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ค ำน ำ 
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ที่ 4. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำร

ด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ TSU 11  ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร นั้น คณะนิติศำสตร์จึงจัดท ำแผนสร้ำงเสริมองค์กรแห่ง
ควำมสุข คณะนิติศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 โดยน ำผลกำรประเมินแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 และข้อเสนอแนะในกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 มำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง พัฒนำ แผน/โครงกำร/กิจกรรม ในปีกำรศึกษำ 2560 และรับฟังควำม
คิดเห็นจำกบุคลำกรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน จึงได้ประชุมจัดท ำแผนร่วมกันในวันที่ 28 มีนำคม 2560 
ณ รำชำคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะนิติศำสตร์ 
ในกำรประชุม สมัยสำมัญ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2560 และมีกำรปรับปรุงแผนเสริมสร้ำงแห่งควำมสุข 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และ  แผนกลยุทธ์คณะนิติศำสตร์ 
ในกำรประชุมคณะท ำงำนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2561 
และมีกำรถ่ำยทอดสู่บุคลำกร เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนฉบับนี้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศำสตร์ 

ที่ตั้ง  เลขที่ 140หมู่ 4 ถนนกำญจนวนิช ต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 

ประวัติความเป็นมา 

ในปี 2547  ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย ให้จัดโครงกำรจัดตั้งคณะนิติศำสตร์  สังกัดคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  และเปิดหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ส ำหรับ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ โดยได้ด ำเนินกำรเปิดรับสมัครและเปิดสอนในภำค
เรียนต้น ปีกำรศึกษำ 2547 และได้จัดท ำหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) ส ำหรับผู้
ที่ส ำเร็จปริญญำตรีทุกสำขำ (ปริญญำตรีใบที่สอง) ซึ่งมีกำรรับสมัครและเปิดท ำกำรสอนในภำคเรียนปลำย ปี
กำรศึกษำ 2547โดยท ำกำรสอนนอกเวลำรำชกำร วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 17.00-20.00 น. และวันเสำร์-อำทิตย์ 
ตั้งแต่เวลำ 08.00-17.00 น.   

ต่อมำสภำมหำวิทยำลัยได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะนิติศำสตร์เป็นหน่วยงำนภำยใน เมื่อวันที่ 25 
กันยำยน 2547 ในกำรประชุมสมัยสำมัญครั้งที่ 5/2547 คณะนิติศำสตร์จึงถือว่ำวันที่ 25 กันยำยนของทุกปี เป็น
วันสถำปนำคณะนิติศำสตร์ โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้รักษำกำรแทนคณบดีคณะ
นิติศำสตร์ ทั้งนี้ได้ใช้ห้อง 735 ชั้น 3 อำคำร 7 (อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี) จัดเป็นที่ท ำกำรของคณะ และใช้ห้อง 
736-738 และห้อง 744 ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรสังกัดคณะนิติศำสตร์ในครำวนั้น 

ในปีกำรศึกษำ 2555 สภำมหำวิทยำลัยทักษิณ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 
2554 มีมติให้เปิดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำนิติศำสตร์เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ภำคเรียนต้น ปีกำรศึกษำ 2554 ที่
ต ำบลพนำงตุง อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และสภำมหำวิทยำลัยทักษิณ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2555             
เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2555 ได้มีมติให้ย้ำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำนิติศำสตร์ ทั้งภำคปกติ และภำค
สมทบ มำจัดกำรเรียนกำรสอนที่ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ในปีกำรศึกษำ 2556 มีกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต ภำคสมทบ (นอกเวลำ
รำชกำร) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 17.30-20.30 น. ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ 

 
 
 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 

บท 

ด้านการเงิน 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
ปัจจุบันคณะนิติศำสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิติศำสตร์โดยจ ำแนกเป็น 
- ภำคปกติ(แผนกำรเรียน 4 ปี)ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย(ม.6) โดย

ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำซึ่งเรียนในเวลำรำชกำร 
- ภำคสมทบ  (แผนกำรเรียน 4 ปี) เน้นกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.)  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
(ปวส.)ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทุกสำขำที่ประสงค์จะ
เรียนนอกเวลำรำชกำร 

บุคลากร 
ปีกำรศึกษำ 2559  คณะนิติศำสตร์  มีบุคลำกรประจ ำรวมทั้งสิ้น 37 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย 24  

คน ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย 11 คน จ ำแนกเป็นสำยวิชำกำร   24 คน สำยสนับสนุน 13  คน บุคลำกรสำยวิชำกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 3 คน (ร้อยละ 12.50) ระดับปริญญำโท 21 คน (ร้อยละ 87.50) ดังตำรำงที่ 3 
และคิดสัดส่วนบุคลำกรสำยสนับสนุนต่อบุคลำกรสำยวิชำกำรเท่ำกับ 1 : 1.85 

ตารางท่ี 1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร                                                                                                                      
                                                   หน่วยนับ : คน 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 

สำยวิชำกำร 24 64.86 

สำยสนับสนุน 13 35.15 

รวม 37 100 

หมายเหตุ จ านวนบุคลากรประจ า ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2560 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ ำนวนอัตรำก ำลังแยกประเภทบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

                                                                      หน่วยนับ : คน 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 20 6 26 

ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย  4 7 11 

รวม 24 13 37 

หมายเหตุ :จ านวนบุคลากรประจ า ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2560 

ตารางท่ี 3 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำรและวุฒิกำรศึกษำ 
หน่วยนับ : คน 

 
หมายเหตุ จ านวนบุคลากรประจ า ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2560 

 

 

 

 

 

 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา 

รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท 
 

รวม โท ตรี รวม 

1 1 22 24 3 21 24 6 7 13 
4.17% 4.17% 91.66% 100% 12.50% 87.50% 100% 46.15% 53.85% 100% 
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จ านวนนิสิต 

ปีกำรศึกษำ 2559 คณะนิติศำสตร์ มีนิสิตรวมทั้งสิ้น 1,374 คน เรียนที่วิทยำเขตสงขลำ 1,057 คน 
เรียนที่วิทยำเขตพัทลุง 317 คน จ ำแนกเป็นระดับปริญญำตรี ภำคปกติ 1,057 คน (ร้อยละ 77) ภำคสมทบ 317 
คน (ร้อยละ 23) รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงจ ำนวนนิสิตในสังกัดคณะนิติศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

หลักสูตร/สาขาวิชา สงขลา พัทลุง รวม 

น.บ. นิติศำสตร์ (ภำคปกติ) 963 310 1,273 

น.บ. นิติศำสตร์ (ภำคสมทบ) 259 7 266 

รวมทั้งสิ้น 1,222 317 1,539 

หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที่  7 กันยายน 2559 งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ มีส ำนักงำนคณะนิติศำสตร์เป็นหน่วยงำนกลำงที่มีหน้ำที่
สนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ โดยมีคณบดี  
รองคณบดี และหัวหน้ำส ำนักงำนคณะฯ ท ำหน้ำที่บริหำรงำนภำยในคณะฯ ภำยใต้กำรก ำกับของคณะกรรมกำร
ป ระจ ำ ค ณ ะนิ ติ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะก ำรป ระ เมิ น จ ำก ค ณ ะอ นุ ก ร รม ก ำรป ระกั น คุ ณ ภ ำพ ก ำรศึ ก ษ ำ 
คณะนิติศำสตร์ตลอดจนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นที่ปรึกษำคณะ 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ 

ที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ส านักงานคณะนิติศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 

ที่ปรึกษาคณบดี 

รองคณบดี 

 

หัวหน้าส านักงานคณะ 

กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

ประกันคุณภาพ 
กลุ่มงานการเงิน 

และพัสด ุ

กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานบริการวิชาการ
และวิจัย กลุ่มงานพัฒนานิสิต 

รองคณบดี 

 

ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา 
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณพ.ศ. 2561 – 2580 (ที่มำ: (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 ฝ่ำยแผนงำนส ำนักงำนมหำวิทยำลัยทักษิณ) 

จำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วในช่วงที่ผ่ำนมำ  และแนวโน้มกำร       
เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เริ่มปรำกฏให้เห็นอย่ำงชัดเจนตำมลำดับ อำทิ ศตวรรษแห่งเอเชียกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีของ
สินค้ำและเงินทุน กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม ภำวะโลกร้อน ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ พลังงำนทำงเลือก และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นต้น มีผลท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดด กำรเคลื่อนย้ำยของประชำกรอย่ำงเสรีในกลุ่มประเทศอำเซียน 
ภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่ำว ประเทศไทยต้องเผชิญและได้รับผลกระทบในหลำยประกำร ทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พบว่ำประเทศไทยยังมีโอกำสในกำรปรับตัวและได้รับประโยชน์จำกกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงแต่จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงของประเทศหลำยประกำร รวมทั้งกำรปรับตัวเป็นเศรษฐกิจแบบ
สร้ำงสรรค์ (Creative Economy) กำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในสังคมไทยให้มำกยิ่งขึ้น ซ่ึงใน
กรอบทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก ำหนดประเด็นหลักที่เป็น
จุดเน้นส ำคัญในกำรพัฒนำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน  พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและรับ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น โดยอัญเชิญ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นแนวปฏิบัติในกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร 
ซึ่งเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ประกอบกับยุทธศำสตร์กำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มุ่งเน้นในกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนตำมควำมต้องกำรของประเทศ กำร
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรปฏิรูประบบอุดมศึกษำ และกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำให้เป็นส่วนหนึ่งในกำร
สร้ำงควำมสมดุลในสังคม ประกอบกับรัฐบำลได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งก ำหนด
ยุทธศำสตร์ชำติไว้ 6 ประเด็น และมีนโยบำยให้แต่ละส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในก ำกับของรัฐจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
20 ปี ให้สอดคล้องกับกับแผนยุทธศำสตร์ชำติฯ ดังกล่ำว 

อนึ่ง แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 - 2567 และได้ด ำเนินกำรตำมแผน 
ฯ มำแล้วระยะหนึ่ง พบว่ำ แผนฯ ดังกล่ำวมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้กว้ำงไม่สะท้อนตัวตนของมหำวิทยำลัย  จ ำนวน
ตัวชี้วัดมำกและละเอียดเกินไป เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดแต่ละตัวชี้วัดบำงตัวไม่ส่งผลต่อกำรบรรลุตำมเป้ำประสงค์
และวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งเป้ำหมำยของตัวชี้วัดก ำหนดไว้สูงมำกไม่สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่ง
พิจำรณำได้จำกผลกำรด ำเนินงำนช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.65 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
44.83 ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรุป ดังนี้  

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะกำรผลิตครูทำงด้ำนวิทยำศำสตร์         
มีควำมโดนเด่นในภำคใต้และระดับชำติ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย ใช้ชุมชนเป็นฐำนสำมำรถผลิตบัณฑิตให้
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต แต่กำรมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรผลิตบัณฑิตในด้ำนอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นจุดเน้นอีก 3 ด้ำนยังไม่ค่อยมีควำมชัดเจน นิสิตยังคงต้องได้รับกำรพัฒนำทักษะสำกล     ให้มำกขึ้น และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยยังไม่สำมำรถรองรับควำมเป็นนำนำชำติ   

ด้ำนกำรวิจัย จ ำนวนนักวิจัยมีน้อย ส่งผลต่อกำรจัดท ำผลงำนวิจัยและกำรได้รับงบประมำณด้ำนกำร
วิจัยมีน้อยเมื่อเทียบกับมหำวิทยำลัยอ่ืน และงำนวิจัยบำงส่วนยังไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรเชิงสังคมและเชิง
พำณิชย์ได้อย่ำงแท้จริง   
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ยังไม่ได้มุ่งเน้นกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย ไปบริกำรวิชำกำร
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนและสำมำรถแก้ปัญหำของชุมชนและสังคม รวมทั้งกำรต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ให้แก่
มหำวิทยำลัย   

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีกำรปฏิบัติงำนในเชิงรับมำกกว่ำเชิงรุก ขำดกำรวิจัย พัฒนำและต่อ
ยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่มีอยู่ให้มีควำมโดดเด่น   

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำองค์กรตำมแนวทำงตำมเกณฑ์รำงวัล
คุณภำพแห่งชำติ (TQA) และเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไว้อย่ำงชัดเจน แต่ส่วน
งำนยังไม่ได้น ำเกณฑ์มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงจริงจัง นอกจำกนี้รำยได้ของมหำวิทยำลัยยัง
มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับงบประมำณแผ่นดิน แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินงำนยังต้องพ่ึงพำงบประมำณแผ่นดินเป็น
หลัก  ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินในอนำคต ประกอบกับแนวโน้มจ ำนวนนิสิตที่ลดลง เนื่องมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงอำยุประชำกรโลกกลุ่มอำยุ 60 ปีขึ้นไป ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ส ำหรับประเทศ
ไทยจะเริ่มเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุภำยในประมำณ 15-20 ปีข้ำงหน้ำ กำรเปลี่ยนแปลงนี้จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของประเทศ 

เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอก ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย รวมทั้งจำกกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ ปี 2558 – 2559 ในระยะสองปีที่ผ่ำนมำ ผลปรำกฏตำม
ข้อมูลที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ดังนั้นเพ่ือให้สำมำรถเตรียมรับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ปรับเปลี่ยนได้อย่ำงมีพลวัต มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยทักษิณ โดยจัดท ำเป็นแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 (ระยะยำว 20 
ปี) โดยก ำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์1 ไว้ 5 ด้ำน และจำกควำมท้ำทำยดังกล่ำว ได้น ำมำก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดหลัก จำกตัวชี้วัดหลักจึงก ำหนดกลยุทธ์ และโครงกำร-กิจกรรม โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ปรัชญา 
ปัญญำ จริยธรรม น ำกำรพัฒนำ 

 
วิสัยทัศน์ 

มหำวิทยำลัยที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสอดคล้องกับปัญหำหรือควำมต้องกำรของสังคมและ
ชุมชน ภำยในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)  

 

พันธกิจ 
  1. จัดกำรศึกษำเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนคุณภำพรองรับควำมต้องกำรของพ้ืนที่ ประเทศ 

และกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน  
          2. สร้ำงสรรค์ผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรรับใช้หรือชี้น ำกำรพัฒนำให้กับสังคม เพ่ือพัฒนำสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยรับใช้สังคม 
            3. บริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่สังคม ร่วมสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 

                                                           
1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ หมำยถึง ควำมกดดันต่ำง ๆ ที่มีผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กรในอนำคต เป็นสิ่งที่องค์กรต้องท ำหรือก้ำวข้ำมไปให้ได้ 
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            4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรท ำนุบ ำรุง รักษำ และพัฒนำ ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และ
สิ่งแวดล้อมของภำคใต้ตอนล่ำงให้เกิดคุณค่ำ มูลค่ำเพ่ิมแก่กำรพัฒนำท้องถิ่น ประเทศ และอำเซียน  
            5. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐำนที่เป็นที่รู้จักในระดับอำเซียน  

 
ปณิธาน 
 มหำวิทยำลัยรับใช้สังคม 
 
ค่านิยมหลัก 

คารวะ (Respect): มีคำรวธรรม 
หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่าและความส าคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยความ 
           ถูกต้องจริงใจ 
ปัญญา (Wisdom): มีปัญญำธรรม  
หมายถึง ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อตนเอง  
           องค์กร และสังคม  
สามัคคี (Unity) : มีสำมัคคีธรรม  
หมายถึง ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง 
 
 
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented): ปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลลัพธ์  
หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุ 
           วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด  
มีความคุ้มค่า (Worthiness):      
หมายถึง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร 
            และสังคม โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร  
น าพาสังคม (Social Responsibility): 
หมายถึง เอาใจใส่ เป็นที่พ่ึง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

 
ความท้าทาย 

   1. ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน 
2. ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย 
3. ควำมเป็นนำนำชำติ 
4. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 
5. ควำมม่ันคงทำงกำรเงิน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนในระดับนำนำชำติ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ

สังคม ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน 
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2. ผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพระดับนำนำชำติ หรือที่น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมหรือเชิงพำณิชย์ 

3. พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรบริกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสภำพแวดล้อม ที่เป็น
นำนำชำติ 

