทีม Happy Money (การใช้เงิน 

เป็น) ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจ่ายของตนเอง และครอบครัว 2) ความสุขของครอบครัว คือ Happy 

Family (ครอบครัวที่ดี) การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง เป็นภูมิคุ้มกัน ก าลังใจที่ดีในการเผชิญกับอนาคต หรือ

อุปสรรคต่างๆ และ 3) ความสุขขององค์กร/สังคม Happy Society (สังคมดี) มีความรัก สามัคคี เอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตน

ท างาน และพักอาศัย (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, และจรัมพร โห้ล ายอง, 2555, 

น. 59-60) แนวทางดังกล่าว มีการน าไปใช้ในองค์กรภาคเอกชนมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งภาคเอกชนได้น าแนวคิด

ดังกล่าวมาใช้โดยเน้นการสร้างความสุขของตนเองก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการส ารวจความสุขของ

คนท างานในไทยที่กระทรวงสาธารณสุขได้ท าการส ารวจไว้เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่พบว่า คนท างานของภาคเอกชนที่อยู่ใน

วัยท างานช่วงอายุ 25-34 ปี มีคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุด และคนท างานเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความสุข น้อยกว่า

คนท างานที่อยู่ในภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) จึงเป็นที่มาของการที่ภาคเอกชนให้ความส าคัญในการน า

แนวคิด องค์กรแห่งความสุขมาใช้ เนื่องจากจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมระดับความสุขของคนในองค์กร และ

ความสุขเหล่านั้น จะส่งผลสะท้อนกลับมายังองค์กรด้วยเช่นกัน ในทางปฏิบัติของ ภาคเอกชนและภาครัฐที่ได้มีการน า

แนวคิดองค์กรแห่งความสุข ในส่วนของกลุ่มความสุขของตนเองและความสุขของครอบครัว มีความคล้ายคลึงกัน แต่มี

ความแตกต่างในส่วนของกลุ่มความ สุขขององค์กร/สังคมที่ภาคเอกชนจะมีการจัดกิจกรรมความ รับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่สังคมที่อาศัยอยู่รายรอบ

องค์กร ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยอิทธิพลต่อองค์กรแห่งความสุขที่เป็นส่วนเติมเต็มส่วนสุดท้ายแก่การเป็นองค์กรแห่ง  

ความสุขแท้จริง ขณะที่ภาครัฐนั้นกลับมุ่งเน้นการให้ความส าคัญ กับการสร้างความสุขในสิ่งที่ไกลตัวออกไป ซึ่งส่วนใหญ่

พบว่า การจัดกิจกรรม CSR นั้นจะจัดในพ้ืนที่ที่ห่างไกล และไม่ใช่การ จัดให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดีแม้ว่าส่วน

เติมเต็มส่วน สุดท้ายนั้นอาจมีความแตกต่างไปแต่ในทางกลับกันนั้น พบว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจสร้างความสุข

ให้กับคนในองค์กรเอง ทั้งนี้การที่จะเป็นองค์กรแห่งความสุขได้นั้น นักบริหารทรัพยากร มนุษย์ในองค์กรได้เข้ามามี

บทบาทท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง (ก้านทอง บุหร่า, 2560) 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในหมวด 5 ก ได้ให้ความส าคัญกับวิธีการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความ

ผูกพันต่อองค์กร โดยต้องท าให้มั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของความคิด วัฒนธรรม
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และวิธีคิดของบุคลากร สถาบันเอ้ืออ านาจ (empower) ให้กับบุคลากร ตลอดจนพิจารณาถึงปัจจัยผลักดันส าคัญที่

ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร  วิธีการก าหนดปัจจัยขับเคลื่อนเหล่านี้แตกต่างกันตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร 

การประเมินความผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และก าหนดตัววัดที่ใช้ในการประเมินความ

ผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มและประเภทของบุคลากร การใช้ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ เช่น การ

คงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพของบคุลากรเพ่ือประเมิน และปรับปรุงความผูกพันของ

บุคลากร และมีการจัดการผลการด าเนินการสนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับ

บุคลากร 

คณะท างานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น

เลิศ (EdPEx) สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาคณะและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์            

พ.ศ. 2561-2564 ตลอดจนมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาระบบการบริหารค่าตอบแทน 

การให้รางวัลการยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร โดยการกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพ่ือท าให้เกิดนวัตกรรม            

การมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  และการบรรลุแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

1.2 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ มีการด าเนินการก าหนดแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข และการสร้างความผูกพัน

ของบุคลากร 

2) เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์มีแนวทางในการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข และการสร้างความผูกพันของบุคคลากร

ที่เหมาะสม และตอบสนองภารกิจในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาระบบงานอ่ืนๆ ของคณะนิติศาสตร์ต่อไป 

1.3 ขอบเขตของแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

 ครอบคลุมแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และสร้างความผูกพันของบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
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1.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข  

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข  

ขั้นตอนการจัดท าแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ              
6 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวินิจฉัยองค์กร พิจารณาจาก 
1. เป้าหมายตามพันธกิจหลักขององค์กร 
2. เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร 
3. เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
4. เป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
6. การวิเคราะห์ดัชนีความสุข ความผูกพันของบุคลากร 
7. การส ารวจสภาพก าลังคนในปัจจุบัน  

ขั้นตอนที่ 2 ระบุเป้าประสงค์/ค่านิยมองค์กร (Vision & Mission)การระบุเป้าประสงค์/ค่านิยมองค์กร 
(Vision & Mission) เพ่ือก าหนดแผน/กิจกรรม โครงการที่มุ่งให้บรรลุตามเป้าประสงค์/ค่านิยมองค์กร 

ขั้นตอนที่ 3 ระบุเป้าหมายยุทธศาสตรอ์งค์กร (Strategic Objectives) ระบุเป้าหมายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ เพ่ือให้แผนสอดคล้องและขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร 

1. วินิจฉัยองค์กร

2. ระบุเป้าประสงค์/ค่านิยม
องค์กร (Vision & Mission)

3. ระบุเป้าหมายยุทธศาสต์
องค์กร (Strategic 

Objectives)

4. จัดท าแผนเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข และสร้าง

ความผูกพัน

5. ด าเนินกิจกรรมในแผนปฏิบัติการและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Action Plan 

Implementation & Key Performance 
Indicator)

6. การติดตามและประเมินผล
แผน
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข และสร้างความผูกพันของบุคลากร  ที่เชื่อมโยง
กันยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และมาตรการบริหารอัตราก าลังคน (Manpower Management Strategies) 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินกิจกรรมในแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความส าเร็จ (Action Plan Implementation 
& Key Performance Indicator) 

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผลแผน (Monitoring and Control)  เทียบเคียงค่าเฉลี่ยความสุข 
และความผูกพัน หลังจากด าเนินกิจกรรม (Ended-line data) 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ช่วยเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เพ่ิมค่าของทุนมนุษย์ในองค์กรพัฒนาขึ้น (Human capital) ความสุขความ

เชื่อใจในการท างานร่วมกัน (High trust) การท างานด้วยระบบทีม (Team–flow–based organization)      

มีความคิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) 

2) มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น (Productivity) เป็นที่ยอมรับของสังคมมากข้ึน (Social Responsibility) ได้รับ

ผลประโยชน์และรายได้ตามเป้าหมาย (Profit Requirement)  

