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คณะนิติศาสตร์ ได้จัดท าแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ขึ้นภายใต้กรอบนโยบายและทิศทางการบริหารคณะนิติศาสตร์  ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์พที่ว่า   
“เป็นคณะชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตระดับชาติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในปี 2568” เชื่อมโยงกับเกณฑ์ เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการวางแผนโดยการมุ่งเน้นบุคคลากร  “คนเป็นส่วน
หนึ่งที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรที่ต้องเกิดจำกควำมสุขภำยในทั้ง 8 ประกำร” หากบุคลากรมีความสุขก็จะช่วยให้
มีประสิทธิภาพการท างานที่เพ่ิมขึ้น ผู้รับบริการพึงพอใจในการบริการของบุคลากร บุคลากรในองค์กรไม่ลาออก 
องค์กรมีผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร แผนฉบับนี้จึงมุ่งเน้นสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านบุคคล (Workforce Environment) ในการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังคนเพ่ือให้งาน
ของคณะบรรลุผลส าเร็จ โดยการรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างานอย่างเป็น
ระบบ และการสร้างความผูกพันของบุคลากร  ( Workforce Engagement) เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมการท างานที่
ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น โดยการพัฒนาบุคลากร และให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม  

บัดนี้สิ้นสุดด าเนินงานตามแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะท างาน
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข จึงประเมินผลความส าเร็จของแผน และผลการด าเนินงาน และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 6/2564 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโดยคณะท างานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขจะได้
น าผลการประเมิน ไปประชุมเพ่ือปรับแผนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  
2564 ต่อไป 
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มิถุนายน 2564 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
บทสรุปผู้บริหารนี้จัดท าจากการสรุปผลการประเมินแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข และความ

ผูกพัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 
คณะนิติศาสตร์  ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการตามแผนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 พบว่า ผลการการ
ด าเนินงานไมบ่รรลุตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน ดังนี้ ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับ ร้อยละ  
79.32 ระดับความผูกพันของบุคลากรเฉลี่ย 4.28 และ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน 
เฉลี่ย 4.15 ดังตารางที่ 1 

 สรุปผลการด าเนินงานในประเด็นที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ 3 : การบริหารจัดการเพ่ือด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : พัฒนาระบบ บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี ธรรมมาภิบาล 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2562 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1.1 เสริมสร้างความสุข แก่บุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.1 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย ≥ ร้อยละ 85 

ร้อยละ 79.32 
(ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 

1.2 ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร 1.2 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร ≥ 4.60 ค่าเฉลี่ย 4.28  
(ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 

1.3 สร้างบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศ
การท างาน ≥ 4.60 

ค่าเฉลี่ย 4.15 
(ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินแผนสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข และความผูกพัน 

 คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านความสุขของบุคลากร 

ในปีกำรศึกษำ 2563 บุคลำกรสังกัดคณะนิติศำสตร์ มีควำมสุขอยู่ในระดับมำก (ร้อยละ 79.32)  
แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (ร้อยละ 85) เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 5 
ปี พบว่ำ คณะนิติศำสตร์มีแนวโน้มไม่คงที่ ค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกร้อยละ 67.81 ในปี
กำรศึกษำ 2559 เป็นร้อยละ 67 ในปีกำรศึกษำ 2560 และในปีกำรศึกษำ 2561 มีค่ำเฉลี่ยควำมสุข ร้อยละ 
63.7 โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดในปีกำรศึกษำ 2562 เป็นร้อยละ 84.40 และลดลงเป็น ร้อยละ 
79.32 ในปีกำรศึกษำ 2563 โดยบุคลำกรสำยวิชำกำรมีดัชนีควำมสุข ร้อยละ 80.06 (มีควำมสุขมำก) สูงกว่ำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ซึ่งมีดัชนีควำมสุขร้อยละ 77.73 (มีควำมสุขมำก) ทั้งนี้อำจเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรค
ระบบ COVID-19 โดยคณะจะด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขในมติต่ำงๆ โดย
เน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร โดยจัดท ำแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขและควำมผูกพัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 และด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือหำแนวทำงสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร เพ่ือก ำหนดปัจจัยทีมีผลต่อ
ควำมผูกพันของบุคลำกร  เพ่ือวิเครำะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสม เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำน และให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร พัฒนำกิจกรรมโครงกำรและกระบวนกำรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของบุคลำกรแต่ละประเภทต่อไป ดังรูปที่ 1 

 
ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER ปีกำรศึกษำ 2563)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