4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ มีพลังร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำทั่วทั้งองค์กร
อย่ำงมีควำมสุข 

5. สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนฐำนะทำงกำรเงิน ด้วยกำรหำรำยได้ กำรบริหำรสินทรัพย์ และกำรบริหำร
ต้นทุน 

ตัวช้ีวัดหลัก 
TSU01 หลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมระบบคุณภำพระดับนำนำชำติ 
TSU02 กำรได้งำนท ำหรือกำรประกอบอำชีพอิสระของบัณฑิต 
TSU03 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
TSU04 ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่และอ้ำงอิงในระดับนำนำชำติ 
TSU05 ผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพำณิชย์ 
TSU06 เงินทุนเพ่ือกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
TSU07 นิสิตหรือผู้รับบริกำรและบุคลำกรที่เป็นชำวต่ำงชำติ (Inbound) 
TSU08 นิสิตหรือบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่ ไปท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ 

(Outbound) 
TSU09 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้งองค์กร 
TSU10 กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยชั้นน ำตำมหลักเกณฑ์ของ UI Green Metric 
TSU11 ดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 
TSU12 กำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้ทั้งค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและรำยได้อ่ืน 
TSU13 ควำมสำมำรถในกำรท ำเงินเหลือจ่ำย 

 
กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม 
  เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ ควำมท้ำทำย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดหลักข้ำงต้น จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์

และโครงกำร-กิจกรรมที่ส ำคัญไว้ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและมีเป้ำหมำย
ร่วมกัน 

 

ความท้าทาย – วัตถุประสงค ์– 
ตัวชี้วัดหลัก 

(5 ประเด็น - 13 ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ ์
(24 กลยุทธ์) 

 
โครงการ-กิจกรรมส าคัญ 

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเปน็ฐาน 
วัตถุประสงค ์
ผลิตบัณฑติที่มีคณุภำพได้
มำตรฐำนในระดับนำนำชำต ิมีอัต
ลักษณ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของสังคม ด้วยกระบวนกำรเรยีนรู้

1.1 พัฒนำหลักสูตรทีม่ีมำตรฐำนตำม
ระบบคณุภำพระดับนำนำชำติ
และตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคม  

1.1.1 โครงกำรปรับปรุงหลักสตูร 
        - หลักสตูรที่เปดิโอกำสให้นิสิตได้รับ

ประสบกำรณ์ตรงจำกชุมชน (ฝึกงำน/สห
กิจศึกษำ/เรียนรูภ้ำคสนำมในชุมชน) 

        - หลักสตูรที่เป็นควำมต้องกำรของสังคม 
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ความท้าทาย – วัตถุประสงค ์– 
ตัวชี้วัดหลัก 

(5 ประเด็น - 13 ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ ์
(24 กลยุทธ์) 

 
โครงการ-กิจกรรมส าคัญ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน 
 
 
ตัวชี้วัดหลัก 
TSU01 หลักสูตรที่ได้มำตรฐำน

ตำมระบบคุณภำพระดับ
นำนำชำติ 

TSU02 กำรได้ งำนท ำหรือกำร
ประกอบอำชีพอิสระ
ของบัณฑิต 

TSU03 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

        - หลักสตูรที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของศูนย์ควำมเป็นเลิศของ
มหำวิทยำลยั  

1.1.2 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ 
        - หลักสตูรดำ้นอุตสำหกรรมเกษตรและ

ชีวภำพ 
        - หลักสตูรดำ้นวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
        - หลักสตูรดำ้นมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ทีเ่ป็นที่ต้องกำรของสงัคม  
1.2 ปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่น้นกำร

เรียนรูเ้ชิงบูรณำกำรจำกแหล่ง
เรียนรูห้รือประสบกำรณ์จริงใน
ชุมชน 

1.2.1 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำศึกษำทั่วไป 

1.2.2 โครงกำรปรับเปลี่ยนแนวคดิและวิธีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

1.2.3 โครงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบออนไลน์ 
(MOOC/e-Learning) 

1.3 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องและเหมำะสมกับ
สังคมดิจิทลั 

1.3.1 โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรยีนรู้
เพื่อพัฒนำไปสู่ Digital University         

1.4 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรยีนรู้
และสมรรถนะสำกลของอำจำรย ์

1.4.1 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำของ
อำจำรย ์

1.4.2 โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำน เทคโนโลยี
และดิจิทลั 

1.5 พัฒนำนิสิตให้มีอัตลักษณ์ที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคม และมีคณุลักษณะตำม
สมรรถนะสำกล  

1.5.1 โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำของ
นิสิต 

1.5.2 โครงกำรพัฒนำนิสิตใหม้ีสมรรถนะสำกล 
1.5.3 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนหรือกำร

ด ำเนินชีวิตในอนำคต (ทักษะชีวิต) 
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย  
วัตถุประสงค ์
ผลิตผลงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ทีม่ีคุณภำพระดับ
นำนำชำติ หรือท่ีน ำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิง
พำณิชย ์
 
ตัวชี้วัดหลัก 
TSU04  ผ ล งำน วิ จั ย แ ล ะ งำน

สร้ำงสรรค์ที่ เผยแพร่
แ ล ะ อ้ ำ งอิ ง ใน ระ ดั บ
นำนำชำติ 

TSU0 5  ผ ล ง ำ น วิ จั ย ที่ มี ก ำ ร

2.1 ก ำหนดนโยบำยและจดุเน้นกำร
วิจัยที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของสังคม 

2.1.1 โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตรด์้ำนกำรวิจยั
ของมหำวิทยำลัย  

2 .2  พั ฒ นำระบบ บริห ำรจั ดกำร
งำนวิจัยที่มีประสิทธิภำพ เพื่อ
สนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรท ำวิจัย 

2.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัย
ที่มีประสิทธิภำพ 

2.2.2 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกร
ด้ำนกำรวิจัยตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
มหำวิทยำลัย 

2.3 พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้สำมำรถ
ส ร้ ำ ง ผ ล ง ำ น วิ จั ย แ ล ะ ง ำ น
สร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ 

2.3.1 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภำพสำมำรถ
เผยแพร่และอ้ำงอิงในระดับนำนำชำติ 

2.3.2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพื่อ
เพิ่มศักยภำพทำงกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 
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ความท้าทาย – วัตถุประสงค ์– 
ตัวชี้วัดหลัก 

(5 ประเด็น - 13 ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ ์
(24 กลยุทธ์) 

 
โครงการ-กิจกรรมส าคัญ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมหรือเชิงพำณิชย์ 

TSU06 เงินทุนเพื่อกำรวิจัยจำก
แหล่งทุนภำยนอก 

2.3.3 โครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรสำยวิชำกำร
ได้สร้ำงงำนวิจัยมำกขึ้น  

2.4 สร้ำงระบบสนับสนุนกำรวิจัยรับ
ใช้สังคมและกำรวิจัยสู่เชิงพำณิชย์ 

2.4.1 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสังคมและสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพำณิชย ์

2.4.2 โครงกำรต่อยอดทรัพย์สินทำงปัญญำให้เกิด
มูลค่ำ 

2.5 พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะ
ท ำ ง ใน ร ะ ดั บ น ำ น ำ ช ำ ติ ที่
ตอบสนองควำมต้ องกำรของ
สังคม 

2.5.1 โครงกำรพัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศของ
มหำวิทยำลัย (ใช้วิจัยเป็นฐำน) 

        - ด้ำนอุตสำหกรรมเกษตรและชีวภำพ  
        - ด้ำนพลังงำนทำงเลือก  
        - ศูนย์ควำมเป็นเลิศที่ ตอบสนองควำม

ต้องกำรเชิงพื้นที่หรือนโยบำยรัฐบำล 
 

3. ความเป็นนานาชาติ  
วัตถุประสงค ์
พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำร
บริกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และสภำพแวดล้อม ท่ีเป็น
นำนำชำติ 
 
ตัวชี้วัดหลัก 
TSU07 นิสิตหรือผู้รับบริกำรและ

บุ ค ล ำ ก ร ที่ เ ป็ น
ชำวต่ำงชำติ (Inbound) 

TSU08 นิสิตหรือบุคลำกรของ
มหำวิทยำลั ยที่ ไปท ำ
กิจกรรมทำงวิชำกำรกับ
ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ 
(Outbound) 

3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร
นำนำชำติหรือรำยวิชำที่
ชำวต่ำงชำติสำมำรถเข้ำเรียนได้  

3.1.1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติและ
รำยวิชำทีช่ำวต่ำงชำติสำมำรถเข้ำเรียนได ้

3.2 พัฒนำควำมร่วมมือในระดับ
นำนำชำติ 

3.2.1 โครงกำรสรำ้งและพัฒนำควำมร่วมมือระดบั
นำนำชำติ 

3.3 สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
และแสวงหำบคุลำกรในระดับ
นำนำชำติ 

3.3.1 โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับ
มหำวิทยำลยัและหน่วยงำนในระดับ
นำนำชำติ 

3.4 พัฒนำสมรรถนะสำกลและ
ส่งเสริมให้เกิดกจิกรรมและกำร
แลกเปลีย่นนิสติระดับนำนำชำติ 
รวมทั้งกำรฝึกสหกิจศึกษำและ
กำรฝึกงำนในต่ำงประเทศ 

3.4.1 โครงกำรแลกเปลี่ยนนสิิตกบัมหำวิทยำลยั
และหน่วยงำนในระดับนำนำชำต ิ

3.4.2 โครงกำรกจิกรรมนิสติระหวำ่งประเทศเพื่อ
พัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดำ้นต่ำง ๆ 
ของนิสิต (ภำวะผู้น ำ จติบริกำร จติ
สำธำรณะ) 

3.4.3 โครงกำรสนับสนุนกำรฝึกสหกิจและกำร
ฝึกงำนในต่ำงประเทศ 

3.5 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 
สภำพแวดล้อม และกำรให้บริกำร 
ที่สนับสนุนควำมเป็นนำนำชำต ิ

3.5.1 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก สภำพแวดล้อม และกำร
ให้บริกำรที่สนับสนุนควำมเป็นนำนำชำติ 

        - ด้ำนกำยภำพ  
        - ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน  อื่น ๆ 

(ระบบกำรลงทะเบียน กำรเงิน ฯลฯ) 
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ความท้าทาย – วัตถุประสงค ์– 
ตัวชี้วัดหลัก 

(5 ประเด็น - 13 ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ ์
(24 กลยุทธ์) 

 
โครงการ-กิจกรรมส าคัญ 

4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  
วัตถุประสงค ์
พัฒนำระบบบริหำรจดักำรที่มี
ประสิทธิภำพ มีพลังร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท่ัวท้ังองค์กร
อย่ำงมีควำมสุข 
 
 
 
ตัวชี้วัดหลัก 
TSU09  กำรน ำระบบคุณภำพ

ส ำ ก ล ม ำ ใ ช้ บ ริ ห ำ ร
จัดกำรทั่วทั้งองค์กร 

TSU10   กำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัชั้นน ำตำม
หลักเกณฑ์ของ UI 
Green Metric 

TSU11  ดัชนีควำมสุขของ 
           บุคลำกร 

4.1 พัฒนำกำรบรหิำรจดักำรและ
ระบบคณุภำพระดับมหำวิทยำลัย
และระดับส่วนงำน ตำมเกณฑ์
คุณภำพระดับสำกล 

4.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กร
ตำมแนวทำงเกณฑ์คุณภำพกำรศกึษำเพื่อ
กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

4.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสตูรตำมเกณฑ์ AUN-
QA 

 
4.2 พัฒนำระบบบริหำรและ

ทรัพยำกรมนุษย์ทีม่ีประสิทธิภำพ 
สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข และ
มีวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ข้มแข็ง 

4.2.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลของมหำวิทยำลัย 

4.2.2 โครงกำรเสริมสร้ำงมหำวิทยำลัยแห่ง
ควำมสุข (Happy University) : 
มหำวิทยำลยัสุขภำวะ (Happy 
Workplace) 

4.2.3 โครงกำรบ่มเพำะและเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรตำมค่ำนิยมหลัก (Core Value) ของ
มหำวิทยำลยั 

4.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยัอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

4.3.1 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.3.2 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยที่
สำมำรถเชื่อมโยงกันได ้

4.4 พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ Green 
University  

4.4.1 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัตำมเกณฑ์ UI 
Green Metric 

4.5 พัฒนำกำรสื่อสำรองค์กรให้ท่ัวถึง
และสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ของมหำวิทยำลัย 

4.5.1 โครงกำรสรำ้งแบรนด์ของมหำวิทยำลัย 
4.5.2 โครงกำรสรำ้งระบบ/กระบวนกำรสื่อสำร

องค์กรเพื่อเสรมิภำพลักษณ์ของ
มหำวิทยำลยัและส่วนงำนแบบบูรณำกำร 

4.5.3 โครงกำรสรำ้งเครือข่ำยและควำมสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เพื่อร่วม
เผยแพรผ่ลงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่
รู้จักและรับรู้ในวงกว้ำง 

5. ความมั่นคงทางการเงิน  
วัตถุประสงค ์
สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนฐำนะทำง
กำรเงิน ด้วยกำรหำรำยได้ กำร
บริหำรสินทรัพย์ และกำรบริหำร
ต้นทุน  
 
ตัวชี้วัดหลัก 
TSU12  กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ทั้ง

5.1 บริหำรจัดกำรสินทรัพย์ให้เกิด
มูลค่ำเพิม่ 

5.1.1 โครงกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดิน
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลยั 

5.1.2 โครงกำรบริหำรเงินและสินทรัพย์ให้เกิด
มูลค่ำเพิม่ 

 
5.2 บริหำรจัดกำร กำรเงินและตน้ทุน

ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
5.2.1 โครงกำรปรับปรุงระบบงบประมำณ และ

กำรบริหำรต้นทุนของมหำวิทยำลยั  
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ความท้าทาย – วัตถุประสงค ์– 
ตัวชี้วัดหลัก 

(5 ประเด็น - 13 ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ ์
(24 กลยุทธ์) 

 
โครงการ-กิจกรรมส าคัญ 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
และรำยได้อื่น 

TSU13 ควำมสำมำรถในกำรท ำ
เงินเหลือจ่ำย 

5.2.2 โครงกำรปรับปรุงระบบกำรเงินเพื่อจูงใจให้
ส่วนงำนหรือหน่วยงำนหำรำยได้มำกข้ึน 

5.2.3 โครงกำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือกเพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน 

5.3 ส่งเสริมใหม้ีหลักสูตรต่อเนื่องและ
กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อชุมชนและ
กำรหำรำยได ้

5.3.1 โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำต่อเนื่องของมหำวิทยำลยั 

        - จัดท ำข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ
ต่อเนื่องของมหำวิทยำลัย 

5.3.2 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อชุมชนและกำรหำรำยได้ 
(ก ำหนดรำยละเอียดโดยจ ำแนกเปน็กำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อชุมชนและกำรหำรำยได้) 

5.3.3 โครงกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรของ
บุคลำกรและนสิิตของมหำวิทยำลยั 

5.3.4 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยใหส้ำมำรถเป็นที่
ปรึกษำให้แก่หน่วยงำนภำยนอก  

5.4 กำรจัดกำรต้นทุนและรำยได้จำก
กำรจัดกำรศึกษำ 

5.4.1 โครงกำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำมำตรกำร
กำรรับนสิิตเชิงรุกเพื่อใหไ้ด้จ ำนวนนิสิตตำม
แผน 

5.4.2 โครงกำรควำมร่วมมือกำรจดักำรศึกษำตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑติ 

5.4.3 โครงกำรปรับระบบกำรจัดกำรศึกษำให้เอื้อ
ต่อกำรรับคนในวัยท ำงำนเข้ำศึกษำมำกขึ้น 

         - ปรับระบบกำรคิดภำระงำน 
         - ปรับระบบคำ่ตอบแทน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560-2564 