3) ช่วยรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างานอย่างเป็นระบบ 

4) ช่วยสร้างความผูกพันของบุคลากร  
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ส่วนที่ 2 การวินิจฉัยองค์กร 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตระดับชาติในปี 2568 โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ชุมชน 
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาสังคม 
3. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้าน

กฎหมายแก่สังคม 
ค่านิยมร่วม   

1. คารวะธรรม (Respect) 
2. ปัญญาธรรม (Wisdom) 
3. สามัคคีธรรม (Unity) 
4. มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) 
5. มีความคุ้มค่า (Worthiness) 
6. น าพาสังคม (Social Responsibility) 

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ จ าแนกกระบวนการหลัก (Key Process) 

Mission Key Partner/Stakeholder/Supplier Key input Core process Key output Key 
customer 

1. กระบวนการหลักการศึกษา 

การผลิต
บัณฑิต 

 คู่ความรว่มมอื 
 องค์กรภาคเอกชน โรงเรียนสทิธิชมุชนเขาคูหา  
 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา 
 คู่ความรว่มมอือย่างไม่เป็นทางการ  
   ชุมชนเป้าหมาย 

 หลักสูตรนิติศาสตร 
บัณฑิต 
คณาจารย์ทีม่ีวุฒ ิ
การศกึษาตรงกับ 
หลักสูตร 

 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตรง
ตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 จัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเนน้การ 
เรียนรูร้่วมกับชุมชน ผ่านการ
เรียนแบบ Active Learning 
Process และ Problem – 
Based Learning 

 อัตราความส าเร็จ
การศกึษา 
ภายในวงรอบ
หลักสูตร 
 ระดับความพึง
พอใจของนิสิตใน 
การจดัการเรียนการ
สอนของหลกัสูตรใน
ภาพรวม 

นิสิต 

2. กระบวนการหลักการวิจัย 

การวจิัย  คู่ความรว่มมอือย่างเปน็ทางการ 
- ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

บุคลากร  ระบบพัฒนางานวจิัย 
- พัฒนานกัวจิัย 
- พัฒนาโครงการ 

วิจัย 
- หาทุนวจิัย 
- ติดตามและ

ประเมนิผล 
- การตีพมิพ์เผยแพร ่

 ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
 งานวิจัยที่ได้
น าไปใช้ประโยชน ์
 จ านวนงานวิจัย 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

Mission Key Partner/Stakeholder/Supplier Key input Core process Key output Key 
customer 

3. กระบวนการหลักการบริการวิชาการ 

การบรกิาร
วิชาการ 

 คู่ความรว่มมอือย่างเปน็ทางการ 
- ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

- โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา 

- ศูนย์ข้อมูลชุมชน 

บุคลากรคณะนิติศาสตร์
และประชาชนในชุมชน
เป้าหมาย 

 จัดการบรกิาร
วิชาการโดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
และการวจิัย 

น าองค์ความรูม้าพัฒนา
ชุมชนอย่างย่ังยืน 

ชุมชนเป้าหมาย 
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เป้าหมายส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ 
จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะนิติศาสตร์                

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผน
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ดังต่อไปนี้  

รูปที่ 3 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2564 

ความท้าทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ ์
ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 
1. ความเป็นเลิศ
ด้านการผลิต
บัณฑิตที่ใช้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรที่
มีมาตรฐานตามระบบ
คุณภาพระดับ
นานาชาติและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  
 

ผลิตบัณฑติที่มีอัต
ลักษณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม ด้วย
กระบวนการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง
ในชุมชน 
 

 
 
 
 
1.พัฒาหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
เพื่อเข้าสู่สังคม
ผู้ประกอบการ 
3. พัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 
 

7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี
7.1ก-2ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(TSU01)  
 
7.1ก-8 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มรีายวิชาเรยีนรู้
ในชุมชน 
 
7.1ข-5 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ 

7.2ก-3 ระดับความพึง
พอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีปสีุดท้ายต่อการ
บริหารจดัการหลักสูตร 
7.4ก-6 ผลการประเมิน
หลักสตูรตามเกณฑ์ AUN 
QA 
7.4ก-7 ร้อยละหลักสูตรที่
ผ่านการก ากับมาตรฐาน 

ร้อยละ 
50 
 

ค่าเฉลี่ย 
4.10 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 
100 

 
ค่าเฉลี่ย 
3.90 

 
 

2.80 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

(1 หลักสูตร) 

55 
 
 

4.20 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

3.90 
 
 
 

2.85 
 
 
 

100 

60 
 
 

4.30 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

3.95 
 
 
 

2.90 
 
 
 

100 

70 
 
 

4.40 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

4.00 
 
 
 

3.00 
 
 
 

100 

1.2 ปฏิรูปการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นการเรียนรู้
เชิงบูรณาการจาก
แหล่งเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ตรงใน
ชุมชนโดยการมสี่วน
ร่วมของหน่วยงาน
ต่างๆ 

 1.ส่งเสรมิให้นิสติมี
ประสบการณ์และการ
เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี 
2.จัดตั้งศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชนเพื่อท าหน้าท่ี
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรใน
ภาครัฐ 
3.พัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก

7.1ก-7 ร้อยละของนิสติที่
เรียนรู้ในชุมชน 
7.1ก-12ร้อยละของชุมชน
เป้าหมายเดิมทีม่ีข้อเสนอ
ให้จัดโครงการบริการ
วิชาการ 
7.2ก(ฉ-4) จ านวนชุมชนที่
ขอรับบริการจากศูนย์
ยุติธรรมชุมชน คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
10 
 
 

1 ชุมชน 
 
 
 
 

50 
15 
 
1 
 
 
1 
 

75 
20 
 
2 
 
 
1 

100 
30 
 
2 
 
 
1 
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ความท้าทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ ์
ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 
(วิชาชีพ)(วิชาการ) ใน
ด้านการผลติบัณฑติให้
มีทักษะเชิงปฏิบัต ิ

7.5-8 จ านวนสังคมและ
ชุมชนใหม่ท่ีได้รับการ
บริการวิชาการ (คณะลง
นาม คณะละ 1 สังคม/
ชุมชน) 

1 ชุมชน 
 
 
 

1.3พัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรยีนรู้ที่
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับยคุสังคม
ดิจิทัล 

 1.ส่งเสรมิให้มีการ
ทบทวนบทเรียนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน ์
2.ส่งเสรมิการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
กระตุ้นการเรยีนรู ้

7.1ก(ฉ-2) ร้อยละของ
รายวิชาในหลักสูตรที่จดัให้
มีการทบทวนบทเรียนผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
 

ร้อยละ 
10 

20 30 40 

1.4พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้เพื่อ
มุ่งให้ผู้เรยีนเกิดทักษะ
เชิงปฏิบัติทาง
กฎหมายและ
สมรรถนะสากลของ
อาจารย ์

 1.พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะแก่
ผู้เรยีน 
2.ส่งเสรมิบุคลากรสาย
วิชาการให้เรียนรู้
ประสบการณ์ในการใช้
กฎหมายเชิงบูรณาการ
กับศาสตร์อื่น โดย
ผลักดันเข้าสูห่น่วยงาน
วิชาชีพ/สถาน
ประกอบการ 
 

7.1ก(ฉ-1) ร้อยละของ
รายวิชาที่มีการจดัการ
เรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะเชิง
ปฏิบัติทางด้านกฎหมาย 

7.2ก-4 ระดับความพึง
พอใจของนิสิตต่อการสอน
ของอาจารย์ 
7.3ก-1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 
  - จ านวนอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
7.3ก-2 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
10 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
4.40 

 
ร้อยละ 
8.33 

 
2 คน 

ร้อยละ 
12.5 

 
 

