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แผนปฏบิัติการสร้างสุข (Happy Workplace) 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 

 

ส่วนท่ี 1 บริบทของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย      3 
ส่วนท่ี 2 กรอบการด าเนินงานตามแผน        17 
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสร้างสุข ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 21 
ส่วนท่ี 4 รายละเอียดกิจกรรม         25 
ส่วนท่ี 5 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผน      38 
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ส่วนที่ 1 
 

บริบทของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
 

1. ลักษณะองค์กร 
 

ชื่อหน่วยงาน  
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  

 
ที่ตั้ง  
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีที่ตั้ง ณ ห้อง 749 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
 
ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ที่มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

มีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา
สงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 และผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาจึงได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ณ จุดนี้ วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
สงขลา จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และเจริญเติบโตมา
ตามล าดับ  มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเสมอมา ในปี 2532 ได้วางแผนและขยายงานไปยังพ้ืนที่ในจังหวัด
พัทลุง เนื่องจากพ้ืนที่เดิมท่ีต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่เพียง 162 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการ
รองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการเติบโตในอนาคต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้ ซึ่งการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้มีการขยายงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพ่ือให้การด าเนินงานและ
การบริหารงานทุกส่วน เป็นไปด้วยความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการจัดท าแผนการยกฐานะมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ  
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ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548              
ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ              
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549 โดยให้แบ่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานอิสระ 
            ภายหลังจากยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด าเนินงานตามภารกิจและ
เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ  ต่อมาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการขยายงานที่เพ่ิมขึ้น 
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2551 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 มหาวิทยาลัยทักษิณในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหาร  

ตามความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 บัญญัติไววามหาวิทยาลัย
อาจแบงสวนงาน ดังนี้  

(1)  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
(2)  ส านักงานมหาวิทยาลัย  
(3)  ส านักงานวิทยาเขต  
(4)  สวนงานวิชาการและสวนงานอื่น  

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได มีมติ
เห็นชอบใหประกาศจัดตั้งให้มีฝ่ายบริหารงานสภาหาวิทยาลัย ภายในส านักงานสภามหาวิทยาลัย โดย
รับผิดชอบภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ภารกิจงานประชุม ภารกิจงานติดตามและประเมิน ภารกิจงานวิเค ราะห์
นโยบาย ภารกิจงานประชาสัมพันธ์ และภารกิจบริหารจัดการ 

 
2.  ภารกิจองค์กร  
 2.1 ภารกิจหลักของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 ภารกิจ ได้แก่  
1)  ภารกิจงานประชุม 

-   ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
 ของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสภามหาวิทยาลัย 
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-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
-   ประชุมคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 

2)  ภารกิจติดตามและประเมินผล  
 -  ติดตามและประเมินผลตนเองสภามหาวิทยาลัย  
 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี  
 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 
 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 -  ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริม 
  และสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 -  สัมมนาสภามหาวิทยาลัย (retreat)  
 - สภามหาวิทยาลัยเสวนาทางวิชาการ 
 -  สภามหาวิทยาลัยพบปะประชาคม 
 

3)  ภารกิจวิเคราะห์นโยบาย  
- ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดย           

  สภามหาวิทยาลัย 
 -  ติดตาม วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ 
 การด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

4)  ภารกิจประชาสัมพันธ์  
 -  งานพัฒนาเวบไซต์ 
 -  เผยแพร่ สืบค้น ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัย 
 -  จดหมายข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
 -  รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย 
 -  รายงานประจ าปีฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
 -  หนังสือรวมระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  และค าสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย  
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5)  ภารกิจบริหารจัดการ  
 -  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 -  ด้านประกันคุณภาพภายใน 
 -  ด้านการจัดการความรู้ 
 -  ด้านบริหารความเสี่ยง 
 -  ด้านควบคุมภายใน 
 -  ด้านบริหารงานบุคคล  
 -  ด้านบริหารงบประมาณ 
 -  ด้านการเงินและพัสดุ 
 -  ด้านธุรการและสารบรรณ 
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โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3. โครงสร้างของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
โครงสร้างองค์กร 