ไม่บรรลุ 
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ในปีกำรศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำรสังกัดคณะนิติศำสตร์ มีควำมสุขอยู่ในระดับมำก (ร้อยละ 
80.06) แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (ร้อยละ 85) เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน
ย้อนหลัง 5 ปี พบว่ำ  มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขเพ่ิมจำกร้อยละ 64.55 ในปีกำรศึกษำ 2559 
เป็น ร้อยละ 64.70 ในปีกำรศึกษำ 2560 ลดลงเป็น ร้อยละ 61.80 ในปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำว
กระโดดเป็นร้อยละ 84.82 ในปีกำรศึกษำ 2562 และลดลงเป็นร้อยละ 80.06 ในปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งนี้อำจ
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบบ COVID-19 โดยคณะจะด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่ง
ควำมสุขในมติต่ำงๆ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร โดยจัดท ำแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขและควำม
ผูกพัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 และด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือหำแนวทำงสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร เพ่ือก ำหนด
ปัจจัยทีมีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร  เพ่ือวิเครำะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสม เพ่ือสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร  พัฒนำกิจกรรมโครงกำรและกระบวนกำรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของบุคลำกรแต่ละประเภทต่อไป ดังรูปที่ 2 

 

 
ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER ปีกำรศึกษำ 2563)   
 
 
 

 

ไม่บรรลุ 
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ในปีกำรศึกษำ 2563 บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดคณะนิติศำสตร์ มีควำมสุขอยู่ในระดับมำก (ร้อยละ 
77.73) แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (ร้อยละ 85)เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 
3 ปี พบว่ำ มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องใน 5 ปี จำกร้อยละ 69.68 ในปีกำรศึกษำ 2559 เป็น
ร้อยละ 69.40 ในปีกำรศึกษำ 2560 และร้อยละ 66.70  ในปีกำรศึกษำ 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด
ในปีกำรศึกษำ 2562 เป็น 83.29  และลดลเป็นร้อยละ 77.73 ในปีกำรศึกษำ 2563 ทั้งนี้อำจเนื่องจำกสถำนกำรณ์
โรคระบบ COVID-19 โดยคณะจะด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขในมติต่ำงๆ โดย
เน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร โดยจัดท ำแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขและควำมผูกพัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 และด ำเนินกำรวิจัยเพื่อหำแนวทำงสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร เพ่ือก ำหนดปัจจัยทีมีผลต่อควำมผูกพันของ
บุคลำกร  เพ่ือวิเครำะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่ำวให้มีควำมเหมำะสม เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน และให้
เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร พัฒนำกิจกรรมโครงกำรและกระบวนกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของบุคลำกรแต่ละประเภทต่อไป ดังรูปที่ 3 

 
ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER ปีกำรศึกษำ 2563)   
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 



5 
 

ด้านความผูกพัน 
ในปีกำรศึกษำ 2563 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกรสังกัดคณะนิติศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 4.28 ไม่บรรลุ

เป้ำหมำย (4.60) เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 5 ปี พบว่ำ มีระดับควำมผูกพัน
ของบุคลำกรมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยเพ่ิมจำก 3.66 ในปีกำรศึกษำ 2559 เป็น 3.88 ในปีกำรศึกษำ 2560 ลดลงเป็น 
3.68 ในปีกำรศึกษำ 2561 และเพ่ิมข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดดเป็น 4.54 ในปีกำรศึกษำ 2562  และลดลงในปีกำรศึกษำ 
2563 เป็น 4.28 ทั้งนี้ คณะนิติศำสตร์จะน ำผลวิเครำะห์ควำมผูกพันของบุคลำกร เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำง
ควำมผูกพันของตำมแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขและควำมผูกพัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 รวมถึงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมผูกพัน เพ่ือเพ่ิมระดับควำมผูกพันของบุคลำกร และ Productivity  ของ
องค์กรอย่ำงยั่งยืนต่อไป ดังรูปที่ 4 

 

   

ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER ปีกำรศึกษำ 2563)   
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 
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  ในปีกำรศึกษำ 2563 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกรสำยวิชำกำร สังกัดคณะนิติศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 

4.37 ไม่บรรลุเป้ำหมำย (4.60) เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 5 ปี พบว่ำ  

มีโน้มไม่คงที่ โดยในปีกำรศึกษำ 2560 (3.84) มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมจำกปีกำรศึกษำ 2559 (3.23) ลดลงในปี กำรศึกษำ 

2561 (3.66) เพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดในปีกำรศึกษำ 2562 (4.59)  และลดลงในปีกำรศึกษำ 2563 (4.37) ทั้งนี้ 

คณะนิติศำสตร์จะน ำผลวิเครำะห์ควำมผูกพันของบุคลำกร เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงควำมผูกพันของตำม

แผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขและควำมผูกพัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 รวมถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรใน

กำรสร้ำงควำมผูกพัน เพ่ือเพ่ิมระดับควำมผูกพันของบุคลำกร และ Productivity  ขององค์กรอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

ดังรูปที่ 5  

  

ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER พ.ศ. 2563)   
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 
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ในปีกำรศึกษำ 2563 ระดับควำมผูกพันของบุคลำกรสำยสนับสนุน สังกัดคณะนิติศำสตร์ ค่ำเฉลี่ย 4.00 
ไม่บรรลุ เป้ำหมำย (4.50)  เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 5 ปี  พบว่ำ  
มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยในปีกำรศึกษำ 2560 (3.92) แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559 (3.48) ในปีกำรศึกษำ 
2561 มีแนวโน้มลดลง (3.71) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดในปีกำรศึกษำ 2562 (4.42) และลดลงในปี
กำรศึกษำ 2563 (4.00) ทั้งนี้ คณะนิติศำสตร์จะน ำผลวิเครำะห์ควำมผูกพันของบุคลำกร เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำร
สร้ำงควำมผูกพันของตำมแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขและควำมผูกพัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 รวมถึงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมผูกพัน เพ่ือเพ่ิมระดับควำมผูกพันของบุคลำกร และ Productivity  ของ
องค์กรอย่ำงยั่งยืนต่อไป ดังรูปที่ 6 

 
 

ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER ปีกำรศึกษำ 2563)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 
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ด้านบรรยากาศในการท างาน 
ในปีกำรศึกษำ 2563 บุคลำกรสังกัดคณะนิติศำสตร์มีระดับควำมพึงพอใจในบรรยำกำศกำรท ำงำน 

เฉลี่ย 4.15 ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (4.60) เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลัง 5 
ปี พบว่ำแนวโน้มไม่คงที่ มีระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจำก 3.32 ในปี
กำรศึกษำ 2559 เป็น 3.34 ในปีกำรศึกษำ 2560  และลดลงเป็น 3.08 ในปีกำรศึกษำ 2561โดยเพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำว
กระโดดในปีกำรศึกษำ 2562 เป็น 4.50 และลดลงเป็น 4.15 ในปีกำรศึกษำ 2563 โดยบุคลำกรสำยวิชำกำร มี
ควำมพึงพอใจด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน ค่ำเฉลี่ย 4.25 สูงกว่ำบุคลำกรสำยสนับสนุน ค่ำเฉลี่ย 3.93 ทั้งนี้อำจ
เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบบ COVID-19 โดยคณะจะด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำรสร้ำงบรรยำกำศใน
กำรท ำงำน และจัดท ำกำรจัดท ำแผนในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน ตลอดจนปรับออกแบบกำรให้บริกำร สิทธิประโยชน์ และนโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรบุคคลให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกรตำมแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขและควำม
ผูกพัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ต่อไป  ดังรูปที่ 7 

 

 
ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER พ.ศ. 2563) 
 
   

ไม่บรรลุ 
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 ในปีกำรศึกษำ 2563 บุคลำกรสำยวิชำกำรสังกัดคณะนิติศำสตร์ มีระดับควำมพึงพอใจด้ำนบรรยำกำศใน
กำรท ำงำน เฉลี่ย 4.25 ไม่บรรลุเป้ำหมำที่ก ำหนดไว้ (4.60) เมื่อพิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน
ย้อนหลัง 5 ปี พบว่ำ มีแนวโน้มไม่คงที่ ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรสำยวิชำกำรด้ำนบรรยำกำศในกำรท ำงำน 
มีแนวโน้มลดลงในช่วง 3 ปีแรก จำก 3.42 ในปีกำรศึกษำ 2559 เป็น 3.32 ในปีกำรศึกษำ 2560 และ 2.99 ในปี
กำรศึกษำ 2561 โดยเพ่ิมขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดดในปีกำรศึกษำ 2562 เป็น 4.57 และลดลงเป็น 4.25 ในปีกำรศึกษำ 
2563  93 ทั้งนี้อำจเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบบ COVID-19 โดยคณะจะด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำร
สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน และจัดท ำกำรจัดท ำแผนในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งและพ้ืนที่ปฏิบัติงำน ตลอดจนปรับออกแบบกำรให้บริกำร สิทธิ
ประโยชน์ และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคคลให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกรตำมแผนเสริมสร้ำงองค์กร
แห่งควำมสุขและควำมผูกพัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ต่อไป ดังรูปที่ 8 
 

 
ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER พ.ศ. 2563)   
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 
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ในปีการศึกษา 2563 บุคลำกรสำยสนับสนุนสังกัดคณะนิติศำสตร์ มีระดับควำมพึงพอใจด้ำนบรรยำกำศ
ในกำรท ำงำน เฉลี่ย 3.93 ไม่บรรลุเป้ำหมำที่ก ำหนดไว้ (4.40)  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยในปีการศึกษา 2560 (3.35) มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2559 (3.26) และลดลงในปีการศึกษา 2561 (3.21) โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี
การศึกษา 2562 (4.33) และลดลงในปีกการศึกษา 2563 (3.93) ทั้งนี้อำจเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบบ 
COVID-19 โดยคณะจะด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรในกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน และจัดท ำกำร
จัดท ำแผนในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่ง
และพ้ืนที่ปฏิบัติงำน ตลอดจนปรับออกแบบกำรให้บริกำร สิทธิประโยชน์ และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคคลให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกรตำมแผนเสริมสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขและควำมผูกพัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ต่อไป ดังรูปที่ 9 

 

 
 
ที่มำ : ฝ่ำยบริหำรกลำงและทรัพยำกรบุคคล (ผลกำรส ำรวจ HAPPYNOMITER พ.ศ. 2563)   

 

 
 

 