3 คน 

15 
 
 
 
 
 

4.50 
 
 

12 
 
 
3 
16 
 
 
 
4 

20 
 
 
 
 
 

4.60 
 
 

16 
 
 
4 
20 
 
 
 
5 

25 
 
 
 
 
 

4.70 
 
 

20 
 
 
5 
25 
 
 
 
6 

1.5พัฒนานิสิตตามอตั
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัและมี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 1.ส่งเสรมิให้มีกิจกรรม
ที่พัฒนานิสิตให้มีอัต
ลักษณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม และมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 

7.1ก-3 ร้อยละผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์
ของนิสิตระดับปรญิญาตรี
ที่ได้รับการเผยแพร ่
7.1ก-3.1 ระดับชาต ิ
 
7.1ก-3.2 ระดับนานาชาต ิ
 
7.1ข-4 ร้อยละของนิสติ
ระดับปริญญาตรีที่สอบ
ผ่านสมรรถนะทักษะสากล 
1) ด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 
0.62 

 
 

ร้อยละ 
0.62 

0 
 
 
 

ร้อยละ 
8 

1 
 
 
 
1 
 
0 
 
 
 

15 
80 

2 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
 

20 
85 

3 
 
 
 
3 
 
2 
 
 
 

25 
90 
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ความท้าทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ ์
ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 
2) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
78 

1.6.จัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นการบรู
ณาการองค์ความรู้
และพัฒนาระบบใน
การฝึกทักษะนสิิต 

 1.ส่งเสรมิให้มีการ
จัดการเรียนการสอน
ในลักษณะบรูณาการ
กับการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 
2.ส่งเสรมิให้มีการ
จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ 
-หลักสูตรมรีายวิชาที่มี
การบูรณาการศาสตร์
ทางกฎหมายกับ
ศาสตร์อื่นๆเพิ่มเติม 

7.1ก-6 ร้อยละผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์
ของนิสิตที่ไดร้ับรางวัล
(KPIs,C.2) 
(1)ระดับปรญิญาตร ี
 
7.1ก(ฉ-3) ร้อยละของ
จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการของนัก
กฎหมาย 

ร้อยละ 
20 
 
 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 
 
 

25 
 
 
 

25 
 

50 

30 
 
 
 

30 
 

75 

35 
 
 
 

35 
 

100 

1.7เพ่ิมอัตราการ
ส าเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 1.เสริมสรา้งทักษะที่
จ าเป็นในการเรียน
กฎหมาย 
2.ส่งเสรมิให้มีการ
จัดการเรียนการสอน
โดยค านึงถึงศักยภาพ
ของผู้เรียน 
-กิจกรรมก าหนดกลุม่
ผู้เรยีนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรยีน 

7.1ข-1 ร้อยละของนิสิต
ระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
7.1ข-3 อัตราการคงอยู่
ของนิสิตระดับปรญิญาตรี
(ไม่รวมนสิิตชั้นปีที่ 1) 
 
7.2ก-7 อัตราการลาออก
ของนิสิตระดับปรญิญาตร ี

ร้อยละ 
35 
 
 

ร้อยละ 
65 
 
 

ร้อยละ 
3 

 

40 
 
 
 

70 
 
 
 
3 

50 
 
 
 

80 
 
 
 
2 

60 
 
 
 

90 
 
 
 
1 

2. ความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
2.1.พัฒนาสู่
มหาวิทยาลยัที่มุ่งเน้น
การวิจัยและนวัตกรรม 
 

ผลิตผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการเชิงสังคม
หรือเชิงพาณิชย ์
 

1.ส่งเสรมิการผลติ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เชิง
สังคม 
2.ส่งเสรมิการผลติ
งานวิจัยท่ีบรูณาการ
กับการเรยีนการสอน 
3.ส่งเสรมิการผลติ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการ
กับหน่วยงานอื่น 
 
 
 
 

7.1ก-13 จ านวนเงินทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ต่อคณาจารย์และนักวิจัย 
  - จ านวนเงินทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 
 
 

60,000/คน 
 
1,320,000 
 

 

65,000 70,000 80,000 
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ความท้าทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ ์
ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 
2.2.พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ใน
ระดับนานาชาติ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์
ด้นการวิจัยของ
ประเทศ 
 

 1.สร้างระบบการ
พัฒนาข้อเสนอ
งานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.ส่งเสรมิให้บุคลากร
ผลิตผลงานวิจัยท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
3.ส่งเสรมิให้บุคลากร
จัดท าข้อเสนองานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
4.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้หลากหลายใน
เรื่องของเครื่องมือวิจัย
เพื่อให้มีความสามารถ
ผลิตผลงานวิชาการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 
 

7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยท่ีไดร้ับ
ทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 
8 

20 30 50 

2.3.สร้างระบบ
สนับสนุนการวิจัยรบั
ใช้สังคม และการวิจยั
สู่เชิงพานิชย์ 
 

 1.พัฒนาเครือข่ายใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู
เพื่อใช้ผลิตผลงานวิจัย
ผ่านศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชน 
2.ส่งเสรมิและ
สนับสนุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้ได้ท าวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.สนับสนุนให้อาจารย์
ท างานวิจัยและผลติผล
งานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

7.1ก-9 ร้อยละของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ 
นานาชาติ(TSU02) 
(1) ระดับชาต ิ
 
(2) ระดับนานาชาต ิ
 
 
  

ร้อยละ 
75 

(18ผลงาน) 
 
 
 

ร้อยละ 
16.67 

(4 ผลงาน) 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

20 
1 
- 

90 
 
 
 
 
 

25 
2 
- 

100 
 
 
 
 
 

30 
3 
1 
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ความท้าทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ ์
ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 
2.4.พัฒนาศูนย์วิจัย
เฉพาะทางที่
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ส่งเสรมิและ
สนับสนุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ ให้น าโจทก์จาก
ชุมชน/ สังคมเป็น
เป้าหมายของการ
ท างานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ตรงต่อผู้ใช้
ผลงานวิจัย 
2.พัฒนาทักษะการ
วิจัยแก่นิสิต
กลุ่มเป้าหมาย 
3.ส่งเสรมิการผลติ
งานวิจัยท่ีให้นิสิตมี
ส่วนร่วม 
 

7.1ก-11 ร้อยละ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสังคมหรือเชิง
พาณิชย์ (TSU03) 
 (1) การใช้ประโยชน์เชิง
สังคม 
    - จ านวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

ร้อยละ 
16.67 

 
 
 
 
 
 
4 

ผลงาน 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
5 

30 
 
 
 
 
 
 
 
7 

50 
 
 
 
 
 
 
 

11 

4.การบริหาร
จัดการเพื่อ
ด าเนินงานที่เป็น
เลิศ 
 
4.1.พัฒนาการบริหาร
จัดการและระบบ
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลยัและ
ระดับส่วนงาน ตาม
เกณฑ์คณุภาพระดบั
สากล 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมี
ธรรมมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
1.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานท่ีเป็น
เลิศ(EdPEx) 
2.พัฒนาระบบการรับ
ฟังเสียงลูกค้าเพื่อ
ตอบสนองการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะนิติศาสตร ์

7.2ก-1ระดับความพึง
พอใจของนิสิตต่อการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึง
พอใจของนิสิตต่อการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
7.4ก-1 ระดับการรับรู้และ
เข้าใจทิศทางการน าองค์กร 