ปรัชญา  
  “ นิติเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม  น ำยุติธรรมสู่สังคม ” 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นคณะชั้นน ำระดับชำติในปี 2568 มุ่งรับใช้สังคม” 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. คำรวะ (Respect) 
2. ปัญญำ (Wisdom) 
3. สำมัคคี (Unity) 
4. มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) 
5. มีควำมคุ้มค่ำ(Worthiness) 
6. น ำพำสังคม(Social Responsibility) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
“มีควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตบัณฑิต เพ่ือรับใช้สังคม” 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่ทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้ำงควำมยุติธรรมแก่ชุมชน 
2. สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจัย อันจะน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำเพ่ือกำรพัฒนำสังคม 
3. เป็นศูนย์กลำงในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกฎหมำย เชื่อมโยงเครือข่ำยชุมชน เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน

กฎหมำยแก่สังคม 

แผนกลยุทธ์การพฒันาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ.2560-2564 

ความท้าทาย โอกาสเชิง 
กลยุทธ์ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค ์ แผนปฏิบัติการ 

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑติที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
1.1 พัฒนำหลักสูตรทีม่ีมำตรฐำนตำม
ระบบคณุภำพระดับนำนำชำติและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม  

 

ผลิตบัณฑติที่มีคณุภำพได้มำตรฐำนใน
ระดับนำนำชำติมีอัตลักษณ์ที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐำน 
 

ระยะสั้น 
1.ปรับปรุงหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิตตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ พ.ศ.2558 และ
เกณฑ์มำตรฐำน AUN QA (2560) 
2.เสริมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประกันคณุภำพหลักสตูร(AUN-QA) แก่
บุคลำกร 
ระยะยำว 

1. พัฒนำหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ยุติธรรมส ำหรับผู้ที่มีประสบกำรณท์ ำงำน  
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2.พัฒนำหลักสูตรใหม่ตำมควำมตอ้งกำรของ
ตลำดแรงงำน 

1.2 ปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่น้นกำร
เรียนรูเ้ชิงบูรณำกำรจำกแหล่งเรยีนรู้หรือ
ประสบกำรณ์จริงในชุมชน 

 ระยะสั้น 
ส่งเสริมให้นิสติมีประสบกำรณ์และกำร
เรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัติงำนจริงในพ้ืนท่ี 
-โครงกำรเสรมิสร้ำงองค์ควำมรู้จำกแหล่ง
เรียนรูภ้ำยนอกโดยเชื่อมกับศูนย์ยตุิธรรม
ชุมชนในภำคใต้ 
-โครงกำรศึกษำดูงำนในหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน 
-โครงกำรฝึกงำน 
-โครงกำรปรบัเปลีย่นแนวคิดและวิธีกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน 
- โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ (MOOC/e-Learning) 
 

1.3พัฒนำระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องและเหมำะสมกับยคุสังคมดิจิทัล 

 

 ระยะสั้น 
ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยมีำใช้เพื่อกระตุ้น
กำรเรยีนรู ้
-โครงกำรส่งเสรมิใช้ระบบ TSU E-Learning 
ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
ระยะยำว 
พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีส่งเสริมกำรเรยีนรู้
ด้วยตนเองผ่ำนสื่อยุคสังคมดจิิตอล 
 

1.4พัฒนำสมรรถนะกำรจดักำรเรยีนรู้และ
สมรรถนะสำกลของอำจำรย ์

 ระยะสั้น 
1.พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ 
ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของ
อำจำรย ์
- โครงกำรแลกเปลี่ยนนสิิต และอำจำรย์ 
- จัดสรรงบประมำณเพ่ือส่งเสริมกำรเสริม
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสื่อสำร
ของบุคลำกำรสำยวิชำกำร 
ระยะยำว 
1. พัฒนำสมรรถนะทำงภำษำของอำจำรย์
ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
- จัดโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนภำษำ
ส ำหรับบคุลำกรสำยวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
2.ผลักดันวำรสำรวิชำกำร นิติศำสตร์ เพื่อ
เข้ำสู่ฐำน TCI 
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1.5พัฒนำนิสิตให้มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคม และมีคณุลักษณะ
ตำมสมรรถนะสำกล 

 

 ระยะสั้น 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่พัฒนำนสิิตให้มีอัต
ลักษณ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
และมีคณุลักษณะตำมสมรรถนะสำกล 
- โครงกำรแลกเปลี่ยนนสิิต และอำจำรย์ 
- กิจกรรมห้องเรยีนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับนัก
กฎหมำย 
ระยะยำว 
พัฒนำนิสิตให้มีอัตลักษณ์ทีต่อบสนองควำม
ต้องกำรของสังคมและมีคณุลักษณะตำม
สมรรถนะสำกล  
- จัดโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักกฎหมำยอย่ำง
ต่อเนื่อง 

6. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งเนน้กำรบูร
ณำกำรองค์ควำมรู ้

 ระยะสั้น 
ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ลักษณะบรูณำกำร 
-โครงกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้กำรสอน
กฎหมำยทีส่ำมำรถบูรณำกำรองคค์วำมรู้
ทำงนิติศำสตร์สู่กำรปฏิบตั ิ
 

  ระยะยำว 
ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับ
ศำสตร์อื่นๆ 
-หลักสูตรมรีำยวิชำที่มีกำรบรูณำกำรศำสตร์
ทำงกฎหมำยกับศำสตร์อื่นๆเพิ่มเติม 

7.เพิ่มอัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต 
 

 ระยะสั้น 
เสรมิสร้ำงทักษะที่จ ำเป็นในกำรเรยีน
กฎหมำย 
-โครงกำรส่งเสรมิให้มีกำรปรับพ้ืนฐำนและ
ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรศึกษำกฎหมำย 
-โครงกำรเสรมิเสร้ำงกลุม่กำรเรียนรู้ขนำด
ย่อม(เพื่อนช่วยเพื่อน,พี่ช่วยน้อง) 
ระยะยำว 
ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดย
ค ำนึงถึงศักยภำพของผู้เรียน 
-กิจกรรมก ำหนดกลุม่ผู้เรียนใหส้อดคล้องกับ
ศักยภำพของผู้เรยีน 
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2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
2.1.ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้นกำรวิจัยที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
 
 

 
 

ผลิตผลงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์ที่มี
คุณภำพระดับนำนำชำติ หรือท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิง
พำณิชย ์
 

ระยะสั้น 
ส่งเสริมกำรผลติงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม 
-ประกำศคณะกรรมกำรกำรเงินและ
ทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบตัิกำรขอรับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัย คณะนิตศิำสตร์ 
มหำวิทยำลยัทักษิณ พ.ศ.2560 
ระยะยำว 
ส่งเสริมกำรผลติงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ที่บูรณำกำรกับหน่วยงำนอ่ืน 
 

2.2.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนและสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำวิจัย 

 

 ระยะสั้น 
1.จัดฝึกอบรมให้อำจำรย์เขียนข้อเสนอ
งำนวิจัย 
2.ส่งเสรมิให้มีค่ำตอบแทนพิเศษเมื่อท ำงำน
วิจัยเสร็จสิ้นและตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
หน่วยงำนได้ใช้ประโยชน ์
 

2.3.พัฒนำศกัยภำพนักวิจัยให้สำมำรถ
สร้ำงผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ใน
ระดับนำนำชำต ิ

 

 ระยะสั้น 
ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้ท ำ
วิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 
- โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่ มี คุณ ภำพ
สำมำรถ เผยแพร่และอ้ ำงอิ งใน ระดั บ
นำนำชำติ 
ระยะยำว 
ร่วมสนับสนุนเพื่อเปดิโอกำสให้อำจำรยไ์ด้
ท ำงำนวิจัยและผลผลติผลงำนตีพมิพ์ใน
ระดับนำนำชำต ิ
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยเพื่อ

เพิ่ ม ศั ก ย ภ ำพ ท ำงก ำรวิ จั ย ข อ ง
มหำวิทยำลัย 

 
2.4.สร้ำงระบบสนับสนุนกำรวิจัยรบัใช้
ชุมชน/สังคม และกำรวิจัยสู่เชิงพำนิชย์ 

 

 ระยะสั้น 
ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้น ำ
โจทก์จำกชุมชน/ สังคมเป็นเป้ำหมำยของ
กำรท ำงำนวิจัยเพื่อประโยชน์ตรงต่อผู้ใช้
ผลงำนวิจัย 
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-โครงกำรส่งเสรมิและสนับสนุนกำรสรำ้ง
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสังคมและสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพำณิชย ์
ระยะยำว 
ส่งเสริมให้อำจำรย์ตั้งโจทก์จำกชุมชนมีส่วน
ร่วม เพื่อให้ผลงำนวิจัยตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชม/ สังคม 

3. ความเป็นนานาชาติ 
3.1.ส่งเสรมิกำรพัฒนำหลักสตูรนำนำชำติ
หรือรำยวิชำที่ชำวต่ำงชำติสำมำรถเข้ำ
เรียนได ้

พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำร
บริกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ
สภำพแวดล้อม ท่ีเป็นนำนำชำต ิ
 

ระยะสั้น 
จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำที่ชำวต่ำงชำติ
สำมำรถเข้ำเรียนได ้
-โครงกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติและ
รำยวิชำที่ชำวต่ำงชำติสำมำรถเข้ำเรียนได้ 
ระยะยำว 
พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำที่มคีวำมเป็น
นำนำชำติ 
 

3.2. พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับ
นำนำชำติ 

 

 ระยะสั้น 
สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรภำยใต้ MOU 
กับมหำวิทยำลยัในกลุ่มอำเซียน 
ระยะยำว 
ส่งเสริมกำรท ำงำนวิชำกำรร่วมกับ
มหำวิทยำลยัที่ได้ท ำควำมร่วมมือด้ำน
วิชำกำร 
 

3.3. สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลีย่นและ
แสวงหำบุคลำกรในระดับนำนำชำติ 

 ระยะสั้น 
ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์กบั
มหำวิทยำลยัต่ำงประเทศภำยใต้ MOU 
ระยะยำว 
พัฒนำระบบกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์  
ชำวต่ำงชำติ 
 

3.4. พัฒนำสมรรถนะสำกลและสง่เสริมให้
เกิดกิจกรรมและกำรแลกเปลี่ยนนสิิตระดับ
นำนำชำติ  

 ระยะสั้น 
พัฒนำสมรรถนะสำกลของนิสิตใหไ้ด้ตำม
เกณฑ์ที่มหำวทิยำลยัก ำหนด 
ระยะยำว 
1.แลกเปลีย่นนักศึกษำในกลุ่มประเทศ
อำเซียน 
2.ส่งเสรมิให้นิสติฝึกงำนกับส ำนักกฎหมำย
สำกล 
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3.5. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก สภำพแวดล้อม และกำร
ให้บริกำร ท่ีสนับสนุนควำมเป็นนำนำชำติ 

 

 ระยะสั้น 
จัดให้มีห้องเรยีนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับนัก
กฎหมำย 
ระยะยำว 
พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนกฎหมำย สื่อ
ประชำสมัพันธ์ ท่ีเป็นสำกล 
 
 

4. การบริหารจัดการเพ่ือด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
4.1.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและระบบ
คุณภำพระดับมหำวิทยำลัยและระดับส่วน
งำน ตำมเกณฑ์คุณภำพระดับสำกล 

พัฒนำระบบบริหำรจดักำรที่มี
ประสิทธิภำพ มีพลังร่วมในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท่ัวท้ังองค์กร
อย่ำงมีควำมสุข 
 

ระยะสั้น 
กำรน ำระบบประกันคุณภำพกำรศกึษำเพื่อ 
กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ(EdPEx) มำใช้ 
-จัดโครงกำรแลกเป็นเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของระบบ
ประกันคณุภำพ 
-โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสตูรตำมเกณฑ์ AUN-
QA 
ระยะยำว 
พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศกึษำเพื่อ
กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ(EdPEx) 
 

4.2. พัฒนำระบบบริหำรและทรัพยำกร
มนุษย์ท่ีมีประสิทธิภำพ สู่มหำวิทยำลัยแห่ง
ควำมสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 

 ระยะสั้น 
ส่งเสริมให้บุคลำกรสำมำรถปฏืบัตงิำนได้เตม็
ศักยภำพมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและ
เสรมิสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
-ก ำหนดแนวทำงและจดัสรรงบประมำณ
เพื่อให้บุคลกำรไดร้ับกำรพัฒนำตรงกับ
หน้ำท่ีที่ได้รับมอบหมำย 
- โครงกำรเสริมสร้ำงมหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข (Happy University) : 
มหำวิทยำลยัสุขภำวะ (Happy 
Workplace) 
- โครงกำรบ่มเพำะและเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรตำมค่ำนิยมหลัก (Core Value) ของ
มหำวิทยำลยั 
ระยะยำว 
ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน 
-จัดท ำข้อตกลงภำระงำนเพื่อกระตุ้นให้
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ความท้าทาย โอกาสเชิง 
กลยุทธ์ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค ์ แผนปฏิบัติการ 

บุคลำกรสร้ำงสรรค์งำน องค์ควำมรู้ ท่ี
สำมำรถพัฒนำส่วนงำน และตนเองได ้

4.3. พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ี
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 ระยะสั้น 
พัฒนำระบบสำรสนเทศคณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัทักษิณ ท่ีครอบคลุมภำรกิจ
ด้ำนต่ำงๆ 
-พัฒนำเว็บไซต์ใหส้ำมำรถรองรับและ
ครอบคลมุกับภำรกิจของคณะ 
ระยะยำว 
พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้บรหิำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

5. ความมั่นคงทางการเงิน   
5.1. บริหำรจัดกำรสินทรัพย์ให้เกดิ
มูลค่ำเพิม่ 

 

สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนฐำนะทำงกำรเงิน 
ด้วยกำรหำรำยได้ กำรบริหำร
สินทรัพย์ และกำรบริหำรต้นทุน 

ระยะสั้น 
กำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

5.2. บริหำรจัดกำร กำรเงินและตน้ทุนให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 ระยะสั้น 
1.วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพ 
2.ส่งเสรมิให้อำจำรย์ทั้งสองวิทยำเขตจัดกำร
เรียนกำรสอนร่วมในรำยวิชำเดียวกันเพ่ือลด
ต้นทุน 
 

5.3. ส่งเสริมใหม้ีหลักสูตรต่อเนื่องและกำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อชุมชนและกำรหำ
รำยได ้

 

 ระยะสั้น 
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนกฎหมำยและ
จัดหำรำยได้ โดยกำรจัดอบรมหลกัสูตร
ศึกษำต่อเนื่องด้ำนกฎหมำย 
ระยะยำว 
จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่องรว่มกับ
หน่วยงำนในพ้ืนท่ีเพื่อจัดหำรำยได ้
-โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรกำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อชุมชนและกำรหำรำยได้ 
(ก ำหนดรำยละเอียดโดยจ ำแนกเปน็กำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อชุมชนและกำรหำรำยได้) 
-โครงกำรส่งเสรมิและพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยใหส้ำมำรถเป็นที่
ปรึกษำให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
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ความท้าทาย โอกาสเชิง 
กลยุทธ์ความได้เปรียบ 

วัตถุประสงค ์ แผนปฏิบัติการ 

 
 

5.4.กำรจัดกำรต้นทุนและรำยได้จำกกำร
จัดกำรศึกษำ 

 ระยะสั้น 
ประชำสมัพันธ์กำรรับนสิิตเชิงรุกเพื่อให้ได้
นิสิตหรือผู้รับบริกำรตำมแผน 
ระยะยำว 
พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรสมัคร/
ลงทะเบียนของผู้รบับริกำรหลักสตูร
ฝึกอบรม ศึกษำต่อเนื่อง 
-โครงกำรควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑติ 
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ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด ำเนินกำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace : 

Happy Work-life) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนภำยนอกเพ่ือหำโอกำสและ
อุปสรรคและสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนภำยในเพ่ือหำจุดแข็งและจุดอ่อนน ำไปสู่กำรก ำหนดทิศทำงกำรสร้ำงเสริม
องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace : Happy Work-life) 

คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ดังนี้ 

จุดแข็ง(Strengths) 

1. บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน มีควำมต้องกำรสร้ำงสุขในเรื่องใกล้เคียงกัน 
พร้อมที่จะเรียนรู้ และเผชิญควำมท้ำทำยร่วมกัน 