ไม่บรรลุ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ผลส ารวจความสุข และความผูกพันของบุคลากรในคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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ผลส ารวจความสุขบุคลากรในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ภาพรวม)  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
จ านวนประชากร ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 44 รำย ร้อยละ 100  

 ตอบแบบสอบถำมสมบูรณ์ 44 รำย ร้อยละ 100  

 

(ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลระหว่ำงวันที่ 7- 30 เมษำยน 2563) 
 

  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามลักษณะทางประชากรและการท างาน 

   
ตารางท่ี 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปจ ำแนกตำมลักษณะทำงประชำกำรและกำรท ำงำน 
  

ข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามลักษณะประชากรและการท างน จ ำนวน (คน) ร้อยละ  
  

เพศ ชำย 30      68.20   
  

 
หญิง 14      31.80   

  

 
รวม 44         100   

  

กลุ่มอายุ 18-24 ปี 3        6.82   
  

 
25-34 ปี 12      27.27   

  

 
35-44 ปี 18      40.91   

  

 
45-54 ปี 4        9.09   

  

 
55-60 ปี 6       13.64   

  

 
61 ปีขึ้นไป 1        2.27   

  

 
รวม 44         100   

  

จัดหวัดท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
เป็นจังหวัดเดียวกับ
ภูมิล าเนาหรือไม่ 

ใช่ 29      65.91   
  

ไม่ใช่ 15      34.09   
  

รวม 44         100   
  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำตรี 9      20.45   
  

 
ปริญญำโท 29      65.91   

  

 
ปริญญำเอก 6      13.64   

  

 
รวม 44         100   
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ข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามลักษณะประชากรและการท างน จ ำนวน (คน) ร้อยละ  
  

สถานภาพการสมรส โสด 25      56.82   
  

 
แต่งงำนและอยู่ร่วมกัน 17      38.64   

  

 
หม้ำย 1        2.27   

  

 
หย่ำ/แยกทำง/เลิกกัน 1        2.27   

  

 
รวม 44         100   

  

จ านวนบุตร ไม่มีบุตร 29      65.91   
  

 
บุตร 1 คน 8      18.18   

  

 
บุตร 2 คน 6      13.64   

  

 
บุตร 3-4 คน 31        2.27   

  

 
รวม 44         100   

  

ขณะนี้ท่านก าลังตั้งครรภ์
หรือไม่ 

ตั้งครรภ์  1        2.27   
  

ไม่ตั้งครรภ์ 13       29.55   
  

เป็นผู้ชำย 30 68.18  
  

รวม 44     100.00   
  

ปฏิบัติงานในสายงานใด สำยวิชำกำร 30      68.18   
  

 
สำยสนับสนุน 14      31.82   

  

 
รวม 44         100   

  

งานที่ท่านท าเป็นงาน
ลักษณะใด 

งำนส ำนักงำน 13      29.55   
  

งำนด้ำนกำรผลิต (สอน วิจัย 
บริกำรวิชำกำร) 26      59.09   

  

งำนด้ำนบริหำร 5      11.36  
  

รวม 44         100   
  

ท่านเป็นบุคลากรประเภทใด พนักงำนมหำวิทยำลัย 24      54.55   
  

 
ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 20      45.45   

  

 
รวม 44         100   

  

สภาพการจ้างงาน ประจ ำ (ถึง 60 ปี) 22      50.00   
  

 
ตำมสัญญำจ้ำง 22      50.00   

  

 
รวม 44         100   
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ข้อมูลทั่วไปจ าแนกตามลักษณะประชากรและการท างน จ ำนวน (คน) ร้อยละ  
  

ระยะเวลาในการท างานใน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งหมด ไม่ถึงปี 4      9.09   

  

 
ระหว่ำง 1-2 ปี 10      22.73   

  

 
ระหว่ำง 3-5 ปี 5      11.36   

  

 
ระหว่ำง 6-9 ปี 10      22.73   

  

 
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 15      34.09   

  

 
รวม 44 100  

  

ตั้งแต่ท างานจนถึงปัจจุบัน
ท่านลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงาน
มาแล้วกี่ครั้ง 

ไม่เคยลำออก/ย้ำย/เปลี่ยน
งำน 16      36.36   

  

1-3 ครั้ง 27      64.36   
  

4-6 ครั้ง 1        2.27   
  

รวม 44 100  
  

ท่านมีรายได้ต่อเดือน
โดยประมาณเดือนละเท่าไร 

10,001-20,000 บำท 7      15.91   
  

20,001-30,000 บำท 14      31.82   
  

30,001-40,000 บำท 9      20.45   
  

40,001-50,000 บำท 6      13.64   
  

50,001-100,000 บำท 8      18.18   
  

รวม 44 100  
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ส่วนที่ 2 ค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกตามรายมิติ 
ตารางท่ี 3 แสดงค่ำคะแนนควำมสุขเฉลี่ยจ ำแนกตำมรำยมิติ (ภำพรวม) 