7.4ก-2 ผลการประเมิน
ผู้น าระดับสูงจ าแนกตาม
ประเด็นแบบสอบถาม 
HAPPINOMETER 
7.4ก-3 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั โดย ปปช. 
(TSU05) 
7.4ก-4 คะแนนผลการ
ประเมินการปฏบิัติหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย 
7.4ข-1 ร้อยละของตัวช้ีวัด
ที่บรรลเุป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ปีงบประมาณ) 
7.4ข-2 ร้อยละของตัวช้ีวัด
ที่บรรลเุป้าหมายตาม

ค่าเฉลี่ย 
3.65 

 
ร้อยละ 
0.45 

 
ระดับ 3 

 
ค่าเฉลี่ย
3.65 

 
 

80 
คะแนน 

 
ระดับ 
4.40 

 
ร้อยละ 

81 
 

ร้อยละ 
81 
 
 

ร้อยละ 
50 

3.70 
 
 

0.40 
 
 

3.50 
 

4.00 
 
 
 

85 
 
 

4.50 
 
 

85 
 

 
85 
 
 
 

75 

3.75 
 
 

0.30 
 
 

4.00 
 

4.25 
 
 
 

90 
 
 

4.60 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

100 

3.80 
 
 

0.20 
 
 

4.50 
 

4.50 
 
 
 

95 
 
 

4.70 
 
 

95 
 
 

95 
 
 
 

100 
 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MTE=&idm=NjQ2&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MTE=&idm=NjQ2&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MTI=&idm=NjQ4&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MTI=&idm=NjQ4&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MTI=&idm=NjQ4&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzE=&idm=NjU0&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzE=&idm=NjU0&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzE=&idm=NjU0&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzE=&idm=NjU0&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzQ=&idm=NjU1&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzQ=&idm=NjU1&eid=NTA=
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ความท้าทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ ์
ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
(ปีงบประมาณ) 
7.1ค-6 ร้อยละของ
เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับ
ต่างประเทศท่ีมีการ
ด าเนินงาน 
 

4.2. พัฒนาระบบ
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สู่
มหาวิทยาลยัแห่ง
ความสุข และมี
วัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง 

 1.ส่งเสรมิให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้
เต็มศักยภาพมี
วัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็งและเสรมิสร้าง
องค์กรแห่งความสุข 
2.ส่งเสรมิให้บุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
 

7.3ก-4 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล 
7.3ก-7 อัตราการคงอยู่
ของบุคลากร 
7.3ก-6 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรด้าน
บรรยากาศการท างาน 
7.3ก-8 ระดับความผูกพัน
ของบุคลากร 

7.3ก-9 ค่าเฉลีย่ดัชนี
ความสุขของบุคลากรในทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย  
7.3ก-10 ร้อยละของ
ผู้บริหารระดับส่วนงาน/
หน่วยงานท่ีได้รับการ
พัฒนา 
7.3ก-11 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนา
ตามความจ าเป็นของส่วน
งาน/หน่วยงานอยา่งน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 
4.71 

ร้อยละ 
98 

ค่าเฉลี่ย 
3.35 

 
ค่าเฉลี่ย 
3.90 

ร้อยละ 
68 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

 

9 
 

100 
 

3.5 
 
 

4.00 
 

70 
 
 

100 
 
 
 

100 

13 
 

100 
 

3.75 
 
 

4.25 
 

75 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

18 
 

100 
 

4.00 
 
 

4.50 
 

80 
 
 

100 
 
 
 

100 

4.3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.พัฒนาระบบ
สารสนเทศคณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ ท่ี
ครอบคลมุพันธกิจด้าน
ต่างๆ 
2.พัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ี
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริหาร
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 

     

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzQ=&idm=NjU1&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE1MzQ=&idm=NjU1&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTA=&idm=NjQx&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTA=&idm=NjQx&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTA=&idm=NjQx&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTE=&idm=NjQy&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTE=&idm=NjQy&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTI=&idm=NjQz&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTI=&idm=NjQz&eid=NTA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjE0OTI=&idm=NjQz&eid=NTA=
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ความท้าทาย 
โอกาสเชิงกลยุทธ ์
ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย(ปกศ.) 

61 62 63 64 
4.4.พัฒนาการสื่อสาร
องค์กรให้ท่ัวถึงและ
สามารถสรา้ง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
คณะและมหาวิทยาลยั 

 1.พัฒนารูปแบบการ
ประชาสมัพันธ์เพื่อให้
เข้าถึงประชาชนท่ัวไป/
ชุมชนเป้าหมาย 
2.พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กร 
 

     

4.5.ส่งเสรมิความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 1.ส่งเสรมิความ
รับผิดชอบต่อสังคม
โดยการสรา้งความ
ศรัทธาและพัฒนา
ชุมชนเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

     

5.ความม่ันคง
ทางการเงิน 
5.1. การพัฒนาพ้ืนท่ี
เชิงพานิชย์ 
 

สร้างความมั่นคงด้าน
ฐานะทางการเงิน 
ด้วยการเพิม่รายได้
และการบริหาร
การเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
1.การจัดการ
ทรัพยากรที่มีให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 

7.5-4 อัตราการเพิ่มขึ้น
ของรายได(้ปีการศึกษา) 

37,119,8
80 

5% 5% 5% 

5.2. พัฒนาระบบ
บริหารการเงินและ
การจัดการต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 1.วางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

     

5.3. ส่งเสริมใหม้ี
หลักสตูรต่อเนื่องและ
การบริการวิชาการ
เพื่อการหารายได ้
 

 1.จัดท าหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องที่
สอดคล้องกับหลักสตูร
นิติศาสตรบณัฑิต 
2.จัดหารายไดโ้ดยผ่าน
การบริการวิชาการ 

7.5-5จ านวนเงินจากการ
บริการวิชาการทีไ่ด้รบัจาก
แหล่งภายนอก 
 
7.2ก-5 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
วิชาการ 

1,678,467 

 
 
 

ค่าเฉลี่ย 
4.71 

2ล้าน 
 
 
 
 

4.80 

2.5 
ล้าน 

 
 
 

4.90 

3 ล้าน 
 
 
 
 

5.00 
 

5.4.พัฒนาระบบ
ประชาสมัพันธ์เพื่อให้
เข้าถึงลูกค้าและ
ผู้รับบริการ 

 1.ประชาสัมพันธ์การ
รับนิสิตเชิงรุกเพื่อให้ได้
นิสิตหรือผู้รับบริการ
ตามแผน 
2.พัฒนาระบบ
สารสนเทศการสมคัร/
ลงทะเบียนของ
ผู้รับบริการหลักสตูร
ฝึกอบรม ศึกษา
ต่อเนื่อง 

7.5-6ร้อยละการรับนิสติ
ใหม่ตามแผนการรับนิสติ 
 

ร้อยละ 
91 
 
 

92 93 95 
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รูปที่ 4 เป้าหมายส าคัญตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

ตัวชี้วดั 
ผลการด าเนนิงานย้อนหลัง ค่าเปา้หมาย 

2561 2559 2560 
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)    
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร    
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร      
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขดีความสามารถ    
7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 12.5 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 8.33 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน 2 คน 2 คน 
7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 12.50 ร้อยละ 12.00 ร้อยละ 12.50 
- จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 3 คน 3 คน 
7.3ก-4 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล  N/A N/A ร้อยละ 4.71 
       (1)   ระดับชาต ิ   ร้อยละ 4.71 
- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล   1 คน 
       (2) ระดับนานาชาต ิ   ร้อยละ 0 
- จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล   0 คน 
7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 