 
 

 
  
 
 
 
 

                                                                        …    ......เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 

 
                             
                                                                             . ..…ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองอธิการบดี 

หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารส านักงาน 

สภามหาวิทยาลัย 

ภารกิจด้านการประชุม ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล ภารกิจด้านวิเคราะห์นโยบาย 

ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ภารกิจด้านบริหารจัดการ 

โครงสร้างองค์กรฝา่ยบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการบริหาร 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ภารกิจด้านการประชุม ภารกิจด้านติดตามและประเมินผล ภารกิจด้านวิเคราะห์นโยบาย 

-   ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและสนับสนุน 

    การด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลยั 

    (1) ฝ่ายระเบียบขอ้บังคับและกฎหมาย 

    (2) ฝ่ายวิชาการ 

    (3) ฝ่ายการเงิน 

    (4) ฝ่ายจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 

-   ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ  

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธกิารบดี 

-   ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหนา้ส่วนงานวิชาการและสว่นงานอื่น 

-   ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  

-   ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี  

-   ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 

    หัวหน้าส่วนงานวิชาการและสว่นงานอื่น 

-    ติดตามผลการด าเนินงานตามมติ ขอ้สังเกต  

    ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

-   ติดตามผลการด าเนินงานตามมต ิข้อสังเกต  

    ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 

    และด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

-    สัมมนาสภามหาวิทยาลยั (retreat) ประจ าป ี

-   สภามหาวิทยาลยัพบปะประชาคม 

 

 

วิเคราะห ์

-  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 

วิเคราะห์กฎหมาย 

-    ติดตาม วิเคราะห์ปัญหาการใช้กฎหมาย ระเบยีบ 

     ข้อบังคับ ประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

-   ติดตาม วิเคราะห์กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 

    ของหน่วยงานภายนอกที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ 

    สภามหาวิทยาลยั 
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ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ ภารกิจด้านบริหารจัดการ 

 

-   งานพัฒนาเว็บไซต ์

-   สืบค้น เผยแพร่มติ ข้อบังคับ ระเบยีบ ประกาศ และค าสั่งที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย 

-   จดหมายขา่วสารสภามหาวิทยาลัย 

-   รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลยั 

-   รายงานประจ าปีส านักงานสภามหาวิทยาลยั   

-   รายงานประจ าปีรวมระเบียบ  ขอ้บังคับ ประกาศ  และค าสั่งที่ออกโดย 

    สภามหาวิทยาลยั  

-   แถลงข่าวสภามหาวิทยาลัย 

 

 

-   ด้านเลขานุการรองอธกิารบดีที่ก ากับดูแลส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

-   ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา 

-   ด้านประกันคุณภาพภายใน 

-   ด้านการจัดการความรู ้

-   ด้านบริหารความเสี่ยง 

-   ด้านควบคุมภายใน 

-    ด้านบรหิารงานบุคคล  

-   ด้านบริหารงบประมาณ 

-   ด้านการเงินและพัสดุ 

-   ด้านธุรการและสารบรรณ 

 



10 
 

 
4. ลักษณะที่ส าคัญของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  
 

ปรัชญา   

      บริหารจัดการประชุม สานต่อมติและนโยบายสภามหาวิทยาลัยเป็นเลิศ คืองานของฝ่ายบริหารงาน            
สภามหาวิทยาลัย   
 

ปณิธาน    

     มุ่งม่ันบริหารการจัดการประชุม ติดตามและประเมินผลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 
 

วิสัยทัศน์ 
     สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน สานต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย                
เพ่ือความเป็นเลิศในการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  
 
ค่านิยมหลัก  
     READY TO GROWS 
      Relevance  :  รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
      Efficiency : มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
      Accountability : รับผดิชอบต่องาน ต่อสังคม 
      Democracy : มีความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม โปร่งใส 
      Yield : มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 
      Trust : ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
      Obligation : ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
      Growth :  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      Realistic : ความเป็นปัจจุบัน 
      Ownership : ความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
      Well being : ความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร 
      Secrets : การรักษาความลับ 
 