ประเภทบุคลากร 
Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money  

Happy 
Work 
life Average 

สายวิชาการ 
  
66.67   70.40  

   
82.67  

    
82.00  

    
76.44    78.56   87.67  

    
76.17  

     
84.96  

    
80.06  

- วิทยำเขตสงชลำ 69.74 72.70 84.52 82.78 79.13 79.86 87.83 77.17 86.05 81.53 

- วิทยำเขตพัทลุง 56.57 62.86 76.57 79.43 67.62 71.29 87.14 72.86 81.37 75.22 

สายสนับสนนุ 
  
72.57   75.14  

   
81.14  

    
83.43  

    
77.14    73.38   85.71  

    
68.21  

     
78.57  

    
77.73  

- วิทยำเขตสงชลำ 74.67 75.67 80.67 84.00 77.22 76.39 86.67 68.33 77.68 77.56 

- วิทยำเขตพัทลุง 60.00 72.00 84.00 80.00 76.67 83.33 80.00 67.50 83.91 78.79 

ภาพรวม 
  
68.55  71.91  

  
82.18 

   
82.45  

    
76.67   78.8   87.05 

   
73.64  82.92     79.32  

เกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขความสุข 

          คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00-24.99 Very Unhappy สะท้อนให้เห็นว่ำบุคลำกรในองค์กรอยู่ในระดับ "ไม่มี
ควำมสุขเลย" ตัวท่ำนเองและผู้บริหำรต้องร่วมมือกัน ด ำเนินกำรพัฒนำสร้ำงสเริมควำมสุขอย่ำงเร่งด่วน 
          คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25.00-49.99 Unhappy สะท้อนให้เห็นว่ำ บุคลำกรในองค์กรอยู่ในระดับ "ไม่มี
ควำมสุข" ตัวท่ำนเองและผู้บริหำรต้องร่วมมือกัน พัฒนำสร้ำงเสริมควำมสุขอย่ำงจริงจัง 
          คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 50.00-74.99 happy สะท้อนให้เห้ฯว่ำบุคลำกรในองค์กรอยู่ในระดับ "มีควำมสุข" 
 ตัวท่ำนเองและผู้บริหำรต้องร่วมมือกัน เสริมสร้ำงและสนับสนุนให้มีควำมสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
          คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 75.00-100 Very happy สะท้อนให้เห้ฯว่ำบุคลำกรในองค์กรอยู่ในระดับ "มีควำมสุข
มำก" ตัวท่ำนเองและผู้บริหำรต้องร่วมมือกัน เสริมสร้ำงและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนมควำมสุขอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน รวมทั้งร่วมมือกัน สร้ำงเสริมองค์กรของท่ำให้เป็น "องค์กรต้นแบบสร้ำงสุข" เพ่ือเป็นแบบอย่ำง "องค์กรที่มีกำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ : Best Practice" 
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ส่วนที่ 3 ความผูกพันของบุคลากร 
ตารางท่ี 4 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนข้อมูลควำมผูกพันของบุคลำกร 

ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร 
หัวข้อ สายวิชาการ สายสนับสนุน วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ภาพรวม 

ควำมผูกพัน 4.34 3.90 4.22 4.14 4.20 
SAY 4.41 4.00 4.32 4.11 4.28 
STAY 4.23 3.62 4.06 3.96 4.04 
STRIVE 4.38 4.07 4.26 4.33 4.28 

 
ตารางท่ี 5 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด ค่าเฉลี่ยความผูกพัน 

 
สายวิชาการ สายสนับสนุน ภาพรวม มติ 

1. ท่ำนจะแนะน ำญำติ/เพ่ือน/คนที่รู้จักมำท ำงำนที่
องค์กรนี้ 4.13 3.50 3.93 SAY 

2. หำรมีใครกล่ำวถึงองค์กรในทำงที่ไม่เหมำะสม ท่ำน
จะปกป้ององค์กรของท่ำนหรือไม่ 4.53 4.14 4.41 4.28 

3. ท่ำนภำคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงำน/บุคลำกรของ
องค์กร/ได้ท ำงำนในองค์กรนี้ 4.57 4.36 4.50  
4. ขณะที่ท ำงำนอยู่ในองค์กรนี้ หำกท่ำนมีโอกำสได้
ศึกษำต่อและเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วท่ำนท ำงำนต่อ
หรือว่ำลำออก 4.63 3.86 4.39 STAY 

5. ถ้ำท่ำนมโีอกำสเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน หรือองค์กร
อ่ืนชวน/ติดต่อไปท ำงำน ท่ำนพร้อมที่จะไประดับใด 4.20 3.43 3.95 4.04 
6. ท่ำนรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมขององค์กรที่ท่ำนท ำงำนใน
ปัจจุบัน 3.87 3.57 3.77  

7. ท่ำนทุ่มเทท ำงำนเพ่ือประโยชน์ขององค์กรของท่ำน 4.47 4.14 4.36 STRIVE 

8. ท่ำนเป็นคน คิดใหม่ ท ำใหม่ เพ่ือสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำให้กับองค์กรของท่ำน 4.30 4.00 4.20 4.28 

9. ในแต่ละวัน ท่ำนท ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย 4.37 4.07 4.27  