ร้อยละ 4.17 ร้อยละ 8.00 ร้อยละ 8.00 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากแหล่งทุนภายนอก 

1 คน 2 คน 2 คน 

(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน    
7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน  N/A ค่าเฉลี่ย 3.33 ค่าเฉลี่ย 3.35 
     (1) สายวิชาการ N/A ค่าเฉลี่ย 3.32 ค่าเฉลี่ย 3.35 
     (2) สายสนับสนุน N/A ค่าเฉลี่ย 3.35 ค่าเฉลี่ย 3.40 
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน    
7.3ก-7 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร N/A N/A ร้อยละ 98 
     (1) สายวิชาการ N/A N/A ร้อยละ 98 
     (2) สายสนับสนุน N/A N/A ร้อยละ 100 
7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร  N/A ค่าเฉลี่ย3.87  ค่าเฉลี่ย 3.90 
     (1) สายวิชาการ N/A ค่าเฉลี่ย 3.84 ค่าเฉลี่ย 3.90 
     (2) สายสนับสนุน N/A ค่าเฉลี่ย 3.92 ค่าเฉลี่ย 3.95 
7.3ก-9 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสขุของบุคลากรในทุกระดับของมหาวทิยาลยั ค่าเฉลี่ย 3.39 ร้อยละ 67.05 ร้อยละ 68.00 
     (1) สายวิชาการ ค่าเฉลี่ย 3.39 ร้อยละ 64.70 ร้อยละ 66.00 
     (2) สายสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 3.39 ร้อยละ 69.40 ร้อยละ 70.00 
(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า    
7.3ก-10 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานทีไ่ด้รับการพัฒนา  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
- จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 7 คน 7 คน 6 คน 
7.3ก-11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นของสว่น
งาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

       (1) สายวิชาการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ100 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 24 คน 24 คน 22 คน 
       (2) สายสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
- จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 13 คน 13 คน 13 คน 
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โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
 
 
 

 

โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คณบดี 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

รองคณบดฝี่าวิชาการและ
บริการการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี ผู้ช่วยคณบด ี

คณะนิติศาสตร์ 

หลักสูตร น.บ.(นิติศาสตร์) ส านักงานคณะนิติศาสตร์ 

ประธานสาขาวิชา หัวหน้าส านักงานคณะ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- วิทยาเขตสงขลา 5 อัตรา 
- วิทยาเขตพัทลุง 5 อัตรา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- พนักงาน 18 อัตรา  
- ลูกจ้าง 7 อัตรา 

หัวหน้ากลุ่มสนับสนนุงานบริการ
การศึกษา 

1. งานบริการการศึกษา 
    - นกัวิชาการ  1 อัตรา (พนง.) 
     - นักวิชาการ  1 อัตรา (ลจ.) 
2. งานพัฒนานิสิต  
    - นกัวิชาการ 1 อัตรา (ลจ.)* 
3. งานบริการวิขาการ 
   - นักวิชาการ 1  อัตรา (ลจ.)* 
* คือกรอบอัตราก าลังเดียวกัน 

 

หัวหน้ากลุ่มสนับสนนุงานบริหาร 
1. งานการเงิน  

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
2. งานพัสดุ  

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
3. งานแผนและงบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
4. งานบริหารความเสี่ยง คบคุมภายใน และบุคคล 

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
5. งานประกันคุณภาพ  

- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อัตรา (พนง.) 
6. งานสารบรรณ งานการประชุม 
  - เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1 อัตรา (ลจ.) 
7. งานสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์  
   - นักวิชาการ 1 อัตรา (ลจ) 
8. งานสื่อสารองค์กร/วิเทศสัมพัน์ และจัดหารายได้ 
   - นักวิชาการ 1 อัตรา (ลจ) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning) 
จุดแข็ง (Strengths)  

1. ผู้บริหารมีความตั้งใจในการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข และให้การสนับสนุนเต็มที่ 
2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
3. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะปรับตัวได้ดี 
4. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการท างาน (networking)  
5. มีงบประมาณสนับสนนุกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
6. มีการใช้เคร่ืองมือวัดความสุขที่เชื่อถือได้ (HAPPINOMITER) 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ระบบในการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
2. การธ ารงรักษาบุคลากรและความผูกพันขององค์การ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning) 

โอกาส (Opportunities)  
1. สสส. ให้การสนบัสนนุงบประมาณด าเนนิงานโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
2. มีเครือข่ายนักสร้างสุขทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร อิเลคทรอนิคส์ อินเตอร์เน็ท  
4. มีโอกาสในการเรียนรู้พัฒนากับองค์กรภายนอกและผู้เชี่ยวชาญ 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats)  
1. สภาพเศรษฐกิจ สังคมที่มีการแข่งขันสูง และคู่เทียบที่มีลักษณะองค์กรคล้ายกันได้ยกระดบัคณุภาพสู่สากล 
2. ความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้รับบริการที่สงูขึ้น ต้องการให้ยกระดับผลผลติที่ทา้ทาย มีการ

บริหารเชิงกลยุทธ์มากาขึ้น 
3. การเปิด AEC การใช้ภาษาสื่อสาร 
4. ความเครียด/ความกดดันในที่ท างาน และส่วนตวั 
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การวิเคราะห์ดัชนีความสุข ความผูกพันของบุคลากร 

ระดับความสุขของบุคลากร 

 
ที่มา : HAPPINOMETER Online 

ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ คณะกรรมกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขน าผลจากการ
วิเคราะห์ HAPPINOMITER ประจ าปีการศึกษา 2559 มาวางแผนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่ชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีการ
ปรับปรุงกระบวนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยกระบวนการ PDCA ตามรูปที่ 1 โดยผลการด าเนินงานมี
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขประจ าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 67.00 ไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผนเสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ก าหนดไว้ (ร้อยละ 70) แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 66) โดยค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสุขของบุคลากร มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 67.81 ในปีการศึกษา 2559 เป็น ร้อยละ 67 ในปีการศึกษา 2560 
บุคลากรสายสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขสูงกว่าบุคลากรสายวิชาการ โดยสายสนับสนุน มีค่าดัชนีความสุข ร้อยละ 
67 (happy) และสายสายวิชาการ ร้อยละ 64.70 (happy) ทั้งนี้คณะท างานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข จ าน าผล
จาก HAPPINOMITER ไปปรับปรุงกระบวนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในมติต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และน าแนวปฏิบัติที่ดีของการเสริมสร้างองค์แห่งความสุขจากหน่วยงานต้นแบบมาปรับใช้ในพัฒนากิจกรรม
โครงการและกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรแต่ละประเภทต่อไป 
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ประเภทบุคลากร

รูปที่ 5 แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร สังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559-2560

2559

2560

ค่าเป้าหมาย = 70 

ค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลยั = 66 
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ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในบางด้าน ได้แก่ Happy Relax  Happy Brain และ Happy 

Money 

 
 บุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 64.55 (happy)       
ในปีการศึกษา 2559 เป็นร้อยละ 64.70 ในปีการศึกษา 2560 โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขท่ีบรรลุเป้าหมาย คือ Happy 
Hart และ Happy Brain และมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีการศึกษา 2559 คือ happy Body Happy Soul Happy Brain 
และ Happy Money ทั้งนี้คณะท างานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข จ าน าผลจาก HAPPINOMITER ไปปรับปรุง
กระบวนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในมติต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และน าแนวปฏิบัติที่ดีของ
การเสริมสร้างองค์แห่งความสุขจากหน่วยงานต้นแบบมาปรับใช้ในพัฒนากิจกรรมโครงการ และกระบวนการให้
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรสายวิชาการตามรายมิติ ต่อไป 
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รูปที่ 6 แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข จ าแนกรายด้าน 
ประจ าปีการศึกษา 2559-2560
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รูปที่ 8 แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559-2560