2. เป็นองค์กรขนำดเล็ก ท ำให้บุคลำกรมีควำมใกล้ชิด สนิทสนม เหมือนคนในครอบครัว 
3. ผู้บริหำรให้ควำมอิสระในกำรคิดสร้ำงสรรค์ของบุคลำกร 
4. บุคลำกรมีควำมรักสำมัคคี (Team Work) 

จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. บุคลำกรให้ควำมส ำคัญกับควำมสุขของคนในองค์กรค่อนข้ำงน้อย 
2. ขำดกำรท ำกิจกรรมที่สร้ำงควำมสุขร่วมกัน 
3. ขำดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
4. อำคำรสถำนที่ไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำงกิจกรรมแห่งควำมสุข  

โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบำยมหำวิทยำลัยสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
2. มี สสส. ที่พร้อมสนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงในกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
3. มีมหำวิทยำลัยมหิดล เป็นต้นแบบในกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 

อุปสรรค(Treats) 

รัฐบำลชะลองบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่ 

จำกกำรวิเครำะห์ SWOT Matrix ได้กลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ SO 
พัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุขโดย
ศึกษำจำกหน่วยงำนต้นแบบ 

กลยุทธ์ ST 
ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงเสริมควำมสุขในองค์กำรโดย
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
 

กลยุทธ์ WO 
สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลกำรร่วมสร้ำงเสริมองค์กรแห่ง
ควำมสุข 

กลยุทธ์ WT 
พัฒนำอำคำรสถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้
เอ้ือต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขของบุคลำกร 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT) / 

ผลส ารวจ HAPPINOMETER 
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วิเคราะห์ผลส ารวจ HAPPINOMETER  
คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
ผลสรุปรวม  จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมสุขในแต่ละมิติตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. Happy Hart  ร้อยละ 76.36 (ระดับดีมำก)  

2. Happy Soul  ร้อยละ 75.00 (ระดับดีมำก)  

3. Happy Brain  ร้อยละ 74.25 (ระดับดี)  

4. Happy Family  ร้อยละ 69.70 (ระดับดี)  

5. Happy Society ร้อยละ 68.94 (ระดับดี)  

6. Happy Work Life ร้อยละ 66.31 (ระดับดี)  

7. Happy Body ร้อยละ 63.18 (ระดับดี)  

8. Happy Relax ร้อยละ 60.91 (ระดับดี)  

9. Happy Money ร้อยละ 55.69 (ระดับดี)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 25 

 

 
 

ระดับความสุข 
1. Happy Body/สุขภาพ 

 
ด้ำน Happy Body จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรสังกัดคณะนิติศำสตร์ ไม่สูบบุหรี่ และมีกำรออก

ก ำลังกำยค่อนข้ำงน้อย มีอัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้ำงสูง โดยรวมมีภำวะเสี่ยงต่อโรคสูง จึงควรส่งเสริมให้
บุคลำกรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพที่แข็งแรงสมบูรณ์  

2. Happy Relax/ผ่อนคลายดี 

 
ด้ำน Happy Relax จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรบุคลำกรมีควำมเครียดเรื่องส่วนตัว เรื่องงำน 

และชีวิตไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง แต่เป็นปัญหำที่สำมำรถแก้ด้วยตัวเองได้ แต่บุคลำกรส่วนใหญ่ได้รับกำรพักผ่อนน้อย 
ควรมีกิจกรรมเสริมกำรผ่อนคลำยระหว่ำงกำรท ำงำน 
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3. Happy Heart/น้ าใจด ี

 
ด้ำน Happy Heart จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนเป็นทีม มีกำร

สื่อสำรพูดคุยในองค์กร ให้กำรช่วยเหลือแก่คนรอบข้ำง มีควำมรู้สึกเอ้ืออำทร ห่วงใยคนรอบข้ำง ควรส่งเสริมกำรสร้ำง
บรรยำกำศกำรท ำงำนเหมือนพี่เหมือนน้อง ร่วมท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 
4. Happy Soul/จิตวิญญาณดี 

 
ด้ำน Happy Soul จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรมีควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับและ                  

ขอโทษในควำมผิดที่ท ำหรือมีส่วนรับผิดชอบ แต่ยังมีกำรยกโทษและให้อภัยอย่ำงจริงใจต่อผู้ท ำผิดค่อนข้ำงน้อย  
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5. Happy Family/ครอบครัวดี 

 
ด้ำน Happy Family จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่รู้สึกมีควำมสุขกับครอบครัว แต่

เนื่องจำกกำรท ำงำนท ำให้มีเวลำอยู่กับครอบครัวยังไม่เพียงพอ หรือมีกำรท ำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว
ค่อนข้ำงน้อย ควรจัดกิจกรรมให้คนในครอบครัวใช้เวลำร่วมกับบุคลำกร 

 
6. Happy Society/สังคมดี 

 
ด้ำน Happy Society จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำด้ำนกำรใช้ชีวิตในสังคม บุคลำกรส่วนใหญ่มีกำร

ปฏิบัติตำมระเบียบของสังคม ใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข แต่มีควำมรู้สึกว่ำสังคมไทยในปัจจุบันมีควำมสุขค่อนข้ำง
น้อยลง ควำมสัมพันธ์หรือกำรพึ่งพำกันได้น้อยลง  โดยเฉพำะควำมคลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้ำงน้อย  
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7. Happy Brain/ใฝ่รู้ดี 

 
ด้ำน Happy Brain จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรมีควำมใฝ่รู้ แสงหำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำ

ตนเองในกำรท ำงำนมำก แต่มีโอกำสในกำรอบรม ศึกษำ ดูงำน ค่อนข้ำงน้อย  

 
8. Happy Money/สุขภาพเงินด ี

 
ด้ำน Happy Money จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรมีภำระหนี้สิน มีกำรผ่อนช ำระหนี้ไม่ค่อยตรง

ตำมก ำหนดเวลำ และมีกำรออมในแต่ละเดือนค่อนข้ำงต่ ำ  มีบุคลกรกว่ำครึ่งหนึ่งที่รำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย และ
ไม่มีกำรออม ควรมีกำรจัดกิจกรรมวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินและส่งเสริมกำรออม 
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9. Happy Work Life (Happy Plus)/การงานดี 

 
ด้ำน Happy Work Life  (Happy Plus)  จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่โดยรวมแล้ว

ท ำงำนค่อนข้ำงมีควำมสุข หน่วยงำนมีจ่ำยค่ำจ้ำงถูกต้องแต่ ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยแรงงำน กำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งค่อนข้ำงไม่เหมำะสม รู้สึกไม่มั่นคง ค่ำตอบแทนไม่คุ้มกับควำมเสี่ยง หำกมีโอกำสศึกษำต่อส่วนใหญ่จะลำออก
จำกงำน 
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ส่วนที่ 3 แผนสร้างเสรมิองค์กรแห่งความสุข คณะนิติศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาคณะนิติศาสตร ์พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน ์

“เป็นคณะชั้นน ำระดับชำติในปี 2568 มุ่งรับใช้สังคม” 
 

วิสัยทัศ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที ่4 

“การบริหารจัดการเพ่ือด าเนินงานที่เป็นเลิศ” 

 

 TSU 11(7.3 ก-8) ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรทุกระดับ  
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จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข (Happy 

Workplace ด้วยเครื่องมือ SWOT และผลส ำรวจ HAPPINOMETER ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 น ำมำสู่กำรก ำหนด
แผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข คณะนิติศำสตร์ ดังนี้ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ 4 : กำรบริหำรจัดกำรเพื่อด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนำระบบบรหิำรจดักำรที่มปีระสทิธิภำพ มีพลังร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำท่ัวท้ังองค์กรอย่ำงมี
ควำมสุข 

กลยุทธ ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.1 เสริมสร้ำงควำมสุข แก่บุคลำกรคณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

1.1 บุคลำกรมสี่วนร่วมในกิจกรรม
สร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุขไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 เมื่อสิ้นสดุแผน 

1.1 ร้อยละของบุคลำกรที่
เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงเสริม
องค์กรแห่งควำมสุข 

ร้อยละ 80 

1.2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงเสริมองค์กำรแห่ง
ควำมสุขโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 

1.2 มีกิจกรรมสร้ำงเสริมองค์กรแห่ง
ควำมสุขท่ีเป็นควำมต้องกำรของ
บุคลำกรครอบคลมุอย่ำงน้อย  4 มิติ  

1.2 ค่ำเฉลี่ยควำมสุขของ
บุคลำกรทุกระดับ (TSU 11, 
7.3 ก-8)  

ร้อยละ 70 

1.3 พัฒนำอำคำรสถำนท่ี และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้เอื้อต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข
ของบุคลำกร 

1.3 มีกำรพัฒนำสถำนที่  และสิ่ ง
อ ำนวยควำมสะดวกที่ เอื้อต่อกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 

1.3 ระดับควำมพึงพอใจของ
บุคคลำกร ต่อกำรจัดกำร
อำคำรสถำนท่ี และสิ่งอ ำนวย
ค ว ำ ม ส ะ ด ว ก ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำน 

≥3.51 

 

ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
- ผู้บรหิำร 
- คณะท ำงำนสร้ำงเสริมองค์กรแหง่ควำมสุข คณะนิติศำสตร ์
- งำนแผนงำน 
- งำนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 32 

 

 
 

 
 

 
จำกประเด็นยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข น ำมำสู่กำรก ำหนดเป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ 

4 กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะท ำงำนร่วมกันก ำหนดแนวทำงด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์โดยจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ที่
จะสนับสนุนเพื่อให้แผนดังกล่ำวไปสู่ปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้  ดังนี้ 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพื่อน ำกำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่ง
ควำมสุขเป็นเครื่องมือในกำรท ำงำน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

1. เสริมสร้ำงควำมสุข แก่
บุ ค ล ำกรคณ ะนิ ติ ศ ำสต ร์ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 

1 . 1  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุ ค ล ำ ก ร ที่ เข้ ำ ร่ ว ม
กิ จกรรม ส ร้ ำ ง เส ริ ม
องค์กรแห่งควำมสุขไม่
น้อยกว่ำ 80 

- กิจกรรมจัดท ำแผนเสรมิสร้ำง
องค์กรแห่งควำมสุข คณะ
นิติศำสตร ์
- โครงกำรเสริมสร้ำงองค์กร
แห่งควำมสุข (Happy 
Workplace :Happy Work-
life) 
 

 2.ส่งเสรมิกิจกรรมสร้ำงเสริม
องค์กำรแห่งควำมสุขโดยกำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกร 
 

1.2 ค่ำเฉลี่ยควำมสุข
ของบุคลำกรทุกระดับ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
(TSU 11, 7.3 ก-8) 

- กิจกรรมจัดท ำแผนเสรมิสร้ำง
องค์กรแห่งควำมสุข คณะ
นิติศำสตร ์
- โครงกำรเสริมสร้ำงองค์กร
แห่งควำมสุข (Happy 
Workplace :Happy Work-
life) 

 
 3.พัฒนำอำคำรสถำนที่ และ

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้เอื้อ
ต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข
ของบุคลำกร 
 

1 .3  ระ ดั บ ค ว ำม พึ ง
พอใจของบุคลำกร ต่อ
ก ำ ร จั ด ก ำ ร อ ำ ค ำ ร
สถำนที่ และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน ไม่น้อยกว่ำ 
3.51 

- กิจกรรม 5 ส. คณะนิติศำสตร ์
- โครงกำรเสริมสร้ำงองค์กร
แห่งควำมสุข (Happy 
Workplace :Happy Work-
life) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 การน าแผนไปสูก่ารปฏิบัต ิ
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมำภิบำล พ่ึงพำตนเองได้ 
 

ชื่อโครงการ : โครงกำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace : Happy Work-life) 
 วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy 
Workplace) ร่วมกัน  

2. เพ่ือให้บุคลำกรในคณะนิติศำสตร์ มีควำมสุขอย่ำงสมดุล อย่ำงน้อย 7 มิติ  คือ 
สุขภำพดี (Happy Body) ผ่อนคลำยดี (Happy Relax) น้ ำใจดี (Happy Heart) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคม
ดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) และสุขภำพกำรเงินดี (Happy Money) 

3. เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศในที่ท ำงำนให้เกิดควำมสำมัคคีท ำงำนเป็นทีม มุ่งให้เกิดควำมสุขใน
กำรอยู่ร่วมกัน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำนร่วมกัน เป็นองค์กรที่มีกำรท ำงำนเป็นระบบทีม (Teamwork) เป็น
องค์กรที่มีควำมสุขในกำรท ำงำนร่วมกัน (Happy ) และเป็นองค์กรที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรอยู่ร่วมกัน และมีกำร
พัฒนำร่วมกัน(Creativity) 

หลักการ : สร้ำงแรงจูงใจให้ผู้บริหำร และบุคลำกรทุกคนร่วมเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข เพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศในที่ท ำงำนให้เกิดควำมสำมัคคีท ำงำนเป็นทีม มุ่งให้เกิดควำมสุขในกำรอยู่ร่วมกัน มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำนร่วมกัน เป็นองค์กรที่มีกำรท ำงำนเป็นระบบทีม (Teamwork) เป็นองค์กรที่มีควำมสุขในกำร
ท ำงำนร่วมกัน (Happy ) และเป็นองค์กรที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรอยู่ร่วมกัน และมีกำรพัฒนำร่วมกั น
(Creativity)กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกระบวนกำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข เป็นปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จ 
โดยเริ่มจำกกำรรณรงค์ ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร ให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรร่วมสร้ำงองค์กรแห่ งควำมร่วม 
ร่วมกันจัดท ำแผนตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร ก ำหนดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้บุคลกรรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมกัน และ
ให้ควำมร่วมมือในกำรร่วมกิจกรรม/โครงกำร ร่วมประเมินผลแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตลอดจนวำงแผนกำร
ปรับปรุงเพื่อพัฒนำสู่องค์กรแห่งควำมสุขร่วมกัน 

วิธีการ  : จัดกิจกรรมละลำยพฤติกรรม เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรักสำมัคคี มีควำมสนิทสนม และเปิด
ใจในกำรร่วมกิจกรรม/โครงกำร 

   ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข โดยศึกษำจำกองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่
ดี ทั้งในและต่ำงประเทศ 

  ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข ของบุคลำกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
กำรจัดท ำแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขคณะนิติศำสตร์ 

  จัดท ำแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace : Happy Work-life) โดย
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 

ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน ประเมินผล และเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงแผน/โครงกำร/กรรม ร่วมกัน
ดังนี้ 

1) กิจกรรมสุขภาพการเงินดี (Happy Money) จัดกิจกรรมปลูกฝังให้มีนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้
เงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ำย ใช้จ่ำยเท่ำที่ จ ำเป็น ยึดหลักค ำสอนในกำรด ำเนินชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง 
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1.1 กิจกรรม “Happy Money : รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ มีเงินออก” 
2) กิจกรรมผ่อนคลายดี (Happy Relax) จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรท ำงำนและจัดกิจกรรมนันท

กำรเพ่ือผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิต ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมนันทนำกำร/ท่องเที่ยว/พักผ่อน 

3) กิจกรรมสุขภาพดี (Happy Body) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกรให้แข็งแรง ทั้งด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจ ดังนี้ 
3.1 กิจกรรม “กีฬำตำมควำมสนใจของบุคบลำกร” เช่น ฟุตบอล โยคะ เปตอง  
3.2 กิจกรรม “แข่งขันกีฬำบุคลำกร” 
3.3 กิจกรรม “อำหำรว่ำงเพ่ือสุขภำพ”  

4) กิจกรรมสังคมดี (Happy Society) จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดควำมรักสำมัคคี เอื้อเฟ้ือต่อชุมชน
สังคม ดังนี้ 
4.1 กิจกรรม “ให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย” 
4.2 กิจกรรม “สร้ำงโอกำสให้ผู้พ้นโทษ” 

5) กิจกิจกรรมครอบครัวดี (Happy Family) 
5.1 กิจกรรม “วันสงกรำนต์ - วันครอบครัว” 