ภาพรวม 4.37 3.90 4.20  
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ตารางท่ี 6 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันของบุคลำกรจ ำแนกตำมวิทยำเขต 

ตัวช้ีวัด ค่าเฉลี่ยความผูกพัน 

 
วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ภาพรวม มติ 

1. ท่ำนจะแนะน ำญำติ/เพ่ือน/คนที่รู้จักมำ
ท ำงำนที่องค์กรนี้ 3.97 3.78 3.93 SAY 
2. หำรมีใครกล่ำวถึงองค์กรในทำงที่ไม่
เหมำะสม ท่ำนจะปกป้ององค์กรของท่ำน
หรือไม่ 4.43 4.33 4.41 4.28 

3. ท่ำนภำคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงำน/บุคลำกร
ขององค์กร/ได้ท ำงำนในองค์กรนี้ 4.57 4.22 4.50  
4. ขณะที่ท ำงำนอยู่ในองค์กรนี้ หำกท่ำนมี
โอกำสได้ศึกษำต่อและเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว
ท่ำนท ำงำนต่อหรือว่ำลำออก 4.37 4.44 4.39 STAY 
5. ถ้ำท่ำนมโีอกำสเปลี่ยนสถำนที่ท ำงำน หรือ
องค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปท ำงำน ท่ำนพร้อมที่จะ
ไประดับใด 3.97 3.89 3.95 4.04 
6. ท่ำนรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมขององค์กรที่ท่ำน
ท ำงำนในปัจจุบัน 3.83 3.56 3.77  
7. ท่ำนทุ่มเทท ำงำนเพ่ือประโยชน์ขององค์กร
ของท่ำน 4.31 4.56 4.36 STRIVE 

8. ท่ำนเป็นคน คิดใหม่ ท ำใหม่ เพ่ือสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำให้กับองค์กรของท่ำน 4.23 4.11 4.20 4.28 

9. ในแต่ละวัน ท่ำนท ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย 4.26 4.33 4.27  

ภาพรวม 4.22 4.14 4.20  
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
ตารางท่ี 7  แสดงค่ำเฉลี่ยวของปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเฉลี่ยปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ท่านยังคง 
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานปัจจุบัน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน ภาพรวม 

1. ควำมมั่นคงในงำน 3.40 3.07 3.30 

2. ทีมงำน/เพื่อร่วมงำนที่ดี 4.30 4.14 4.25 

3. ผู้บังคับบัญชำที่ดี 4.67 4.14 4.50 

4. กำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 4.47 3.93 4.30 
5. กำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้บังคับบัญชำและ
เพ่ือนร่วมงำน 4.27 4.07 4.20 

6. ค่ำตอบแทนที่ดี/ทั่วถึง 4.00 3.64 3.89 

7. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์/ทั่วถึง 3.93 3.43 3.77 

8. กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน 4.23 3.79 4.10 

ภาพรวม 4.16 3.78 4.04 

 
ตารางท่ี 8  แสดงค่ำเฉลี่ยวของปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันจ ำแนกตำมวิทยำเขต 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเฉลี่ยปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ท่านยังคง 
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานปัจจุบัน 

วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ภาพรวม 

1. ควำมมั่นคงในงำน 3.51 2.44 3.30 

2. ทีมงำน/เพื่อร่วมงำนที่ดี 4.20 4.44 4.25 

3. ผู้บังคับบัญชำที่ดี 4.46 4.67 4.50 

4. กำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 4.29 4.33 4.30 
5. กำรได้รับกำรยอมรับจำกผู้บังคับบัญชำและ
เพ่ือนร่วมงำน 4.23 4.11 4.20 

6. ค่ำตอบแทนที่ดี/ทั่วถึง 3.91 3.78 3.89 

7. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์/ทั่วถึง 3.74 3.89 3.77 

8. กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน 4.06 3.22 4.10 

ภาพรวม 4.05 3.86 4.04 
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ส่วนที่ 5  บรรยากาศในการท างานของบุคลากร 
ตารางท่ี 9  แสดงค่ำเฉลี่ยของบรรยำกำศในกำรท ำงำนจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเฉลี่ยบรรยากาศนาการท างานของ
บุคลากร 

สายวิชาการ สายสนับสนุน ภาพรวม 

1. ท่ำนได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยแรงงำน/
พรบ.ข้ำรำชกำร 2551/ พรบ.แรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ 
2547/กฎหมำยอื่น ๆ จำกองค์กรของท่ำนหรือไม่ 

3.67 3.57 3.64 

2. ท่ำนได้รับพิจำรณำเลื่อนขั้น/เลื่อนต ำแหน่ง/ปรับขึ้น
ค่ำจ้ำงประจ ำปีที่ผ่ำนมำด้วยควำมเหมำะสมหรือไม่ 

3.43 3.00 3.30 

3. ควำมถูกต้องของกำดรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ ฯลฯ ที่
ท่ำนได้รับจำกองค์กรของท่ำนเป็นอย่ำงไร 

4.83 4.64 4.77 

4. ควำมตรงเวลำของกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ ฯลฯ ที่
ท่ำนได้รับจำกองค์กรของท่ำนเป็นอย่ำงไร 