2559 2560

ค่าเป้าหมาย = 70 

ค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลยั = 66 

ค่าเป้าหมาย = 70 

ค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลยั = 66 
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 บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข ร้อยละ 69.40 มีแนวโน้มลดลงจากการศึกษา 
2559 เล็กน้อย ร้อยละ 69.66 โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขท่ีบรรลุเป้าหมาย คือ Happy Hart และ Happy Family และ 
Happy Brain และมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีการศึกษา 2559 คือ happy Family Happy Brain และ Happy Work life 
ทั้งนี้คณะท างานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข จ าน าผลจาก HAPPINOMITER ไปปรับปรุงกระบวนการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุขในมติต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและน าแนวปฏิบัติที่ดีของการเสริมสร้างองค์แห่ง
ความสุขจากหน่วยงานต้นแบบมาปรับใช้ในพัฒนากิจกรรมโครงการ และกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความคาดหวังของบุคลากรสายสนับสนุนตามรายมิติต่อไป 
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รูปที่ 7 แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรสายสนบัสนุน คณะนิติศาสตร์
ประจ าปีการศึกษา 2559-2560

สายสนับสุนน 2559 สายสนับสุนน 2560

ค่าเป้าหมาย = 70 

ค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลยั = 66 
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ระดับความผูกพันของบุคลากร  

 
 

 
 

ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และสูงกว่าค่าเฉลี่ยความผูกพัน
ของมหาวิทยาลัย (3.70) โดยแนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 จากค่าเฉลี่ย 3.66 เป็น 3.88 เนื่องจาก
มีการจัดท าแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลกร พ.ศ.2561-2564 และมีการด าเนินงานตามแผนด้วยกระบวนการสร้างความ
ผูกพัน ตามแผนการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพ่ือให้เกิดการท างานที่โดเด่น โดยบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเท
ในการ ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม (7.3ก-7.1) ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงกระบวนการในการสร้างความผูกพัน โดยศึกษา
จากหน่วยงานต้นแบบในมหาวิทยาลัย คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และหน่วยงานจากภายนอกที่มีระดับความผูกพันสูง 
เพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันของบุคลากร และ Productivity ขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 
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รูปที่ 8 แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559-2560

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ค่าเฉลี่ย

3.74 3.53 4.21 3.22 3.84 3.44 3.44 3.89 3.46 4.13 4.16 3.67 3.77

4.06 3.56
4.19

3.78 3.92 3.66 3.74 3.78 3.61 3.98 4.22 3.73

3.81
3.55

4.21
3.41

3.88
3.52

3.44

3.8 3.53 4.01 4.07 3.9 3.7

0
2
4
6
8

10
12
14

ระ
ดับ

คว
าม

ผูก
พัน

หน่วยงาน

รูปที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยระความผูกพันของบุคลากรเปรียบเทียบกับส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2560

สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

ค่าเป้าหมาย = 3.7 

ค่าเฉลี่ยมหาวิทยาลยั = 3.7 

ค่าเฉลี่ยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ = 4.21 

Good 
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ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน  
 

 
ที่มา : HAPPINOMITER Online 

ในปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศในการท างาน มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงขึ้นจาก 3.32 ในปีการศึกษา 2559 เป็น 3.34 บรรลุตามเป้าหมาย (3.25) โดยบุคลากรสายสนับสนุน มีความ
พึงพอใจด้านบรรยากาศการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.35 สูงกว่าบุคลากรสายวิชาการ ค่าเฉลี่ย 3.32 ทั้งนี้มีข้อสังเกตคือ
บุคลากรสาวิชาการมีแนวโน้มความพึงพอใจลดลงจาก 3.42 เป็น 3.32 คณะจะปรับปรุงกระบวนการในการสร้าง
บรรยากาศในการท างาน และจัดท าการจัดท าแผนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละต าแหน่งและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับออกแบบการให้บริการ สิทธิประโยชน์ และ
นโยบายด้านการบริหารบุคคลให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรต่อไป  
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รูปที่ 10 แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างานของ
บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559-2560

ค่าเฉลีย่

ค่าเปา้หมาย

ค่าเฉลีย่มหาวิทยาลยั

เชิงเส้น (ค่าเปา้หมาย)

เชิงเส้น (ค่าเฉลีย่มหาวิทยาลยั)

Good
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สภาพการณ์ของก าลังคนในปัจจุบันขององค์กร 
 
รูปที่ 11 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภท สายงาน และเพศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร 
 
  

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

สายคณาจารย ์ 12 5 4 3 24 64.86 

สายสนับสนนุวิชาการ  2 4 3 4 13 35.14 

รวม 14 9 7 7 37 100 

ร้อยละ 37.84 24.32 18.92 18.92 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2561 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562   คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน  จ าแนกเป็นบุคลากร                    

สายคณาจารย์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14                

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16 และเป็นเพศชาย จ านวน 21 คน              

คิดเป็นร้อยละ 56.76  
รูปที่ 12 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 19 2 24 64.86 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 4 9 0 13 35.14 

รวม 7 28 2 37 100 

ร้อยละ 18.92 75.68 5.41 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2561 
บุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ ส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาโท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68 

รองลงมาคือปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 และปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 
รูปที่ 13 สรุปอัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 16 2 18 75.00 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 6 0 6 25.00 

รวม 22 2 24 100 

ร้อยละ     91.67       8.33   100.00    

ข้อมูล ณ  วันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2561 
บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

91.67 และวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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รูปที่ 14 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเภทบุคลากร ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 3 6 46.15 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 3 4 7 53.85 

รวม 6 7 13 100 

ร้อยละ 46.15 53.85 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2561 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.85 และปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15  
รูปที่ 15 สรุปอัตราก าลังจ าแนกตามประเภทและต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 16 2 1 19 79.17 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 5 0 0 5 20.83 

รวม 21 2 1 24 100 

ร้อยละ 87.50 8.33 4.17 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2561 
 บุคลากรสายคณาจารย์ส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 87.50 รองลงมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 
 
รูปที่ 16 สรุปอัตราก าลังสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทและระดับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติการ ช านาญการ รวม ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 1 6 46.15 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 0 7 53.85 

รวม 12 1 13 100 

ร้อยละ 92.31 7.69 100.00  

ข้อมูล ณ  วันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2561 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

92.31 และมีต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
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รูปที่ 17 แสดงจ านวนการเคลื่อนไหวของก าลังคน และการสูญเสียอัตราก าลังคนคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2562 

                      

ประเภทบุคลากร 

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร 
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร 
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร 
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร 
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ 
กรอบ 

จัดสรร
เพิ่ม 

ลาออก รวม 
อนุมัติ
กรอบ 

สายคณาจารย ์ 20 2 1 21 23   23 26   26 25 - 1 24 25 1 2 24 25 

พนักงานมหาวิทยาลัย 18 2  20 20   20 20   20 20   20 20 - 2 18 18 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2  1 1 3   3 6   6 5  1 4 5 1 - 6 7 

สายสนับสนุน 14  1 13 13  1 12 10 3 1 12 13 - - 13 13 - 1 12 13 

พนักงานมหาวิทยาลัย 7  1 6 6   6 3 3  6 6   6 6 - - 6 6 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7   7 7  1 6 7  1 6 7   7 7 - 1 6 7 