วัฒนธรรมองค์กร  (Organization Culture) 
     การประสานงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ การรักษาความลับ การบริหารจัดการที่เน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วม 
สร้างความเชื่อม่ันและไว้วางใจให้ผู้บังคับบัญชา สร้างความศรัทธาแก่ผู้รับบริการ  
 
เอกลักษณ์     เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการประชุม 
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พันธกิจ 

1. รองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2. รองรับและสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยซึ่งท าหน้าที่

กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

3. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือน านโยบาย ทิศทาง แผนงาน ยุทธศาสตร์ มติ ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มุ่งสู่การปฏิบัติ  

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยและรายงานผล 

5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และการให้บริการจัดหา สืบค้นข้อมูล

แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างสภามหาวิทยาลัยและประชาคม

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานและสังคมภายนอก 

7. สรรหาสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย 

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาหากมีโอกาสที่เหมาะสมและมี

บุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการจัดประชุมมาเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี 

2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จและบุคลากรสามารถท างานทดแทนกันได้  

3. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีกรอบการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่ชัดเจน 

5. บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจ ให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

6. ก าหนดปรัชญาของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจ และสามารถน าปรัชญาสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

7. ผู้บริหารที่ก ากับดูแลมีความรู้ความเข้าใจในงานของฝ่าย และสามารถบูรณาการเชื่อ มโยงการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
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8. บุคลากรมีจิตบริการ มีความตั้งใจมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จและมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 

9. มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2551 เป็นกรอบการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 

10.  มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เป็นกรอบการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 

11.  มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 

11.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการงานประชุมที่ดีเพ่ือรองรับการด าเนินงานตาม

อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง 

12.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2551 เป็นกรอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน 

13.  มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาองค์กร 

14.  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการงานประชุมที่ดีเพ่ือรองรับการด าเนินงานตาม

อ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง 

15.  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ภาวะความกดดันของเวลาจ ากัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรที่เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยขาดขวัญและก าลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  

2. พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจ านวน 1 อัตรา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายยุบอัตรา ส่งผลให้การ

ท างานขาดความต่อเนื่อง 

3. ภาระงานมีมากกว่าปริมาณบุคลากร ท าให้บุคลากรคร่ าเคร่งกับการท างานจนไม่ได้พักผ่อนอิริยาบท

ระหว่างวัน ท าให้อ่อนล้าไม่มีเรี่ยวแรงเพ่ือออกก าลังกายเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน  

4. บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ยังไม่เพียงพอ 
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โอกาส (Opportunities) 
1. ผู้บริหารระดับสูงที่ก ากับดูแลฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพในการ

ท างาน มีความรอบรู้หลากหลายด้าน มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีพรมวิหาร 4  มีธรรมภิบาลในการบริหาร

องค์กร สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน และส่งเสริม

พัฒนาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย และ 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่าง ๆ   

อุปสรรค (Threats) 
1. มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ แต่ยังต้องใช้ระเบียบด้านการเงินตามที่

กระทรวงการคลังก าหนดจึงท าให้ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

2. กฎหมายใหม่ ๆ ที่ออกมาบังคับใช้กับมหาวิทยาลัยส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนภารกิจของบุคลากร

กะทันหันเพื่อให้ปฏิบัติงานรองรับกฎหมายได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลกระทบหลายประการ ได้แก่ ความต่อเนื่อง

ในการท างานและการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูงขึ้น การเรียนรู้งานใหม่ในภาวะที่มีบุคลากรจ านวนจ ากัด  

5. ยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการบริหารงบประมาณเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
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6. ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อมูลบุคลากร 
สายสนับสนุน (  คน) 

จ านวน ร้อยละ 
ประเภทบุคลากร   

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 75 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 1 25 

รวม 4 100 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาโท 1 25 
ปริญญาตรี 3 75 

รวม 4 100 
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บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
         

รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  

(ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา) 
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย (นางสาวจินตนา  นาคจินดา) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานช านาญการ อายุงาน 25 ปี 

ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาวิชานโยบายและการวางแผน  
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

บุคลากรสายสนับสนุน  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สถานภาพ คุณวุฒิ 

1  
 
 
 
สุกัญญา  กุตเสนา 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
นักวิชาการพัสดุ 
 
 
อายุงาน   13   ปี 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

2  
 
 
 
นางเกวลี  มีทิพย์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 
อายุงาน   6   ปี 

ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา 

3  
 
 
 
นางสาวเพ็ญวดี  กาวชู 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 
อายุงาน    6    ปี 

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

 
 
 
 



16 
 

จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
- อายุการท างาน 0 - 1 ปี    จ านวน  0  คน 
- อายุการปฏิบัติงาน 1-5 ปี   จ านวน  0  คน 
- อายุการท างาน 6 - 15 ปี   จ านวน  3  คน 
- อายุการท างาน 16 – 25 ปี   จ านวน 0  คน 
- อายุการท างาน 25 – 30 ปี   จ านวน 1  คน 
 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
- ระดับปริญญาโท    จ านวน  1  คน 
- ระดับปริญญาตรี    จ านวน  3  คน 
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ส่วนที่ 2 กรอบการด าเนินงานตามแผน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาให้เป็น

มหาวิทยาลัยแห่งความสุขพร้อมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 – 2565 ในความท้าท้ายที่ 4 การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (มีพลังร่วมในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วองค์กรอย่างมีความสุข) โดยด าเนินการตามหลักแนวคิดการจัดการสมดุลชีวิตของมนุษย์ด้วย 

Happy 8 (ความสุข 8 ประการ) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และจะน าไปสู่ 

Happy Work-life ซึ่งประกอบด้วยความสุข 9 มิติได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body)  ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

น้ าใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝ่

รู้ดี (Happy Brain) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life) โดยแต่งตั้งนักสร้างนักสร้าง

สุของค์กร (นสอ.) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่งได้ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 

2560  เป็นต้นมา 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 ได้ส ารวจดัชนีความสุขของบุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยด้วย

แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง : HAPPYINOMETER ความสุขวัดเองได้ โดยจ าแนกตามมิติ Happy ดังนี้ 

ล าดับ มิติความสุข ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข 
1. Happy Body สุขภาพดี ร้อยละ 77.0 
2. Happy Relax ผ่อนคลายดี ร้อยละ 72.0 
3. Happy Heart น้ าใจดี ร้อยละ 83.0 
4. Happy Soul จิตวิญญาณดี ร้อยละ 87.0 
5. Happy Family ครอบครัวดี ร้อยละ 88.3 
6. Happy Society สังคมดี ร้อยละ 82.5 
7. Happy Brain ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 86.7 
8. Happy Money สุขภาพเงินดี ร้อยละ 65.0 
9. Happy Work-life การงานดี ร้อยละ 81.5 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ร้อยละ 80.3 
 

** หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบส ารวจ (ตอบแบบส ารวจ 4 คน จากบุคลากรทั้งหมด 4 คน ) 
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จากผลส ารวจฯ ดังกล่าว ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นว่าควรจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างสุข (Happy 

Workplace) ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือด าเนินการให้ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนให้

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความสุขร่วมกันระหว่างบุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

2.2 เพ่ือปรับพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น Smart People 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน 

4. ตัวช้ีวัด 

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยมีผลประเมิน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด   ค่าเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างสุข ร้อยละ 80 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน ค่าเฉลี่ย 4.17  
ระดับความผูกพันของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.37  
ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 81.30 
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เปรียบเทียบผลดัชนีความสุขของบุคลากร                     
 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 
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5. วิธีด าเนินงาน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดแผนปฏิบัตกิารสร้างสุข 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- วิเคราะห์จาก 

1) คา่เฉลีย่ดชันีความสขุของปีที่ผา่น

มา 

2) ความต้องการของบคุลากร 

- ประชมุพิจารณา (ร่าง) 