4.93 4.79 4.89 

5. ค่ำตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ำกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำก
กำรท ำงำน (กำรถูกฟ้องร้อง/กำรได้รับอันตรำยจำกกำร
ท ำงำน ฯลฯ) 

4.03 3.93 4.00 

6. ท่ำนได้รับกำรดูแลเกี่ยวกับสุขภำพที่ดีจำกองค์กรหรือไม่ 3.87 3.64 3.80 

7. ท่ำนพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร
หรือไม่ 

4.13 3.86 4.05 

8. โดยรวมแล้วที่ท ำงำนของท่ำนให้ควำมส ำคัญกับกำร
ท ำงำนเป็นทีมหรือไม่ 

4.50 4.21 4.41 

9. โดยรวมแล้วในกำรท ำงำนของท่ำนมีกำรถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนแบบอย่ำงกำรท ำงำนระหว่ำงกันหรือไม่ 

4.43 4.07 4.32 

10. ท่ำนเคยถูกร้องเรียนหรือร้องทุกข์หรือไม่ 4.97 5.00 4.98 

11. ท่ำนพึงพอใจกับควำมปลอดภัยในองค์กรหรือไม่ 4.26 4.07 4.21 

12. ท่ำนพึงพอใจต่อสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่องค์กร
จัดให้หรือไม่ 

3.93 3.43 3.77 

13. ท่ำนขำดงำนโดยไม่ได้ลำหรือไม่ 4.87 4.86 4.86 

14. งำนของท่ำนมีควำมท้ำทำยและส่งเสริมให้ท่ำนได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่ 

4.47 3.71 4.23 

15. งำนของท่ำนในขณะนี้มีควำมม่ันคง หรือไม่ 3.40 3.07 3.30 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่ำเฉลี่ยของบรรยำกำศในกำรท ำงำนจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเฉลี่ยบรรยากาศนาการท างานของ
บุคลากร 

สายวิชาการ สายสนับสนุน ภาพรวม 

6. ท่ำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพหรือไม่ 3.67 2.93 3.43 

17. ที่ท ำงำนของท่ำนมีทีมงำน/เพื่อนร่วมงำนมีควำม
ควำมสัมพันธ์ สื่อสำรพูดคุย/ช่วยเหลือเกื้อกูล/รักและ
สำมัคคีหรือไม่ 

4.30 4.14 4.25 

18. ที่ท ำงำนของท่ำนมีผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำที่ดี สุจริต
และเท่ียงธรรม เป็นกันเอง เป็นมิตร มีธรรมำภิบำลหรือไม่ 

4.67 4.14 4.50 

19. ทำ่นได้รับกำรยอมรับและสนับสนุนจำกผู้บังคับบัญชำ
และเพ่ือร่วมงำนหรือไม่ 

4.26 4.07 4.20 

20. ท่ำนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถหรือไม่ 4.47 3.93 4.30 

21. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือแสดงควำม
คิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ 

4.23 3.79 4.10 

22. ท่ำนพึงพอใจกับค่ำตอบแทนที่องค์กรจัดให้หรือไม่ 4.00 3.64 3.89 

23. โดยรวมแล้วท่ำนท ำงำนหรือมี “ควำมสุข” หรือไม่ 4.37 3.86 4.20 

ภาพรวม 4.24 3.93 4.15 

 
ตารางท่ี 10  แสดงค่ำเฉลี่ยของบรรยำกำศในกำรท ำงำนจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเฉลี่ยบรรยากาศนาการท างานของบุคลากร 

วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ภาพรวม 

1. ท่ำนได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
แรงงำน/พรบ.ข้ำรำชกำร 2551/ พรบ.แรงงำน
รัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ 2547/กฎหมำยอื่น ๆ จำกองค์กร
ของท่ำนหรือไม่ 

3.71 3.33 3.64 

2. ท่ำนได้รับพิจำรณำเลื่อนขั้น/เลื่อนต ำแหน่ง/ปรับ
ขึ้นค่ำจ้ำงประจ ำปีที่ผ่ำนมำด้วยควำมเหมำะสม
หรือไม่ 

3.49 2.56 3.30 

3. ควำมถูกต้องของกำดรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ 
ฯลฯ ที่ท่ำนได้รับจำกองค์กรของท่ำนเป็นอย่ำงไร 

4.74 4.89 4.77 
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ตารางท่ี 10  แสดงค่ำเฉลี่ยของบรรยำกำศในกำรท ำงำนจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเฉลี่ยบรรยากาศนาการท างานของบุคลากร 

วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ภาพรวม 
4. ควำมตรงเวลำของกำรจ่ำยค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ 
ฯลฯ ที่ท่ำนได้รับจำกองค์กรของท่ำนเป็นอย่ำงไร 

4.89 4.89 4.89 

5. ค่ำตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ำกับควำมเสี่ยงที่อำจเกิด
จำกกำรท ำงำน (กำรถูกฟ้องร้อง/กำรได้รับอันตรำย
จำกกำรท ำงำน ฯลฯ) 