6) กิจกรรมใฝ่รู้ดี (Happy Brain)จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำลำกรศึกษำหำควำมรู้ พัฒนำตนเอง
เพ่ือให้เกดิทักษะ ควำมช ำนำญมีควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรศึกษำหำควำมรู้ พัฒนำตนเองเพ่ือให้เกิดทักษะ ควำมช ำนำญ 
มีควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน และขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรดังนี้ 
2.1 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร 
2.2 กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะนิติศำสตร์ 
2.5 ทุนสนับสนุนฝึกอบรม/ศึกษำต่อ 

7) กิจกรรมน้ าใจดี (Happy Heart) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกรมีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กระตุ้นให้
เกิดควำมเอ้ืออำทรต่อกันและกันดังนี้ 
3.1 กิจกรรมทำนอำหำรร่วมกัน 
3.2 กิจกรรมร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสต่ำงๆ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ เลี้ยงตอนรับพนักงำนใหม่ 
เลี้ยงส่งบุคลำกรที่ไปศึกษำต่อ ลำออก เป็นต้น 
3.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

เป้าหมาย : บุคลำกร คณะนิติศำสตร์ 
ระยะเวลาดาเนินการ : ปีกำรศึกษำ 2560 
ผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหำร/คณะท ำงำนสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข/ และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ชื่อแผน/กิจกรรม แผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
เป้าประสงค์ (วิสัยทัศน์องค์กร) “เป็นคณะชั้นน ำระดับชำติในปี 2568 มุ่งรับใช้สังคม” 
วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์) พัฒนำระบบบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ มีพลังร่วมในกำร

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำท่ัวท้ังองค์กรอย่ำงมีควำมสุข 
เป้าหมายของแผน/กิจกรรม บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยควำมสุขรวม ร้อยละ 70 ในปี

กำรศึกษำ 2560 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลำกรสังกัดคณะนิติศำสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ คณะท ำงำนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 
 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที ่ งบประมา
ณ 

(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 
(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับ
มิติตอบ

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 

     จ ำ ก ผ ล ก ำ ร ส ำ ร ว จ 
HAPPINOMETER พบว่ำ ด้ำน 
Happy Money บุ ค ล ำก รมี
ค่ำเฉลี่ยควำมสุขน้อยที่ สุด 
ร้ อ ย ล ะ  55.6 9  (ร ะ ดั บ ดี ) 
บุคลำกรส่วนใหญ่  มีภำระ
หนี้สิน   มีกำรผ่อนช ำระหนี้ไม่
ค่อยตรงตำมก ำหนดเวลำ และ
มี ก ำรออม ใน แ ต่ ล ะ เดื อ น
ค่อนข้ำงต่ ำ  มีบุคลกรกว่ำ
ครึ่งหนึ่งที่รำยได้ไม่ เพียงพอ
กับค่ำใช้จ่ำย และไม่มีกำรออม 
ควรมี ก ำรจั ดกิ จกรรมวำง
แ ผ น ก ำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย เ งิน แ ล ะ
ส่งเสริมกำรออม 

1. กิจกรรมสขุภาพ
การเงินดี (Happy 
Money) จัดกิจกรรม
ปลูกฝังให้มีนสิัยอดออม 
ประหยดั รู้จักใช้เงิน ไม่ใช้
สุรุ่ยสุร่ำย ใช้จ่ำยเท่ำท่ี 
จ ำเป็น ยึดหลักค ำสอนใน
กำรด ำเนินชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี ้
   1.1 กิจกรรม Happy 
Money “รู้จักเก็บ รู้จักใช้ 
ไม่เป็นหนี้ มีเงินออม” 
 
 

 

 

คณะนติิศำสตร์ 
มหำวิทยำลยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.-  ก.พ. 2561 ผช.(เจษฎำ ทองขำว), 
เพ็ญนภำ  ไพยศำล 

- บุคลำกรมี
ควำมรู้ และ
ควำมเข้ำใจใน
กำรวำงแผน
กำรเงิน “รู้หำ รู้
ใช้ รู้เก็บ รู้ขยำย
ดอกผล” 

- เพิ่มมติสุขภำพ
กำรเงินดี จำกร้อย
ละ 55.69 ในปี
กำรศึกษำ 2559 
เป็น ร้อยละ 60 
ในปีกำรศึกษำ 
2560 

- บรรยำกำศกำร
ท ำงำนดีขึ้น 
- ควำมทุ่มเทในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น 
- มีส่วนช่วยในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
- กำรลำออก กำร
ขำด ลำ มำสำย 
ลดลง 

     จ ำ ก ผ ล ก ำ ร ส ำ ร ว จ 
HAPPINOMETER พบว่ำ ด้ำน 
Happy Heart มี ค่ ำ เ ฉ ลี่ ย
ระดับควำมสุขน้อยเป็นอันดับ
ที่สอง ร้อยละ 60.91 (ระดับ

2. กิจกรรมผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) จัด
สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
กำรท ำงำนและจดั
กิจกรรมนันทกำรเพื่อผ่อน

ประเทศไทย  
 
 
 
 

ส.ค. 2560 –
ก.ค. 2561 

รองคณบดี (อ.กฤษฏำ), 
นำงเมวดี ขวัญศรี 

 
 
 
 
 

- เพิ่มมติผ่อน
คลำยดี จำกร้อย
ละ 60.91 ในปี
กำรศึกษำ 2559 
เป็น ร้อยละ 70 

- บรรยำกำศกำร
ท ำงำนดีขึ้น 
- ควำมทุ่มเทในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น 
- มีส่วนช่วยในกำร
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที ่ งบประมา
ณ 

(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 
(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับ
มิติตอบ

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 

ดี )  บุ ค ล ำ ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ 
ควำมเครียดเรื่องส่วนตัว เรื่อง
งำน (ร้อยละ 84.82) และชีวิต
ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง (ร้อย
ละ 36.36) แต่เป็นปัญหำที่
สำมำรถแก้ด้วยตัวเองได้ (ร้อย
ละ 81.82) แต่บุคลำกรส่วน
ใหญ่ ได้รับกำรพักผ่อนน้อย 
(ร้ อ ย ล ะ  1 8 .1 8 )  ค ว ร มี
กิจกรรมเสริมกำรผ่อนคลำย
ระหว่ำงกำรท ำงำน 

คลำยควำมเครยีดจำกกำร
ท ำงำนและกำรด ำเนิน
ชีวิต ดังนี ้
2.1 กิจกรรม 5 ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 กิจกรรมนันทนำกำร/
ท่องเที่ยว/พักผ่อน 

 
 
 

 
 
 

20,000.- 

 
 
 
- ระดับควำมพึง
พอใจของ
บุคลำกร ต่อกำร
จัดกำรอำคำร
สถำนท่ี และสิ่ง
อ ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน ไม่
น้อยกว่ำ 3.51 
 
 
 
- บุคลำกรมี
ควำมเครยีดจำก
กำรปฏิบัติงำน
ลดลง ร้อยละ 
50 
 

ในปีกำรศึกษำ 
2560 

เพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
- กำรลำออก กำร
ขำด ลำ มำสำย 
ลดลง 

     จ ำ ก ผ ล ก ำ ร ส ำ ร ว จ 
HAPPINOMETER พบว่ำด้ำน 
Happy Body บุ ค ล ำ ก ร มี
ค่ ำ เฉลี่ ย ควำมสุ ข  ร้อ ยละ 
63.18 (ระดับดี) โดยบุคลกร
ไม่สูบบุหรี่ แต่มีกำรออกก ำลัง
กำยค่อนข้ำงน้อย (ร้อยละ 
1 8 .1 8 )  มี อั ต ร ำ ก ำ ร ดื่ ม
แอลกอฮอล์ค่อนข้ำงสูง (ร้อย
ละ 72.73) โดยรวมมีภำวะ
เสี่ยงต่อโรคสูง จึงควรส่งเสริม
ให้บุคลำกรออกก ำลังกำยเพื่อ

3. กิจกรรมสุขภาพดี 
(Happy Body) จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ
ของบุคลำกรให้แข็งแรง 
ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
ดังนี ้

3.1 กิจกรรม “กีฬำ
ตำมควำมสนใจของบุคบ
ลำกร” เช่น ฟุตบอล 
โยคะ เปตอง  

3.2 กิจกรรม 
“แข่งขันกีฬำบุคลำกร” 

มหำวิทยำลยัทักษิณ  
 
 
 
 
 

10,650.- 
 

 
 

20,350.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ส.ค.60 -ก.ค.
61 
 
 
มี.ค.-เม.ย61 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รองคณบดี (อ.กฤษฏำ), 
นำยณัฐวุฒิ คงไข่,                 
น.ส. อทิตำ มู่สำ,                    
น.ส.เพ็ญนภำ  ไพยศำล 
 
 

ผช. (ปพนธีร์),                 
อ.ภำณุวัฒน์, อ.ปยิะปำน, 
นำงจิรำวรรณ 
 

 ร้อยละของ
บุคลำกรที่มี
ภำวะเสี่ยงโรค
ลดลงจำก 
63.64  ในปี
กำรศึกษำ 2559 
เป็นน้อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ในปี
กำรศึกษำ 2560 

 เพิ่มมตสิุขภำพดี
จำกร้อยละ 63.18 
ในปีกำรศึกษำ 
2559 เป็น ร้อยละ 
70 ในปีกำรศึกษำ 
2560 

- บรรยำกำศกำร
ท ำงำนดีขึ้น 
- ควำมทุ่มเทในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น 
- มีส่วนช่วยในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
- กำรลำออก กำร
ขำด ลำ มำสำย 
ลดลง 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที ่ งบประมา
ณ 

(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 
(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับ
มิติตอบ

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 

สุขภำพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  
 
 

3.3 กิจกรรม 
“อำหำรว่ำงเพื่อสุขภำพ”  

 

- ส.ค.60 -ก.ค.
61 
 

 
ส ำนักงำนคณะ 

     จ ำ ก ผ ล ก ำ ร ส ำ ร ว จ 
HAPPINOMETER พบว่ำด้ำน 
Happy Society บุ คลำกรมี
ค่ ำ เฉลี่ ย ควำมสุ ข  ร้อ ยละ 
68.97 (ระดับดี) บุคลำกรส่วน
ใหญ่มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
ของสังคม (ร้อยละ 90.9) ใช้
ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
( ร้ อ ย ล ะ  7 2 .7 3 )  แ ต่ มี
ค วำม รู้ สึ ก ว่ ำสั งคม ไทย ใน
ปัจจุบันมีควำมสุขค่อนข้ำง
น้ อ ย ล ง (ร้ อ ย ล ะ  36 .36 ) 
ควำมสัมพันธ์หรือกำรพึ่งพำ
กันได้น้อยลง (ร้อยละ54.55)  
โดยเฉพำะควำมคลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้ำง
น้อย (ร้อยละ 45.45) 
 

4. กิจกรรมสังคมดี 
(Happy Society) จัด
กิจกรรมสนับสนุนใหเ้กิด
ควำมรักสำมัคคี เอื้อเฟ้ือ
ต่อชุมชนสังคม ดังนี ้

4.1 กิจกรรม “ให้
ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย” 

4.2 กิจกรรม “สร้ำง
โอกำสให้ผู้พ้นโทษ” 
 

 
 
 
 
 
คณะนิศำสตร ์
ชุมชนเป้ำหมำย 
สถำนพินิจ 

 
 
 
 
 

5,000.- 

 
 
 
 
 
 
ก.ค.60–ส.ค. 61 

 
 
 
 
 
 
ผช. (จิรนันท์) ,คณำจำรย ์
ณัฐวุฒิ ชัชวงษ์ 

 บุคลำกรร่วม
กิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม 
ร้อยละ 50 

 เพิ่มมตสิังคมดี
จำกร้อยละ 68.97 
ในปีกำรศึกษำ 
2559 เป็น ร้อยละ 
70 ในปีกำรศึกษำ 
2560 

- บรรยำกำศกำร
ท ำงำนดีขึ้น 
- ควำมทุ่มเทในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น 
- มีส่วนช่วยในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
- กำรลำออก กำร
ขำด ลำ มำสำย 
ลดลง 

     จำกผลกำรส ำรวจ 
HAPPINOMETER พบว่ำด้ำน 
Happy  Family บุคลำกรมี
ค่ำเฉลี่ยควำมสุข ร้อยละ 
69.70 (ระดับดี) บุคลำกรส่วน
ใหญ่รู้สึกมีควำมสุขกับ
ครอบครัว (ร้อยละ 81.82) แต่
เนื่องจำกกำรท ำงำนท ำให้มี
เวลำอยู่กับครอบครัวยังไม่
เพียงพอ (ร้อยละ45.45)  หรือ
มีกำรท ำกิจกรรมพักผ่อน

5. กิจกิจกรรมครอบครัว
ดี (Happy Family) 
5.1 กิจกรรม “วัน
สงกรำนต์ -    วัน
ครอบครัว” 

คณะนติิศำสตร ์
ม.ทักษิณ 

9,000.- เม.ย. 61 อ.หทัยกำรณ์ ก ำเนิด
เพ็ชร 
น.ส.ดุสิดำ  แกว้สมบูรณ์ 

บุคลำกรไดร้่วม
กิจกรรมกับ
ครอบครัว ร้อย
ละ 50 

- เพิ่มมติ
ครอบครัวดจีำก
ร้อยละ 69.70 ใน
ปีกำรศึกษำ 2559 
เป็น ร้อยละ 75 
ในปีกำรศึกษำ 
2560 

- บรรยำกำศกำร
ท ำงำนดีขึ้น 
- ควำมทุ่มเทในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น 
- มีส่วนช่วยในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
- กำรลำออก กำร
ขำด ลำ มำสำย 
ลดลง 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที ่ งบประมา
ณ 

(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 
(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับ
มิติตอบ

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 

หย่อนใจกับครอบครัวค่อนข้ำง
น้อย ควรจัดกิจกรรมให้คนใน
ครอบครัวใช้เวลำร่วมกับ
บุคลำกร 
     จำกผลกำรส ำรวจ 
HAPPINOMETER พบว่ำด้ำน 
Happy Brain บุคลำกรมี
ค่ำเฉลี่ยควำมสุข ร้อยละ 
74.25 (ระดับดี) บุคลำกรมี
ควำมใฝ่รู้ แสงหำควำมรู้
ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำตนเองใน
กำรท ำงำนมำก (ร้อยละ 
90.91) แต่มีโอกำสในกำร
อบรม ศึกษำ ดูงำน 
ค่อนข้ำงน้อย (ร้อยละ 
45.45) 
 

6. กิจกิจกรรมใฝ่รู้ดี 
(Happy Brain) จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลำกรศึกษำหำควำมรู้ 
พัฒนำตนเองเพื่อให้เกิด
ทักษะ ควำมช ำนำญมี
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำน และขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรศึกษำ
หำควำมรู้ พัฒนำตนเอง
เพื่อให้เกิดทักษะ ควำม
ช ำนำญ 
มีควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำน และขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรดังนี ้
6.1 กิจกรรมพัฒนำ
บุคลำกรสำยวิชำกำร 
6.2 กิจกรรมพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
6.3 ทุนสนับสนุน
ฝึกอบรม/ศึกษำต่อ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะนติิศำสตร ์
ม.ทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
. 
ในประเทศ/
ต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000.- 
 

30,000.- 
 

755,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.พ. 61 
 
ก.พ. 61 
 
 
ส.ค.60-ก.ค.61 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดี (อ.กฤษฏำ) 
นำงเมวดี  ขวัญศรี 
 
 
 

บุคลำกรไดร้ับ
กำรับพัฒนำตำม
แผนพัฒนำ
บุคลำกร           
ร้อยละ 90 

- เพิ่มมติฝ่ำรู้ดีจำก
ร้อยละ 74.25 ใน
ปีกำรศึกษำ 2559 
เป็น ร้อยละ 70 
ในปีกำรศึกษำ 
2560 

- บรรยำกำศกำร
ท ำงำนดีขึ้น 
- ควำมทุ่มเทในกำร
ท ำงำนมำกขึ้น 
- มีส่วนช่วยในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผล 
- กำรลำออก กำร
ขำด ลำ มำสำย 
ลดลง 



 

 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 39 

 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/กิจกรรม สถานที ่ งบประมา
ณ 

(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 
(ผลผลิต) 

ผลส าเร็จระดับ
มิติตอบ

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จระดับ
ภาพรวมตอบ
เป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 