แผนปฏิบตัิการสร้างสขุฯ 

Xiปรับปรุง/ทบทวน 

ติดตาม/ประเมินผล 

ถ่ายทอด/น าไปสู่การปฏิบัต ิ

-   ประเมินผลเป็นรายกิจกรรม 

- ประเมินผลความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามแผนฯ 

- ส ารวจดชันีความสขุ 

-   ถ่ายทอดและมอบหมาย

ผู้ รับผิดชอบในแตล่ะกิจกรรม 

- ด าเนินงานตามแผนฯ 

 



20 
 

6. แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. ก าหนดแผนปฏิบัติการสร้างสุข           เกวลี 
2. ถ่ายทอดและมอบหมาย
แผนปฏิบัติการสร้างสุข 

          หัวหน้าฝ่าย 

3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การสร้างสุข 

          บุคลากรฝ่าย
บริหารงาน

สภา
มหาวิทยาลัย 

4. ประเมินผล            
     4.1 ประเมินผลรายกิจกรรม           เพ็ญวดี 
     4.2 ประเมินผลความส าเร็จ
ของตามแผนปฏิบัติการสร้างสุข 

          เพ็ญวดี 

5. ส ารวจดัชนีความสุขของ
บุคลากรฝ่ายบริหารงาน                   
สภามหาวิทยาลัย 

          มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

6. สรุปผล/ประเมินผลแผนปฏิบัติ
การสร้างสุขประจ าปีและปรับปรุง/
ทบทวนการด าเนินงาน 

          บุคลากรฝ่าย
บริหารงาน

สภา
มหาวิทยาลัย 

 

7. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม ผลส าเร็จระดับมิติความสุข ผลส าเร็จระดับภาพรวม 
(ผลลัพธ์ระยะยาว) 

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

สามารถเพ่ิมค่าเฉลี่ยของแต่ละ
มิติความสุขได้ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

บุคลากรสามารถปรับพฤติกรรม
เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น 
Smart People 
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ส่วนที่ 3 กระบวนการก าหนดแผนปฏิบัติการ 

 
1. วิเคราะห์จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2561) 

 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการวางแผนตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

มหาวิทยาลัยแห่งความสุขซึ่งก าหนดแผนปฏิบัติการสร้างสุข โดยพิจารณาวิเคราะห์จากผลการประเมินแผนปฏิบัติ

การสร้างสุข ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ของปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานรายกิจกรรมตามเป้าหมายตัวชี้วัด 

จ านวนกิจกรรม ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของกิจกรรม 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม - 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผล การบรรลุ 
1. กิจกรรมโยกย้าย คลาย
เครียด  

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 √ 

2. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ฉันท์
มิตร – ทรัพยากรคุ้มค่า คุ้มทุน  

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 √ 

3. กิจกรรมอ่ิม - อุ่นยามเช้า  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 √ 

ร้อยละของบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของกิจกรรม ร้อยละ 100 
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2. ผลส าเร็จระดับมิติตอบวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

 จากประเมินจากแบบส ารวจความสุข HAPPYINOMETER ออนไลน์ (ผู้ตอบแบบส ารวจ 4 คน จาก

บุคลากรทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100) พบค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของบุคลากรฝ่ายบริหารงาน                     

สภามหาวิทยาลัย (ในทุกมิติ) คิดเป็นร้อยละ  80.3 โดยจ าแนกเฉพาะตามมิติที่ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผล การบรรลุ 

1. กิจกรรมโยกย้าย คลาย
เครียด  
 

ค่าเฉลี่ยความสุขมิติ 
 สุขภาพดี (Happy Body) และ  
มิตผิ่อนคลายดี (Happy Relax)  
 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 74.5 √ 

2. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ฉันท์
มิตร – ทรัพยากรคุ้มค่า คุ้มทุน  
 

ค่าเฉลี่ยความสุขมิติ 
สังคมดี (Happy Society) มิติน้ าใจดี 

  (Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy 
 Soul และครอบครัวดี (Happy Family) 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 85.2 √ 

3. กิจกรรมอ่ิม - อุ่นยามเช้า  ค่าเฉลี่ยความสุขมิติการงานดี (Happy 
work-lift)  
 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 81.5 √ 