รวม 34 2 2 34 36  1 35 36 3 1 38 38 - 1 37 38 1 3 36 38 

ร้อยละ  5.88 5.88    2.78   8.33 2.78    2.63   2.63 7.89   
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ส่วนที่ 3 แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ชื่อแผน/กิจกรรม แผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสขุ 
เป้าประสงค์ (วิสัยทัศน์องค์กร) “เป็นคณะชั้นน าด้านการผลติบัณฑิตระดับชาติในปี 2568 โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” 
วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์) พัฒนาระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ มีพลังร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีความสุข 
เป้าหมายของแผน/กิจกรรม บุคลากรคณะนติิศาสตร์ มคี่าเฉลี่ยความสุขรวม ร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2561 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสังกัดคณะนิตศิาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ คณะท างานเสรมิสร้างองค์กรแห่งความสุข 
 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผลที่ได้รับจากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

     จากผลการส ารวจ 
HAPPINOMETER พบว่าด้าน 
Happy Body บุคลากรมี
ค่าเฉลี่ยความสุข น้อยท่ีสุด ร้อย
ละ 57.9 (มีความสุข) โดยบุคล
กรสูบบุรีเป็นประจ า และดื่ม
แอลกอฮอล์เกือบทุกเดือน (ร้อย
ละ 38.1) แต่มีการออกก าลังกาย
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 66.7) 
โดยรวมมีภาวะเสี่ยงต่อโรคสูง จึง
ควรส่งเสริมให้บุคลากรออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์  
 
 

1. กิจกรรมสุขภาพดี 
(Happy Body) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
ให้แข็งแรง ท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ ดังน้ี 

1.1 กิจกรรม “กีฬา
ตามความสนใจของบุคบลา
กร” เช่น เดิน วิ่ง ฟุตบอล 

1.2 กิจกรรม 
“แข่งขันกีฬาบุคลากร” 

1.3 กิจกรรม 
“อาหารว่างเพื่อสุขภาพ”  
 
 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

7,004.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความ
พึงพอใจกับสุขภาพของตนเอง 
จากร้อยละ 19  ในปีการศึกษา 
2560 เป็นร้อยละ 50 ในปี
การศึกษา 2561 

 เพิ่มมติสุขภาพดี
จากร้อยละ 57.9 
ในปีการศึกษา 
2561 เป็น ร้อยละ 
60 ในปีการศึกษา 
2560 

 - บรรยากาศการท างาน
ดีขึ้น 
- ความทุ่มเทในการ
ท างานมากขึ้น 
- มีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
- การลาออก การขาด 
ลา มาสาย ลดลง 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผลที่ได้รับจากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

     จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ 
HAPPINOMETER พบว่ า  ด้ า น 
Happy Money บุ ค ล า ก ร มี
ค่าเฉลี่ยความสุขน้อยเป็นอันดับ
ท่ีสอง ร้อยละ 59.8 (มีความสุข)  
บุคลากรส่วนใหญ่ มีภาระหน้ีสิน 
ร้อยละ 100   มีการผ่อนช าระ
หน้ีไม่ค่อยตรงตามก าหนดเวลา 
และมีการออมในแต่ละเดือน
ค่อนข้างต่ า  ท้ังน้ีบุคลากรมีการ
ออมเพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 
2560 (ร้อยละ 95.23)  ควรมี
การจัดกิจกรรมเพื่อวางแผนการ
ลดหน้ีของบุคลากร 

2. กิจกรรมสุขภาพการเงิน
ดี (Happy Money) จัด
กิจกรรมปลูกฝังให้มีนิสัยอด
ออม ประหยัด รู้จักใช้เงิน 
ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเท่าท่ี 
จ าเป็น ยึดหลักค าสอนใน
การด าเนินชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพยีง ดังน้ี 
2.1 กิจกรรม refinance  
 
 
 

 

ธนาคารออม
สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000.-  ส.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 
 

- บุคลากรมีการผ่อนช าระหน้ี
ในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง  

- เพิ่มมติสุขภาพ
การเงินดี จากร้อย
ละ 59.8 ในปี
การศึกษา 2560
เป็น ร้อยละ 65 ใน
ปีการศึกษา 2561 

 - บรรยากาศการท างาน
ดีขึ้น 
- ความทุ่มเทในการ
ท างานมากขึ้น 
- มีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
- การลาออก การขาด 
ลา มาสาย ลดลง 

     จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ 
HAPPINOMETER พบว่ า  ด้ า น 
Happy Heart มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสุขน้อยเป็นอันดับท่ีสอง 
ร้อยละ 61 (มีความสุข)  บุคลากร
ส่ วนใหญ่  ความเครี ยดเรื่ อ ง
ส่วนตัว เรื่องงาน (ร้อยละ 66.4) 
และชีวิตไม่ ค่อยเป็นไปตามท่ี
คาดหวัง (ร้อยละ 61.9) แต่เป็น
ปัญหาท่ีสามารถแก้ด้วยตัวเองได้ 

3. กิจกรรมผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) จัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
ท างานและจัดกิจกรรมนันท
การเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการท างาน
และการด าเนินชีวิต ดังน้ี 
3.1 การจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการท างาน 
 

ประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านบรรยากาศการ
ท างาน ไม่น้อยกว่า 3.51 

- เพิ่มมติผ่อนคลาย
ดี จากร้อยละ 
60.91 ในปี
การศึกษา 2560 
เป็น ร้อยละ 70 ใน
ปีการศึกษา 2561 
 

3.51 

 
 
 

 
 
 

- บรรยากาศการท างาน
ดีขึ้น 
- ความทุ่มเทในการ
ท างานมากขึ้น 
- มีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
- การลาออก การขาด 
ลา มาสาย ลดลง 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผลที่ได้รับจากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(ร้อยละ 71.4) แต่บุคลากรส่วน
ใหญ่ได้รับการพักผ่อนปานกลาง-
น้อย  ( ร้ อยละ  66 .7 )  ควรมี
กิจกรรมเสริมการผ่อนคลาย
ระหว่างการท างาน 

3.2 กิจกรรมนันทนาการ/
ท่องเท่ียว/พักผ่อน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

- บุคลากรมีความเครียดจาก
การปฏิบัติงานลดลง ร้อยละ 
50 
 
 
 

     จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ 
HAPPINOMETER พ บ ว่ า ด้ า น 
Happy Body บุคลากรมีค่าเฉลี่ย
ค ว า ม สุ ข  ร้ อ ย ล ะ  6 3 . 1 8               
(มีความสุข)   โดยบุคลกรไม่สูบ
บุหรี่  แต่มีการออกก าลังกาย
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 18.18)  มี
อั ต ร า ก า ร ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์
ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 72.73) 
โดยรวมมีภาวะเสี่ยงต่อโรคสูง จึง
ควรส่ ง เสริมให้บุคลากรออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์  
 
 
 
 

3. กิจกรรมสุขภาพดี 
(Happy Body) จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรให้แข็งแรง ท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ ดังน้ี 

1.4 กิจกรรม “กีฬา
ตามความสนใจของบุคบลา
กร” เช่น ฟุตบอล โยคะ เป
ตอง  

1.5 กิจกรรม 
“แข่งขันกีฬาบุคลากร” 

1.6 กิจกรรม 
“อาหารว่างเพื่อสุขภาพ”  
 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

7,004.- 
 
 
 

 
 

 
 
 