4.03 3.89 4.00 

6. ท่ำนได้รับกำรดูแลเกี่ยวกับสุขภำพที่ดีจำกองค์กร
หรือไม่ 

3.83 3.67 3.80 

7. ท่ำนพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร
หรือไม่ 

4.03 4.11 4.05 

8. โดยรวมแล้วที่ท ำงำนของท่ำนให้ควำมส ำคัญกับ
กำรท ำงำนเป็นทีมหรือไม่ 

4.34 4.67 4.41 

9. โดยรวมแล้วในกำรท ำงำนของท่ำนมีกำรถ่ำยทอด
แลกเปลี่ยนแบบอย่ำงกำรท ำงำนระหว่ำงกันหรือไม่ 

4.26 4.56 4.32 

10. ท่ำนเคยถูกร้องเรียนหรือร้องทุกข์หรือไม่ 4.97 5.00 4.98 

11. ท่ำนพึงพอใจกับควำมปลอดภัยในองค์กรหรือไม่ 4.26 4.00 4.21 

12. ท่ำนพึงพอใจต่อสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่
องค์กรจัดให้หรือไม่ 

3.74 3.89 3.77 

13. ท่ำนขำดงำนโดยไม่ได้ลำหรือไม่ 4.89 4.78 4.86 

14. งำนของท่ำนมีควำมท้ำทำยและส่งเสริมให้ท่ำนได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่ 

4.17 4.44 4.23 

15. งำนของท่ำนในขณะนี้มีควำมม่ันคง หรือไม่ 3.51 2.44 3.30 

16. ท่ำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพหรือไม่ 3.49 3.22 3.43 

17. ที่ท ำงำนของท่ำนมีทีมงำน/เพื่อนร่วมงำนมีควำม
ควำมสัมพันธ์ สื่อสำรพูดคุย/ช่วยเหลือเกื้อกูล/รักและ
สำมัคคีหรือไม่ 

4.20 4.44 4.25 

18. ที่ท ำงำนของท่ำนมีผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำที่ดี 
สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นกันเอง เป็นมิตร มีธรรมำภิ
บำลหรือไม่ 

4.46 4.67 4.50 

19. ท่ำนได้รับกำรยอมรับและสนับสนุนจำก
ผู้บังคับบัญชำและเพ่ือร่วมงำนหรือไม่ 

4.23 4.11 4.20 
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ตารางท่ี 10  แสดงค่ำเฉลี่ยของบรรยำกำศในกำรท ำงำนจ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเฉลี่ยบรรยากาศนาการท างานของบุคลากร 

วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง ภาพรวม 

20. ท่ำนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถหรือไม่ 4.29 4.33 4.30 

21. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือแสดงควำม
คิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนหรือไม่ 

4.06 4.22 4.10 

22. ท่ำนพึงพอใจกับค่ำตอบแทนที่องค์กรจัดให้
หรือไม่ 

3.91 3.78 3.89 

23. โดยรวมแล้วท่ำนท ำงำนหรือมี “ควำมสุข” 
หรือไม่ 

4.17 4.33 4.20 

ภาพรวม 4.16 4.09 4.15 
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ภาคผนวก ข 
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ค่าเป้าหมาย 

2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2561 2562   
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร      
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร        
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการ
ท างาน 

     

7.3ก-5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน  

ค่าเฉลี่ย 3.08 ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเฉลี่ย 4.15 ไม่บรรลุ 

     (1) สายวิชาการ ค่าเฉลี่ย 2.99 ค่าเฉลี่ย 4.57 ค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเฉลี่ย 4.25 ไม่บรรลุ 
     (2) สายสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าเฉลี่ย 3.93 ไม่บรรลุ 
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน        
7.3ก-6 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  ร้อยละ 94.44 ร้อยละ 97.37 ร้อยละ 98 100 บรรลุ 
     (1) สายวิชาการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 100 บรรลุ 
     (2) สายสนับสนุน ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 บรรลุ 
7.3ก-7 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร  

ค่าเฉลี่ย 3.68  ค่าเฉลี่ย 4.54  ค่าเฉลี่ย 4.60  ค่าเฉลี่ย 4.28 ไม่บรรลุ 

     (1) สายวิชาการ ค่าเฉลี่ย 3.65 ค่าเฉลี่ย 4.59 ค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเฉลี่ย 4.37 ไม่บรรลุ 
     (2) สายสนับสนุน ค่าเฉลี่ย 3.71 ค่าเฉลี่ย 4.42 ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.00 ไม่บรรลุ 
7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ
บุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 63.70 ร้อยละ 84.40 ร้อยละ 85 ร้อยละ 79.32 ไม่บรรลุ 

     (1) สายวิชาการ ร้อยละ 61.18 ร้อยละ 84.82 ร้อยละ 85 ร้อยละ 80.06 ไม่บรรลุ 
     (2) สายสนับสนุน ร้อยละ 66.70 ร้อยละ 83.29 ร้อยละ 85 ร้อยละ 77.73 ไม่บรรลุ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข และ

ความผูกพัน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 

  
 
 

 



27 
 

ภาพกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข  
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
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