     จ ำ ก ผ ล ก ำ ร ส ำ ร ว จ 
HAPPINOMETER พบว่ำด้ำน 
Happy Heart บุ ค ล ำ ก ร มี
ค่ ำ เฉลี่ ย ควำมสุ ข  ร้อ ยละ 
76.36 (ระดับดี) บุคลำกรส่วน
ใหญ่ ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ท ำ ง ำ น เป็ น ที ม  (ร้ อ ย ล ะ 
9 0 .9 1 )   เต็ ม ใจ ยิ น ดี ท ำ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม (ร้อยละ 
90.91)  มีกำรสื่อสำรพูดคุยใน
องค์กร (ร้อยละ 81.82)  มี
ควำมรู้สึกเอื้ออำทร ห่วงใยคน
รอบข้ำง (ร้อยละ 81.82)  ให้
กำรช่วยเหลือแก่คนรอบข้ำง 
(ร้อยละ 63.64) มีกำรท ำงำน
เหมือนพี่เหมือนน้อง, ท ำประ
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม (ร้อยละ 54.55) ควร
ส่งเสริมกำรสร้ำงบรรยำกำศ
กำรท ำงำนเหมือนพี่ เหมือน
น้อง ร่วมท ำกิจกรรมที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

7. กิ จกิ จกรรมน้ าใจ ดี 
( Happy Heart) จั ด
กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม ให้
บุ ค ล ำ ก ร มี น้ ำ ใ จ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระตุ้น
ให้เกิดควำมเอื้ออำทร
ต่อกันและกันดังน้ี 

7.1 กิจกรรมทำนอำหำร
ร่วมกัน 
7 .2 กิจกรรมร่วมแสดง
ควำมยินดีในโอกำสต่ำงๆ 
เช่น  วัน เกิ ด  วัน ปี ให ม่ 
เลี้ยงตอนรับพนักงำนใหม่ 
เลี้ ย งส่ งบุ ค ล ำก รที่ ไป
ศึกษำต่อ ลำออก เป็นต้น 
7.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
 

คณะนิติศำสตร์ 
ม.ทักษิณ 

- ส.ค.60-ก.ค61 รองคณบดี (อ.กฤษฏำ), 
นำงเมวดี ขวัญศรี 

บุ ค ล ำ ก ร ร่ ว ม
กิจกรรมน้ ำใจดี 
ร้อยละ 50 

 เพิ่ มมติ น ำ้ ใจดี

จ ำ ก ร้ อ ย ล ะ 

7 6 . 3 6  ใ น ปี

กำรศึกษำ 2559 

เป็น  ร้อยละ 77 

ใน ปี ก ำรศึ กษ ำ 

2560 

- บ รรย ำก ำศ ก ำ ร

ท ำงำนดีขึน้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ผลส ารวจระดับความสุขของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ผลการวิเคราะห์แบบส ารวจ 

HAPPINOMETER 2559 

 

 
 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ส ารวจข้อมูลเมื่อ กรกฎาคม 2560 

โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
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ค าน า 
 ผลกำรวิเครำะห์แบบส ำรวจ HAPPINOMETER ฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือส ำรวจควำมสุขในกำรท ำงำนของ

บุคลำกร สังกัดคณะนิศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ในด้ำนต่ำงๆ 9 มิติ ได้แก่ (1) Happy Body (2) Happy Relax (3) 
Happy Heart (4) Happy Soul (5) Happy Family (6) Happy Society (7) Happy Brain (8) Happy Money (9) 
Happy Work Life เพ่ือให้คนท ำงำนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุขอย่ำงต่อเนื่อง และยัง่ยืน 

 HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ได้จริง สื่อถึงกำรเอำใจใส่ของผู้บริหำรที่มีต่อคนภำยใน
องค์กร แสดงถึงควำมห่วงใย ควำมผูกพัน ควำมร่วมมือ และควำมภูมิใจของบุคลำกรทุกระดับในองค์กร 

        
 

คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
มกรำคม 2561 
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ผลการวิเคราะห์แบบส ารวจ HAPPINOMETER 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

HAPPINOMETER พัฒนำมำกจำกเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภำพชีวิตคนท ำงำน เป็นแบบสอบถำมที่
ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพชีวิตคนท ำงำนที่พัฒนำขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดย “โครงกำรวิจัยคุณภำพชีวิตคนท ำงำนใน
สถำนประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร” ด ำเนินกำรโดยสถำบันวิจัยประชำกรดและสังคม
มหำวิทยำลัยมหิดล ภำยใต้กำรสนับสนุนของส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ตัวชี้วัดคุณภำพ
ชีวิตและควำมสุขคนท ำงำนในองค์กรนี้ จึงเหมำะสมอย่ำงยิ่งในกำรน ำมำใช้เป็นปรอทวัดควำมสุขด้ วยตนเองของ
คนท ำงำน ซึ่งสำมำรถน ำผลที่ได้มำสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตและควำมสุขของตนเองได้ทันที HAPPINOMETER ปรอทวัด
ควำมสุขด้วยตนเอง มีมิติทั้ง 9 ด้ำน จ ำนวน 56 ข้อ ประกอบด้วย 

1. Happy Body : ร่ำงกำยด ี จ ำนวน  6 ข้อ 
2. Happy Relax : ผ่อนคลำยดี จ ำนวน  5 ข้อ 
3. Happy Heart : น้ ำใจดี  จ ำนวน  9 ข้อ 
4. Happy Soul : จิตวิญญำณด ี จ ำนวน  5 ข้อ 
5. Happy Family : ครอบครัวดี จ ำนวน  3 ข้อ 
6. Happy Society : สังคมด ี จ ำนวน  6 ข้อ 
7. Happy Brain : ใฝ่รู้ดี  จ ำนวน  3 ข้อ 
8. Happy Money : สุขภำพเงินดี จ ำนวน  4 ข้อ 
9. Happy Work Life : กำรงำนด ี จ ำนวน 15 ข้อ 

ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้ส ำรวจควำมสุขในกำรท ำงำนของ
บุคลำกร โดยใช้เครื่องมือ HAPPINOMETER เป็นปีแรกในปีกำรศึกษำ 2559 โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรร่วมท ำ
แบบส ำรวจออนไลน์ จำกจ ำนวนบุคลำกรคณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 37 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2560) มีบุคลากร
ร่วมท าแบบส ารวจ 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.73 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 

 
บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณที่ตอบแบบส ำรวจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 72.73 

และเพศหญิง ร้อยละ 27.27 โดยผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นเพศชำย จ ำนวน 8 คน และเพศหญิง จ ำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 
11 คน 

 

2. อาย ุ
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บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณที่ตอบแบบส ำรวจ ส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง 25 -34 ปี 

จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และช่วงอำยุ 35-44 ปี จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 

 
 
 
 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
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บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณที่ตอบแบบส ำรวจ ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำสูงสุดระดับ

ปริญญำโทร จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 และปริญญำตรี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

 
4. สถานภาพการสมรส 

 
 
บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณที่ตอบแบบส ำรวจ ส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมรสแต่งงำน

และอยู่ร่วมกัน จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 และรองลงมำคือ โสด จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36  
 

 
5. บุตร (รวมบุตรบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง) 
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บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณที่ตอบแบบส ำรวจ ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จ ำนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.55 และมีบุตร จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 

 
6. ลักษณะงาน 

 
บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณที่ตอบแบบส ำรวจ ส่วนใหญ่มีลักษณะงำนสอน/วิจัย 

จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมำคือ งำนส ำนักงำน/งำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
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7. สถานภาพการจ้าง 

 
บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณที่ตอบแบบส ำรวจ ส่วนใหญ่เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 

จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 และเป็นลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 

 
8. ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร 

 
บุคลำกรคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณที่ตอบแบบส ำรวจ ส่วนใหญ่ท ำงำนกับคณะนิติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยทักษิณ ระหว่ำง 6 - 9 ปี จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมำคือ ระหว่ำง         3 - 5 ปี 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
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สวนที่ 2 ระดับความสุข 
10. Happy Body/สุขภาพ 

63.64 63.64 

18.18 

100.00 

27.27 

45.45 

      

Happy Body

                                        

                                         

 
ด้ำน Happy Body จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรสังกัดคณะนิติศำสตร์ ไม่สูบบุหรี่ และมีกำรออก

ก ำลังกำยค่อนข้ำงน้อย มีอัตรำกำรดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้ำงสูง โดยรวมมีภำวะเสี่ยงต่อโรคสูง จึงควรส่งเสริมให้บุคลำกร
ออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพที่แข็งแรงสมบูรณ์  

11. Happy Relax/ผ่อนคลายดี 

18.18 

72.73 
81.82 

36.36 

81.82 

      

Happy Relax

                                                    

                                            

 
ด้ำน Happy Relax จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรบุคลำกรมีควำมเครียดเรื่องส่วนตัว เรื่องงำน 

และชีวิตไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง แต่เป็นปัญหำที่สำมำรถแก้ด้วยตัวเองได้ แต่บุคลำกรส่วนใหญ่ได้รับกำรพักผ่อนน้อย 
ควรมีกิจกรรมเสริมกำรผ่อนคลำยระหว่ำงกำรท ำงำน 
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12. Happy Heart/น้ าใจด ี

 
ด้ำน Happy Heart จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนเป็นทีม มีกำร

สื่อสำรพูดคุยในองค์กร ให้กำรช่วยเหลือแก่คนรอบข้ำง มีควำมรู้สึกเอ้ืออำทร ห่วงใยคนรอบข้ำง ควรส่งเสริมกำรสร้ำง
บรรยำกำศกำรท ำงำนเหมือนพี่เหมือนน้อง ร่วมท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

13. Happy Soul/จิตวิญญาณดี 

 
ด้ำน Happy Soul จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรมีควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับและขอโทษ

ในควำมผิดที่ท ำหรือมีส่วนรับผิดชอบ แต่ยังมีกำรยกโทษและให้อภัยอย่ำงจริงใจต่อผู้ท ำผิดค่อนข้ำงน้อย  
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14. Happy Family/ครอบครัวดี 

 
ด้ำน Happy Family จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่รู้สึกมีควำมสุขกับครอบครัว แต่

เนื่องจำกกำรท ำงำนท ำให้มีเวลำอยู่กับครอบครัวยังไม่เพียงพอ หรือมีกำรท ำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว
ค่อนข้ำงน้อย ควรจัดกิจกรรมให้คนในครอบครัวใช้เวลำร่วมกับบุคลำกร 

 
15. Happy Society/สังคมดี 

 
ด้ำน Happy Society จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำด้ำนกำรใช้ชีวิตในสังคม บุคลำกรส่วนใหญ่มีกำรปฏิบัติ

ตำมระเบียบของสังคม ใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข แต่มีควำมรู้สึกว่ำสังคมไทยในปัจจุบันมีควำมสุขค่อนข้ำงน้อยลง 
ควำมสัมพันธ์หรือกำรพึ่งพำกันได้น้อยลง  โดยเฉพำะควำมคลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้ำงน้อย  
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16. Happy Brain/ใฝ่รู้ดี 

 
ด้ำน Happy Brain จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรมีควำมใฝ่รู้ แสงหำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำ

ตนเองในกำรท ำงำนมำก แต่มีโอกำสในกำรอบรม ศึกษำ ดูงำน ค่อนข้ำงน้อย  

 
17. Happy Money/สุขภาพเงินดี 

 
ด้ำน Happy Money จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรมีภำระหนี้สิน มีกำรผ่อนช ำระหนี้ไม่ค่อยตรง

ตำมก ำหนดเวลำ และมีกำรออมในแต่ละเดือนค่อนข้ำงต่ ำ  มีบุคลกรกว่ำครึ่งหนึ่งที่รำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย และ
ไม่มีกำรออม ควรมีกำรจัดกิจกรรมวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินและส่งเสริมกำรออม 
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18. Happy Work Life (Happy Plus)/การงานด ี

 
ด้ำน Happy Work Life  (Happy Plus)  จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่โดยรวมแล้ว

ท ำงำนค่อนข้ำงมีควำมสุข หน่วยงำนมีจ่ำยค่ำจ้ำงถูกต้องแต่ ปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยแรงงำน กำรเลื่อนขั้นเลื่อน
ต ำแหน่งค่อนข้ำงไม่เหมำะสม รู้สึกไม่มั่นคง ค่ำตอบแทนไม่คุ้มกับควำมเสี่ยง หำกมีโอกำสศึกษำต่อส่วนใหญ่จะลำออก
จำกงำน 
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สรุปภาพรวม HAPPINOMETER คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 
ผลสรุปรวม  จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมสุขในแต่ละมิติตำมล ำดับ ดังนี้ 

10. Happy Hart  ร้อยละ 76.36 (ระดับดีมำก)  

11. Happy Soul  ร้อยละ 75.00 (ระดับดีมำก)  

12. Happy Brain  ร้อยละ 74.25 (ระดับดี)  

13. Happy Family  ร้อยละ 69.70 (ระดับดี)  

14. Happy Society ร้อยละ 68.94 (ระดับดี)  

15. Happy Work Life ร้อยละ 66.31 (ระดับดี)  

16. Happy Body ร้อยละ 63.18 (ระดับดี)  

17. Happy Relax ร้อยละ 60.91 (ระดับดี)  

18. Happy Money ร้อยละ 55.69 (ระดับดี)  
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ตาราง แสดงระดับความสุขของบุคลากรจ าแนกตามมิติและเพศ 

เพศ 
1. Happy 2. Happy 3. Happy 

4. 
Happy 

5. Happy 
6. 

Happy 
7. Happy 8. Happy 9. Happy 

Average 
Body Relax Heart Soul Family Society Brain Money 

Work 
Life 

ชำย 61.88 60.63 74.38 73.13 69.79 69.79 71.88 52.346 64.89 66.52 

หญิง 66.67 61.67 81.67 80 69.44 66.67 80.56 64.586 70.1 71.26 
Mean 63.18 60.91 76.36 75 69.7 68.94 74.246 55.686 66.31 67.81 

 

 
 

จำกผลกำรส ำรวจพบว่ำบุคลำกรเพศหญิง มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสุข สูงกว่ำเพศชำย โดยค่ำเฉลี่ยรวม
เท่ำกับ ร้อยละ 67.81 แต่ทั้งนี้เพศหญิงมีควำมสุขน้อยกว่ำเพศชำย ด้ำน Happy Family และ Happy Society  
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ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขตนเองและความสุขรวม ของบุคคลในองค์กร  
  

Very Unhappy  ค่ำคะแนนอยู่ระหว่ำง 0.00 - 24.99  ระดับควำมสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่
ได้จำกกำรส ำรวจอยู่ในขั้นต่ ำกว่ำเป้ำหมำยมำกที่สุด  เป็นสัญญำณระบุให้ผู้บริหำรต้องให้กำรพัฒนำสนับสนุน Happy 8 
และ Happy Plus ทันที  

Unhappy ค่ำคะแนนอยู่ระหว่ำง 25.00 - 49.99 ระดับควำมสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้จำก
กำรส ำรวจอยู่ในขั้นต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เป็นสัญญำณระบุให้ผู้บริหำรต้องให้กำรพัฒนำสนับสนุน Happy 8 และ Happy 
Plusอย่ำงจริงจัง  

Happy ค่ำคะแนนอยู่ระหว่ำง 50.00 - 74.99 ระดับควำมสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้จำกกำร
ส ำรวจอยู่ในขั้นตำมเป้ำหมำย  เป็นสัญญำณระบุให้ผู้บริหำรต้องให้กำรพัฒนำสนับสนุน Happy 8 และ Happy Plus 
ต่อไป  

Very Happy ค่ำคะแนนอยู่ระหว่ำง 75.00-100.00 ระดับควำมสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้
จำกกำรส ำรวจอยู่ในขั้นเกินเป้ำหมำย เป็นสัญญำณระบุให้ผู้บริหำรต้องให้กำรพัฒนำสนับสนุน Happy 8 และ Happy 
Plus ต่อไป 
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ภาคผนวก ข 

ผลส ารวจระดับความสุขของบุคลากร 
คณะนิติศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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การศกษา