- 

ส.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของบุคลากรที่มีภาวะ
เสี่ยงโรคลดลงจาก 63.64  ในปี
การศึกษา 2559 เป็นน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 
2560 

 เพิ่มมติสุขภาพดี
จากร้อยละ 63.18 
ในปีการศึกษา 
2560 เป็น ร้อยละ 
70 ในปีการศึกษา 
2561 

 - บรรยากาศการท างาน
ดีขึ้น 
- ความทุ่มเทในการ
ท างานมากขึ้น 
- มีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
- การลาออก การขาด 
ลา มาสาย ลดลง 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผลที่ได้รับจากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

     จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ 
HAPPINOMETER พบว่ า ด้ า น 
Happy  Family บุ ค ล า ก ร มี
ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 67.5 
(มีความสุข)  บุคลากรส่วนใหญ่
รู้สึกมีความสุขกับครอบครัว 
(ร้อยละ 81) แต่เน่ืองจากการ
ท า ง า นท า ใ ห้ มี เ ว ล า อ ยู่ กั บ
ครอบครัวยังไม่เพียงพอ (ร้อยละ
52.3)  หรือมีการท ากิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว
ค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 61.9) 
ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค น ใ น
ค ร อ บ ค รั ว ใ ช้ เ ว ล า ร่ ว ม กั บ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกิจกรรมครอบครัวดี 
(Happy Family) 
4.1 กิจกรรม “วัน
สงกรานต์ - วันครอบครัว” 

คณะ
นิติศาสตร์ 
ม.ทักษิณ 

7,537.- เม.ย. 61 บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมกับ
ครอบครัว ร้อยละ 50 

- เพิ่มมติครอบครัว
ดีจากร้อยละ 67.5 
ในปีการศึกษา 
2560 เป็น ร้อยละ 
70 ในปีการศึกษา 
2561 

 - บรรยากาศการท างาน
ดีขึ้น 
- ความทุ่มเทในการ
ท างานมากขึ้น 
- มีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
- การลาออก การขาด 
ลา มาสาย ลดลง 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผลที่ได้รับจากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

     จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ 
HAPPINOMETER พ บ ว่ า ด้ า น 
Happy Society บุ ค ล า ก ร มี
ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 68.7 
(มีความสุข)  บุคลากรส่วนใหญ่มี
การปฏิบัติ ตามระ เบียบของ
สังคม (ร้อยละ 85.7) ใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข (ร้อยละ 
7 6 . 2 )  แ ต่ มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า
สังคมไทยในปัจจุบันมีความสุข
ค่อนข้างน้อยลง (ร้อยละ 71.5) 
ความสัมพันธ์หรือการพึ่งพากัน
ไ ด้ น้ อ ย ล ง  ( ร้ อ ย ล ะ 4 2 . 8 )  
โดยเฉพาะความคลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินค่อนข้างน้อย (ร้อย
ละ 38.1) 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมสังคมดี 
(Happy Society) จัด
กิจกรรมสนับสนุนให้เกิด
ความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อ
ชุมชนสังคม ดังน้ี 

5.1 กิจกรรม “ให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย” 

5.2 กิจกรรม “สร้าง
โอกาสให้ผู้พ้นโทษ” 
 

 
 
 
 
 

คณะนิศาสตร์ 
ชุมชน

เป้าหมาย 
สถานพินิจ 

6,000.- ส.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 
 

 บุคลากรร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 50 

 เพิ่มมติสังคมดีจาก
ร้อยละ 68.7 ในปี
การศึกษา 2560
เป็น ร้อยละ 70 ใน
ปีการศึกษา 2561 

 - บรรยากาศการท างาน
ดีขึ้น 
- ความทุ่มเทในการ
ท างานมากขึ้น 
- มีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
- การลาออก การขาด 
ลา มาสาย ลดลง 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผลที่ได้รับจากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

     จากผลการส ารวจ 
HAPPINOMETER พบว่าด้าน 
Happy Brain บุคลากรมี
ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 76.9 
(มีความสุข)  บุคลากรมีความใฝ่รู้ 
แสงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองในการท างานมาก (ร้อย
ละ 90.91) แต่มีโอกาสในการ
อบรม ศึกษา ดูงาน ค่อนข้าง
น้อย (ร้อยละ 45.45) 
 

6. กิจกิจกรรมใฝ่รู้ดี 
(Happy Brain) จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
ศึกษาหาความรู้ พัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดทักษะ 
ความช านาญมี
ความก้าวหน้าในการท างาน 
และขอต าแหน่งทางวิชาการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ศึกษาหาความรู้ พัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดทักษะ 
ความช านาญ 
มีความก้าวหน้าในการ
ท างาน และขอต าแหน่งทาง
วิชาการตามแผนพัฒนา
บุคลากรดังน้ี 
6.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ 
6.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 
 
 
 
 
 

คณะ
นิติศาสตร์ 
ม.ทักษิณ 

 

745,610.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรได้รับการับพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร           
ร้อยละ 90 

- เพิ่มมติฝ่ารู้ดีจาก
ร้อยละ 76.9 ในปี
การศึกษา 2560 
เป็น ร้อยละ 75 ใน
ปีการศึกษา 2561 

 - บรรยากาศการท างาน
ดีขึ้น 
- ความทุ่มเทในการ
ท างานมากขึ้น 
- มีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
- การลาออก การขาด 
ลา มาสาย ลดลง 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผลที่ได้รับจากกิจกรรม/
แผนปฏิบัติการ 

(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

     จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ 
HAPPINOMETER พ บ ว่ า ด้ า น 
Happy Heart บุ ค ล า ก ร มี
ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 73.8 
(มีความสุข)  บุคลากรส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับการท างานเป็น
ทีม (ร้อยละ 90.91)  เต็มใจยินดี
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม (ร้อยละ 
90.91)  มีการสื่อสารพูดคุยใน
องค์กร  (ร้อยละ 81.82)   มี
ความรู้สึกเอื้ออาทร ห่วงใยคน
รอบข้าง (ร้อยละ 81.82)  ให้การ
ช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง (ร้อยละ 
63.64) มีการท างานเหมือนพี่
เหมือนน้อง, ท าประกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ร้อยละ 
54.55) ควรส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศการท างานเหมือนพี่
เหมือนน้อง ร่วมท ากิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

7. กิ จ กิ จ ก ร ร ม น้ า ใ จ ดี  
( Happy Heart) จั ด
กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
บุ ค ล า ก ร มี น้ า ใ จ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระตุ้นให้
เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน
และกันดังน้ี 

7 .1  กิจกรรมทานอาหาร
ร่วมกัน 
7.2 กิจกรรมร่วมแสดงความ
ยินดีในโอกาสต่างๆ เช่น วัน
เกิด วันปีใหม่ เลี้ยงตอนรับ
พ นั ก ง า น ใ ห ม่  เ ลี้ ย ง ส่ ง
บุ ค ล า ก ร ท่ี ไ ป ศึ ก ษ า ต่ อ 
ลาออก เป็นต้น 
7.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
 

คณะ
นิติศาสตร์ 
ม.ทักษิณ 

- ส.ค. 2561 – 
พ.ค. 2562 
 

บุคลากรร่วมกิจกรรมน้ าใจดี 
ร้อยละ 50 

 เพิ่มมติน้ าใจดีจาก
ร้อยละ 73.8 ในปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2560 
เป็น ร้อยละ 75 ใน
ปีการศึกษา 2561 

 - บรรยากาศการท างาน
ดีขึ้น 

 
 



 
 

31 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 
                         ประจ าปีการศึกษา 2561 
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