25 responses

สถานภาพการสมรส

25 responses

ทานมบตรหรอไม (รวมลกบญธรรม/ลกตด/ลกเลยง)

25 responses

25-34 ป

35-44 ป

45-54 ป

55-60 ป12%

36%

52%

ปรญญาตร

ปรญญาโท

ปรญญาเอก

12%

12%

76%

โสด

แตงงานแลวและอยรวมกน

แตงงานแตไมไดอยดวยกน

อยดวยกนโดยไมไดแตงงาน

หมาย

หยา/แยกทาง /เลกกน

48%

40%
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งานของทาน เปนงานใ นลกษณะใ ด

25 responses

สถานภาพการจางงาน

25 responses

ระยะเวลาใ นการท งานใ นมหาวทยาลยรวมทงหมด

25 responses

ไมม

บตร 1 คน

บตร 2 คน

บตร 3-4 คน

บตร 5 คนขนไป

24%16%

56%

งานส นกงาน

งานสอน/วจย/บรการวชาการ

งานบรหาร

งานดานอนๆ  ระบ

24%

48%

28%

พนกงานประจ

พนกงานสญญาจาง

ลกจางมหาวทยาลย

16%

28%

56%
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รายรบตอเดอนโดยประมาณ

25 responses

สวนท 2 ระดบความสข

สขภาพด (Happy Body)

1. สดสวนรางกาย

1. 1 ทานมน หนกกกโลกรม

ไมถง  1 ป

รหวาง  1-2 ป

ระหวาง  3-5 ป

ระหวาง  6-9 ป

ระหวาง  10-15 ป

ตองแต 16 ปขนไป
8%

8%

28%

32%

20%

15,000 - 20,000 บาท

20,0001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

มากกวา 50,000 บาท

8%

8%

24%

36%

24%
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1.2 ทานมสวนสงกเซนตเมตร

1.3 ทานมเสนรอบเอวกเซนตเมตร (สตร นว x 2.54 = เซนตเมตร)

2. โดยปกตทานกนอาหารเชา โดยเฉลยสปดาหละกวน

25 responses

1

2

3

2 (8%)2 (8%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)

3 (12%)3 (12%)

2 (8%)2 (8%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)

2 (8%)2 (8%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)

151 155 160 162 167 169 172 175 180 183 198
0

1

2

3

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)

2 (8%)2 (8%)2 (8%)2 (8%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)

3 (12%)3 (12%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)

- 28.5 32 34 38 72 74 80 82 86.36 96
0

1

2

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)

2 (8%)2 (8%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)

2 (8%)2 (8%)2 (8%)2 (8%)

1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)
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3. ปจจบนทานออก ลงกายเฉลยสปดาหละกวน

25 responses

4. ปจจบนทานสบบหร/ ใ บจาก/ยาเสน หรอไม

25 responses

5. ปจจบนทานดมเครองดมแอลกอรฮอ เชน เหลา เบยร ไวน สาโท หรอสราพนบานหรอ

ไม

1. ไมกน

2. กนแตไมบอย  (1-2 วน)

3. กนเปนบางครง  (3-4 วน)

4. กนเปนประจ  (5-6 วน)

5. กนทกวน

8%

16%

52%

24%

1. ไมไดออกก ลงกาย

2. นอยกวา 3 วนตอสปดาห

3. จ นวน 3 วนตอสปดาห

4. มากกวา 3 วนตอสปดาห

5. ทกวน

20%

8%

8%

64%

1. สบเปนประจ

2. สบบอยครง

3. สบนานๆ  ครง

4. ไมสบแตเคยสบ

5. ไมเคยสบเลย

8%

84%
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25 responses

 ุ6. โดยรวมแลวทานพงพอใ จสขภาพกายของทานหรอไม

25 responses

ผอนคลายด (Happy Relax)

7.โดยรวมแลวทานรสกวาไดรบการพกผอน เพยงพอหรอไม

25 responses

1. ดมเกอนทกวน/เกอบทกสปดาห

2. ดมเกอบทกเดอน

3. ดมปละ  1-2 ครง

4. ไมดมแตเคยดม

5. ไมเคยดมเลย

28%
20%

12%

36%

1. ไมพอใ จเลย /พอใ จนอยทสด

2. พอใ จนอย

3. พอใ จปานกลาง

4. พอใ จมาก

5. พอใ จมากทสด

12%

24%

56%
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8. โดยรวมแลวใ น 1 สปดาหทานท กจกรรมเพอเปนการพกผอนหยอนใ จ (อานหนงสอ

ดหนง  ฟงเพลง  ชอปปง  เลนเกมส ปลกตนไม ฯลฯ ) หรอไม

25 responses

9. โดยรวมแลวทานมความเคลยด (เคลยดจากการท งาน/ เรองครอบครว/ เรองอนๆ )

บางหรอไม

25 responses

10. โดยรวมแลวทานคดวาชวตของทานเปนไปตามททานคาดหวง  หรอไม

25 responses

1. ไมเพยงพอ

1. ไมไดท

2. ท  1-2 วนตอสปดาห

3. ท  3-4 วนตอสปดาห

4. ท  5-6 วนตอสปดาห

5. ท ทกวน

12%

16%
12%

56%

1. เครยดมากทสด

2. เครยดมาก

3. เครยดปานกลาง

4. เครยดนอย

5. ท ทกวน

8%

48%

44%

 



 

 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 67 

 

11. เมอประสบปญหาใ นชวต โดยทวไปทานสามารถจดการกบปญหา ไดหรอไม

25 responses

น ใ จด (Happy Heart)

12. โดยรวมแลวทานรสกเอออาทร/หวงใ ย  ตอคนรอบขางหรอไม

25 responses

13. โดยรวมแลวทานใ หการชวยเหลอแกคนรอบขางหรอไม

25 responses

1. ไมเปนไปตามทคาดหวงเลย

2. เปนไปตามทคาดหวงเลกนอย

3. เปนไปตามทคาดหวงปานกลาง

4. เปนไปตามทคาดหวงมาก
8%

20%

1. ไมสามารถจดการปญหาไดเลย

2.จดการไดนอยมาก

3. จดการไดปานกลาง

4.จดการไดมาก

5. จดการไดมากทสด

16%

12%

72%

1. ไมรสกเลย/นอยทสด

2.นอย

3. ปานกลาง

4.มาก

5. มากทสด

20%

28%

52%
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11. เมอประสบปญหาใ นชวต โดยทวไปทานสามารถจดการกบปญหา ไดหรอไม

25 responses

น ใ จด (Happy Heart)

12. โดยรวมแลวทานรสกเอออาทร/หวงใ ย  ตอคนรอบขางหรอไม

25 responses

13. โดยรวมแลวทานใ หการชวยเหลอแกคนรอบขางหรอไม

25 responses

1. ไมเปนไปตามทคาดหวงเลย

2. เปนไปตามทคาดหวงเลกนอย

3. เปนไปตามทคาดหวงปานกลาง

4. เปนไปตามทคาดหวงมาก
8%

20%

1. ไมสามารถจดการปญหาไดเลย

2.จดการไดนอยมาก

3. จดการไดปานกลาง

4.จดการไดมาก

5. จดการไดมากทสด

16%

12%

72%

1. ไมรสกเลย/นอยทสด

2.นอย

3. ปานกลาง

4.มาก

5. มากทสด

20%

28%

52%
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17. โดยรวมแลวใ นองคกรของทานมการถายทอดแลกเปลยนแบบอยางการท งา

นระหวงกนหรอไม

25 responses

18. โดยรวมแลวทานเตมใ จและยนดใ นการท ประโยชนเพอสวนรวม หรอไม

25 responses

19. โดยรวมแลวทานเขารวมกจกรรมทเปนประโยชนตอสงคม เชน ปลกปา การบรจาค

สงของ  หรอไม

1. ไมสอสารเลย/สอสารนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

20%

52%

24%

1. ไมสอสารเลย/สอสารนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

20%

12%

28%

36%

1. ไมเตมใ จ/เตมใ จนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

32%

64%
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25 responses

20. โดยรวมแลวทานไดท กจกรรมทสามารถท ไดดวยตนเองและมประโยชนตอสงคม

เชน การคดแยกขยะ  การลดใ ชถงพลาสตก เปนตน

25 responses

จตวญญาณด (Happy Soul)

21. โดยรวมแลวทานท นบ รงศลปวฒนธรรม/ศาสนา/การใ หทาน หรอไม

25 responses

1. ไมเขารวม/เขารวมนอยมาก

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

16%

32%

48%

1. ไมท /ท นอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

12%

8%

48%

32%
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22. โดยรวมแลวทานปฏบตกจตามศาสนาเพอใ หจตใ จสงบ  หรอไม

25 responses

23. โดยรวมแลวทานยกโทษและใ หอภยอยางจรงใ จตอผทส นกผด

25 responses

24. โดยรวมแลวทานยอมรบและขอโทษใ นความผดทท หรอมสวนรบผดชอบ

25 responses

1. ไมท /ท นอยทสด

2. นอย36%

1. ไมปฏบต/ปฏบตนอยท  ุสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

8%

12%

20%

36%

24%

1. ไมยกโทษ/ใ หอภยนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

20%

52%

28%
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25. โดยรวมแลวทานตอบแทนผมพระคณ หรอชวยเหลอทาน

25 responses

ครอบครวด (Happy Family)

26. ทานมเวลาอยกบครอบครวเพยงพอหรอไม

24 responses

27. ทานท กจกรรม (ออกก ลงกาย  ท บญ ซอของ  ออกก ลงกายใ นสวนสาธารณะ  ไป

ท บญ ซอของ  ปลกตนไม) รวมกนกบครอบครว

25 responses

1. ไมยอมรบ/ขอโทษนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง24%

1. ไมตอบแทน/ตอบแทนนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

16%

40%

44%

1. ไมเพยงพอ

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

12.5%

37.5%

25%

20.8%
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28. โดยรวมแลวทานมความสขกบครอบครวของทาน หรอไม

25 responses

สงคมด (Happy Society)

29. โดยรวมแลว เพอบาน มความสมพนธทดตอทานหรอไม

25 responses

30. โดยรวมแลว ทานปฏบตตามกฎระเบยบ /ขอบงคบของสงคม หรอไม

1. ไมท /ท นอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

28%
20%

20%

32%

1. ไมม/มนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

12%

48%

40%

1. ไมม/มนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

20%
44%

32%
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30. โดยรวมแลว ทานปฏบตตามกฎระเบยบ /ขอบงคบของสงคม หรอไม

25 responses

31. โดยรวมแลว ทานรสกปลอดภยใ นชวตและทรพยสน หรอไม

25 responses

32. โดยรวมแลว เมอทานมปญหา ทานสามารถขอความชวยเหลอจากคนใ นชมชน หรอ

ไม

25 responses

1. ไมปฏบต/ปฏบตนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

40%

56%

1. ไมรสก/รสกนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

16%

40%

44%

1. ไมได/ไดนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

12%

12%

32%

44%
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33. โดยรวมแลว ทานรสกวาสงคมไทยทกวนนมความสงบสข หรอไม

25 responses

34. โดยรวมแลว ทกวนนทานใ ชชวตใ นสงคมอยางมความสข หรอไม

25 responses

ใ ฝรด (Happy Brain)

35. โดยรวมแลว ทานสนใ จใ นการแสวงหาความรใ หมๆ  เพมเตมจากแหลงความร

ตางๆ  หรอไม

25 responses

1. ไมม/มนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

12%

12%

12%

64%

1. ไมม/มนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

16%

40%

44%
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36. โดยรวมแลว ทานสนใ จทจะพฒนาตนเองเพอความกาวหนามนชวต หรอไม

25 responses

37. ทานมโอกาสทจะไดรบการอบรม/ศกษาตอ/ดงาน เพอพฒนาทกษะและความ

สามารถของตนเอง  หรอไม

25 responses

สขภาพเงนด (Happy Money)

38. ทานรสกวา การผอนช ระหนสนตางๆ  โดยรวมของทานใ นปจจบนเปนภาระ  หรอไม

25 responses

1. ไมสนใ จ/สนใ จนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

24%

52%

1. ไมสนใ จ/สนใ จนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

12%

32%

56%

1. ไมมโอกาส/มโอกาสนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

12%

36%

32%

20%
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39. ทานผอนช ระหนตามก หนดเวลาทกครงหรอไม

25 responses

40. โดยรวมแลวทานมเงนเกบออมใ นแตละเดอน หรอไม

25 responses

41. โดยรวมแลวคาตอบแทนททานไดรบทงหมดใ นแตละเดอนเปนอยางไร เมอเปรยบ

1. เปนภาระหนกทสด

2. เปนภาระหนกมาก

3. เปนภาระปานกลาง

4. เปนภาระนอย

5. ไมเปนภาระ /ไมไดผอนช ระ /ไมมหน

สบายๆ
8%

12%

20%

56%

1. ไมตรงเวลาทกครง

2. ไมตรงเวลาบอยครง

3. ตรงเวลาบางบางครง

4.ตรงเวลาเกอบทกครง

5. ตรงเวลาทกครง /ไมไดผอนช ระ /ไมมหน

56%

36%

1. ไมม/มนอยทสด

2. ม/เกบออมเพยงเลกนอย

3. ม/เกบออมปานกลาง

4. ม/เกบออมมาก

5. ม/เกบออมมากทสด

16%

8%

72%
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เทยบกบรายจายทงหมดใ นแตละเดอน

25 responses

การงานด (Happy work Life/Happy Plus)

42. ทานมความสขตอสภาพแวดลอมโดยรวมขององคกรหรอไม

25 responses

43. ทานไดรบการดแลเกยวกบสขภาพทดจากองคกร หรอไม

25 responses

1. รายจายเกนกวารายไดมาก

2. รายจายเกนกวารายไดเลกนอย

3. รายไดพอๆ  กบรายจาย

4. รายจายนอยกวารายได

5. รายจายนอยกวารายไดมาก

8%

60%

28%

1. ไมม/มนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

20%
32%

44%
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44. ทานพงพอใ จกบสวสดการทองคกรจดใ หหรอไม

25 responses

45. ทานไดรบการปฏบตอยางถกตองตามกฎหมายแรงงาน/พรบ . มหาวทยาลยทกษณ

จากองคกรของทาน หรอไม

25 responses

46. ทานไดรบการพจารณาเลอนขน เลอนต แหนง /ปรบขนเงนคาจางประจ ป  ทผานมา

ดวยความเหมาะสมหรอไม

24 responses

1. ไมไดรบ/ไดรบนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

28%

1. ไมพอใ จเลย /พอใ จนอยทสด

2. พอใ จนอย

3. พอใ จปานกลาง

4. พอใ จมาก

5. พอใ จมากทสด

20%

12%

12%

52%

1. ไมไดเลย /ไดรบนอยทสด

2. ไดรบเลกนอย

3. ไดรบพอสมควร

4. ไดรบมาก

5. ไดรบมากทสด

8%

16%

24%

52%
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47. อาชพของทานใ นขณะนมความมนคง  หรอไม

25 responses

48. คาตอบแทนททานไดรบค  ุมคากบความเสยงทอาจเกดจากการท งาน (การถกฟอง

รอง /การไดรบอนตรายจาการท งานฯลฯ )

14 responses

49. ขณะททานอยใ นองคกรน หากทานมโอกาสไดศกษาตอและเมอส เรจการศกษา

แลว ทานจะท งานตอหรอลาออก

23 responses

1. ไมเหมาะสม/เหมาะสมนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

มแตตอสญญา8.3%

33.3%

1. ไมมนคง /มนคงนอยทสด

2. มนคงนอย

3. มนคงปานกลาง

4. มนคงมาก

5. มนคงมากทสด

16%

8%

12%

48%

16%

1. ไมคมคา/ค  ุมคานอยทสด

2. ค  ุมคานอย

3. ค  ุมคาปานกลาง

4. ค  ุมคามาก

5. ค  ุมคามากทสด

7.1%

14.3%

7.1%

14.3%

57.1%
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50. ถาทานมโอกาสเปลยนสถานทท งาน หรอองคกรอนชวน/ตดตอไปท งาน ทาน

พรอมทจะไป หรอไม

23 responses

51. โดยรวมแลวทานสามารถแสดงความมคดเหนและมสวนรวมใ นขอเสนอแนะกบผ

บรหารหรอหวหนางาน หรอไม

25 responses

52. ความถกตองของการจายคาจาง  คาลวงเวลา ฯลฯ  ททานไดรบจากองคกรของทาน

1. ลาออกแนนอน

2. อาจจะลาออก

3. นาจะลาออก

4. ไมลาออก

5. ไมลาออกแนนอน

13%

8.7%

26.1%

52.2%

1. ไปแนนอน/ไปทนท

2. คดวาจะไป

3. ไมแนใ จ

4. ไมไป

5. ไมไปแนนอน

17.4%

26.1%
26.1%

30.4%

1. ไมมสวนรวม/มนอยทสด

2. มสวนรวมบางเลกนอย

3. มสวนรวมปานกลาง

4. มสวนรวมมาก

5. มสวนรวมมากทสด

16%
44%

32%
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เปนอยางไร

25 responses

53. ควาตรงเวลา ของการจายคาจาง  คาลวงเวลา ฯลฯ  ททานไดรบจากองคกรของทาน

เปนอยางไร

25 responses

54. โดยรวมแลวทานท งานอยางม "ความสข" หรอไม

25 responses

1. ไมถกตองทกครง

2. ไมถกตองบอยครง

3. ถกตองบางเปนบางครง

4. ถกตองเกอบทกครง

5. ถกตองทกครง

16%

76%

1. ไมตรงเวลาทกครง

2. ไมตรงเวลาบอยครง

3. ตรงเวลาบางเปนบางครง

4. ตรงเวลาเกอบทกครง

5. ตรงเวลาทกครง

ขนอยกบการท งานของผทเกยวของ

16%

48%

24%

1. ไมม/นอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

16%
44%

36%  
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55. ทานรสกภมใ จทไดเปนพนกงาน/บคลากรขององคกร/ ไดท งานใ นองคกรน หรอไม

24 responses

56. ทานรสกเปนเจาของรวมขององคกรททานท งานใ นปจจบนหรอไม

24 responses

โดยรวมแลว ปจจบน ความสข ของทานอยใ นระดบใ ด

25 responses

1. ไมภาคภมใ จ/ภมใ จนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

25%

41.7%

33.3%

1. ไมรสก/รสกนอยทสด

2. นอย

3. ปานกลาง

4. มาก

5. มากทสด

8.3%

12.5%

29.2%

50%

 
หมายเหตุ แบบสอบถำมออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 https://goo.gl/forms/YwMGFkPLyMqqD9Gk2  

https://goo.gl/forms/YwMGFkPLyMqqD9Gk2
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ภาคผนวก ค 
ประเมินผลแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ประเมินผลแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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บทสรุปผู้บริหำรนี้จัดท ำจำกกำรสรุปผลกำรประเมินแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy 
Workplace: Happy Work-life) คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 คณะกรรมกำรสร้ำง
เสริมองค์กรแห่งควำมสุข คณะนิติศำสตร์          ได้วิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรตำมแผน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
สรุปผลการด าเนินงานในประเด็นที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 บรรลุตำม
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในทุกกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. เสริมสร้ำงควำมสุข แก่บุคลำกรคณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

1.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ เข้ำร่วม
กิ จ ก ร รม ส ร้ ำ ง เส ริ ม อ งค์ ก รแ ห่ ง
ควำมสุขไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  

ร้อยละ 88..24 

2.ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงเสริมองค์กำรแห่ง
ควำมสุขโดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
 

1.2 ระดับควำมสุขของบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำนเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
70  

อยู่ระหว่ำงร้อยละ 
84.6-88.5 

3.พัฒนำอำคำรสถำนที่  และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกให้เอ้ือต่อกำรท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุขของบุคลำกร 
 

1.3 ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
ต่อกำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ และสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.51 

3.57 

2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม เสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)             
คณะนิติศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 
วัตถุประสง ผลการด าเนินงาน 

1. เพ่ือให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy 
Workplace) ร่วมกัน  
 

     คณะท ำงำนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข ได้จัด
โครงกำรสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 ในระหว่ำงวันที่ 3-4 สิงหำคม 2559 ณ 
ล่องแก่ง ชมดำว รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง เพ่ือร่วมกัน
ประเมินผลแผนสร้ำงเสริมองค์กรแห่งควำมสุข ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 และร่วมจัดท ำแผนสร้ำงเสริมองค์กรแห่ง
ควำมสุข ประจ ำปี 2559 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร ทั้งสิ้น 24 
คน คิดเป็น ร้อยละ 70.59  ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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วัตถุประสง ผลการด าเนินงาน 

โครงกำร/กิจกรรม  
 

2. เพ่ือให้บุคลำกรในคณะนิติศำสตร์ มี
ควำมสุขอย่ำงสมดุล 4 มิติ จำก 8 มิติ  

     จำกผลกำรส ำรวจระดับควำมสุขของบุคลำกร คณะ
นิติศำสตร์ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่ง
ควำมสุข (Happy Workplace) คณะนิติศำสตร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 มีระดับควำมสุขมำก- มำกที่สุด ทั้ง 4 
มิติ อยู่ระหว่ำงร้อยละ 84.6-88.5 ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร ดังนี้ 
กิจกรรมสร้างสุข ระดับความสุข ร้อยละ 
สุขภำพดี (Happy Body) มำก – มำกที่สุด 88.5 
ผ่อนคลำยดี (Happy 
Relax) 

มำก – มำกที่สุด 84.6 

น้ ำใจดี (Happy Heart) มำก – มำกที่สุด 88.5 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มำก – มำกที่สุด 88.5 

   
3. เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศในที่ท ำงำนให้เกิด
ควำมสำมัคคีท ำงำนเป็นทีม มุ่งให้เกิด
ควำมสุขในกำรอยู่ร่วมกัน มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำนร่วมกัน เป็นองค์กร
ที่มีกำรท ำงำนเป็นระบบทีม (Teamwork) 
เป็นองค์กรที่มีควำมสุขในกำรท ำงำนร่วมกัน 
(Happy ) และเป็นองค์กรที่มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรอยู่ร่วมกัน และมีกำรพัฒนำ
ร่วมกัน(Creativity) 

     จำกผลกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของบุคลำกร พบว่ำ
โครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข คณะ
นิติศำสตร์ ประจ ำปีกกำรศึกษำ 2559 สร้ำงบรรยำกำศใน
กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) กำรสร้ำงสรรค์ในกำรอยู่
ร่วมกันและกำรพัฒนำงำน ร่วมกัน(Creativity)และเป็น
องค์กรที่มีควำมสุขในกำรท ำงำนร่วมกัน (Happy ) ใน
ระดับมำก-มำกที่สุด ร้อยละ 62.5-66.7 ดังนี้ 
 
กิจกรรมสร้างสุข ระดับความสุข ร้อยละ 
สร้ำงบรรยำกำศในที่
ท ำงำนให้เกิดควำมสำมัคคี
ท ำงำนเป็นทีม 

มำก – มำกที่สุด 66.7 

มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ใน
กำรท ำงำนร่วมกัน เป็น
องค์กรที่มีกำรท ำงำนเป็น
ระบบทีม 

มำก – มำกที่สุด 66.1 

สร้ำงบรรยำกำศให้เป็น
องค์กรแห่งควำมสุข

มำก – มำกที่สุด 66.7 



 

 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 88 

 

วัตถุประสง ผลการด าเนินงาน 

ร่วมกัน 
ระดับควำมส ำเร็จใน
ภำพรวม 

มำก – มำกที่สุด 62.5 

 

ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขคณะนิติศำสตร์ บรรลุตำม

เป้ำหมำยของแผน และวัตถุประสงค์โครงกำร จึงเห็นควรให้คณะท ำงำนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขคณะนิติศำสตร์
น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน และโครงกำรในปีกำรศึกษำต่อไป ดังนี้ 

1. ควรประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรม เชิงรุก 
2. ควรมีกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ผู้บริหำรควรเป็นต้นแบบ (Role Model) 
4. ควรมีนักสร้ำงสุของค์กรที่ประกอบด้วยผู้บริหำร บุคลำกรสำยวิชำกำร และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
5. ควรมีกำรติดตำม ประเมิน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรกิจกรรม ต่อผู้บริหำรทุกไตรมำส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 89 

 

 

 
 

 

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ 
โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 90 

 

 

 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 91 

 

 

 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 92 

 

 

 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 93 

 

 

 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 94 

 

 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 96 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 97 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 98 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 99 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 100 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 101 

 

 
หมายเหตุ แบบสอบถำมออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2560 
https://docs.google.com/forms/d/1Zun-JrgkHvVxbpZHcepCRIrdew9mJ_8UO05iLJ39ueg/edit#responses 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 102 

 

 
 

 

 

รายงานผลส ารวจความสุข บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 103 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 104 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 105 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 106 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 107 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 108 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 109 

 

  

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 110 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 111 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 112 

 

 

 
หมายเหตุ แบบสอบถำมออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2560 
https://docs.google.com/forms/d/1BQKk_AqPVqCDIhsTyhWTy-LjU3eTQtcsY-KbJESXWB8/edit#responses 

 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 113 

 

 
 
 

 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวก  
ประจ าปีการศึกษา 2559 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 114 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 115 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 116 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 117 

 

  

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 118 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 119 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 120 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 121 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 122 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 123 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 124 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 125 

 

  
หมายเหตุ แบบสอบถำมออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2560 
https://docs.google.com/forms/d/15DEMLmjlz84LniJqUFJ7BNVzrW83Tx0h9fPpfbF0rEY/edit#responses 

 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 126 

 

 
 

 
 
 
 

กิจกรรมประเมินแผนฯ ปีการศึกษา 2558/จัดท าแผน ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 127 

 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “ออกก าลังกายวันละนิดพิชิตโรค” 

 

กิจกรรมสุขภาพดี (Happy Body) 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 128 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “ออกก าลังกายวันละนิดพิชิตโรค” 

 

กิจกรรมสุขภาพดี (Happy Body) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 129 

 

 
 

 
 
 

 

ร่วมรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ทั้งในคณะและนอกคณะ สร้างความรักสามัคคี 

 

กิจกรรม “กิน ลืมป่วย” 

กิจกรรมสุขภาพดี (Happy Body) 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 130 

 

 
 

 

 
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 131 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะนิติศาสตร์ 

กิจกรรมใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 132 

 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรมทานอาหารร่วมกัน 

กิจกรรมน้ าใจดี (Happy Heart) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 133 

 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 

กิจกรรมน้ าใจดี (Happy Heart) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 134 

 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรม 5 ส. : อาคารสถานที่ 

กิจกรรมผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

 

  

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 135 

 

 
 
 

 
 

กิจกรรม 5 ส. : ห้องผู้บริหาร 

กิจกรรมผ่อนคลายดี (Happy Relax) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 136 

 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรม 5 ส. : ห้องพกัอาจารย์ 

กิจกรรมผ่อนคลายดี (Happy Relax) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 137 

 

 
 
 

 
 

 

กิจกรรม 5 ส. : ส านักงานคณะ 

กิจกรรมผ่อนคลายดี (Happy Relax) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 138 

 

 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรมสันทนาการ/พักผ่อน/ท่องเที่ยว 

กิจกรรมผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

 

  

 

กิจกรรมสันทนาการ/พักผ่อน/ท่องเที่ยว 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 139 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 140 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสันทนาการ/พักผ่อน/ท่องเที่ยว 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 141 

 

 
 
 

 

 
 
 

กิจกรรมให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

 

กิจกรรมสังคมดี (Happy Society) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 142 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 

ครอบครัวดี (Happy Family) 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 143 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 144 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรมให้ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 145 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมประเมินแผนฯ ปีการศึกษา 2559/จัดท าแผน ปีการศึกษา 2560 

  

  

  



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 146 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 147 

 

 

 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 148 

 

 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 149 

 

 
 

ภาคผนวก ง 
ค าอธิบายตวับ่งชี ้

 
 
 
 



 

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี มีความคุ้มค่า น าพาสังคม 150 

 

  
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคล  (อำจำรย์สำยพิณ วิไลรัตน์) 
นิยาม:  

องค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)ประกอบด้วยควำมสุข 9 มิติได้แก่ 
- สุขภำพดี (Happy Body)  
- ผ่อนคลำยดี (Happy Relax)  
- น้ ำใจดี (Happy Heart) 
- จิตวิญำณดี (Happy Soul) 
- ครอบครัวดี (Happy Family) 
- สังคมดี (Happy Society) 
- ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
- สุขภำพเงินดี (Happy Money) 
- กำรงำนดี(Happy Work-life) 

การลงนามจะมี 2 ระดับ ดังนี้ 
ระดับมหาวิทยาลัย ครอบคลุมเฉพาะมิติที่  9 กำรงำนดี(Happy Work-life)เป็นมิติที่ เน้นกำรวัดผล

ควำมรู้สึกและประสบกำรณ์ของคนท ำงำนกับองค์กร มิตินี้มี 15 ตัวชี้วัดคือความสุขต่อสภาพแวดล้อมในองค์กร การ
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพความพึงพอใจต่อสวัสดิการ การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
ความเหมาะสมของการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งความม่ันคงในอาชีพความเสี่ยงจากการท างานการลาออกจากงาน
การเปลี่ยนสถานที่ท างานการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้างความตรงเวลาของ
การจ่ายค่าจ้างและการท างานอย่างมีความสุข 
          ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ครอบคลุม 8 มิติประกอบด้วยสุขภำพดี (Happy Body) ผ่อนคลำยดี (Happy 
Relax) น้ ำใจดี (Happy Heart)จิตวิญำณดี (Happy Soul)ครอบครัวดี (Happy Family)สังคมดี (Happy Society)ใฝ่
รู้ดี (Happy Brain)และสุขภำพเงินดี (Happy Money) 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินระดับมหาวิทยาลัย : (ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) 
ข้อ 1 จัดท ำแผนเสริมสร้ำงมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข(Happy Workplace: Happy Work-life)  
ข้อ 2 ด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
ข้อ 3 ประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลประเมินมำปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 
ข้อ 4   ประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนและผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 
ข้อ 5 พัฒนำระบบประเมินคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร TSU Happy Work-lifeและระบบ

ประเมินดัชนีควำมสุขของบุคลำกร 
ข้อ 6 น ำผลกำรประเมินในข้อ 4ไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำแผนเสริมสร้ำงมหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข

(Happy Workplace: Happy Work-life)  

ตัวบ่งชี้ท่ี  TSU 17 การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace: Happy Work-life) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ปีการศึกษา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2558 มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5-6 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน :(ทุกส่วนงาน) 
ข้อ 1  จัดท ำแผนเสริมสร้ำงองค์แห่งควำมสุข(Happy Workplace)อย่างน้อย 4 มิติใน 8 มิติ 
ข้อ 2 ด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 
ข้อ 3 ประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์โครงกำร/กิจกรรม และน ำผลประเมินมำปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 
 ข้อ 4 ประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนและผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 
 ข้อ 5 น ำผลกำรประเมินในข้อ 4ไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำแผนเสริมสร้ำงองค์กร องค์แห่งควำมสุข

(Happy Workplace)  
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

ปีการศึกษา คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

2558 มีกำรด ำเนินกำร 
ข้อ 1 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี1.1 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

เกณฑ์การประเมิน : 
ค่ำร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย

ละ80 ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ  : 

1. ค ำนวณคำ่ร้อยละของของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข ตำมสูตร 
 

 
 

 
2. แปลงคำ่ร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 
คะแนนที่ได้ =  
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ตัวบ่งชี้ท่ี : 1.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับความสุขเพิ่มขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
ค่ำร้อยละของบุคลำกรที่มีระดับควำมสุขเพ่ิมขึ้นหลังเข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข ที่

ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 ขึน้ไป  
 
สูตรการค านวณ  : 

1. ค ำนวณคำ่ร้อยละของของบุคลำกรที่มีระดับควำมสุขเพ่ิมข้ึนตำมสูตร 
 

 
 

 
2. แปลงคำ่ร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 
คะแนนที่ได้ =  

 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ : 1.3ความพึงพอใจของบุคคลากร ต่อการจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การประเมิน : 

ประเมินจำกระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร ต่อกำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 ≥4.51 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้างองค์กรแห่ง

ความสุข (Happy Workplace) 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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