ร้อยละความส าเร็จตามมติเฉลี่ยในภาพรวม ร้อยละ 80.3 
 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างสุข ประจ าปี 2561 

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
- ผลการด าเนินงานรายกิจกรรม ร้อยละของบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของกิจกรรม ร้อยละ 100 
- ผลส าเร็จระดับมิติตอบ

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์
ระยะสั้น) 

ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของบุคลากรฝ่าย
บริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80.3 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 90.15 
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4. วิเคราะห์สาเหตุผลค่าเฉลี่ยในแต่ละมิติความสุขในปีการศึกษา 2561  

 

ล าดับ กิจกรรม ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

วิเคราะห์สาเหตุ 

1. Happy Body 77.0 บุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลามาทั้งวัน เมื่อเลิกงานก็จะเกิดความ
อ่อนล้าไม่ค่อยออกก าลังกายหลังเลิกงาน 

2. Happy Relax 72.0 ภาระงานที่มากกว่าจ านวนบุคลากรจึงท าให้บุคลากรต้อง
หมกหมุ่นอยู่แต่ในงานในหน้าที่ จึงไม่ค่อยได้พักผ่อนอริยาบท
เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลายในระหว่างปฏิบัติงาน 

3. Happy Heart 83.0 ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
4. Happy Soul 87.0 บุคลากรและครอบครัวของฝ่ายไม่ค่อยได้มีกิจกรรมร่วมกันใน

ด้านท านุบ ารุงศาสนา 5. Happy Family 88.3 
6. Happy Society 82.5 ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. Happy Brain 86.7 เนื่องจากภาระงานมากว่าจ านวนบุคลากร จึงท าให้บุคลากรมี

เวลาน้อยในการพัฒนาตนเองให้ได้รับต าแหน่งสูงขึ้น 
8. Happy Money 65.0 บุคลากรมีรายได้น้อย แต่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงจึงท าให้เงินเหลือ

จ่ายน้อย จึงท าให้ไม่ค่อยมีความสุขด้านการเงิน 
9. Happy Work-life 81.5 ภาระงานมากกว่าจ านวนบุคลากรที่มี อันเนื่องจาก ปีการศึกษา 

2557 มีบุคลากร 5 คน เป็นพนักงาน 4 คน เป็นลูกจ้าง 2 คน 
ต่อมาพนักงาน เคยลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวท าให้ถูกยุบ
อัตรา นโยบายด้านการบริหารอัตราของมหาวิทยาลัย จึง
คงเหลือ พนักงาน 3 คน ลูกจ้าง 2 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 
พนักงาน 1 คนย้ายไปปฏิบัติงานหน่วยงานที่วิทยาลัยพัทลุงซึ่ง
เป็นภูมิล าเนาเพื่อได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและดูแลบุพการีโดย
แลกเปลี่ยนกับอัตราว่างให้แก่ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งคงเหลือบุคลากรท างานเป้นพนักงาน 2 คน เป็นลูกจ้าง 2 คน 
และโดยลูกจ้าง 1 คนได้เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
บรรจุในอัตราว่างที่ได้รับคืนจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ซึ่งท า
ให้มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ลูกจ้าง 1  ซึ่งต่อมาฝ่าย
บริหารงานสภาได้ท าเรื่องขอคงอัตราลูกจ้างไว้ได้ แต่จะสามารถ
ด าเนินการได้มาซึ่งลูกจ้างในปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 
2561 ) จึงท าให้มีบุคลากรเพียง 4 คน ในการที่ต้องปฏิบัติงานใน
ภาระงานของบุคลากร 6 คน 
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2. พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการ 

                  จากการประชุมหารือ เพ่ือพิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการฯ ร่วมกัน ในการประชุมฝ่ายบริหารงาน

สภามหาวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2562 โดยมีประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดท า ร่าง แผนปฏิบัติการ สร้างสุข ฝ่าย

บริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน 7 มิติความสุข รวม 7 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

Happy Body 

 ยืดเส้น คลายเคลียด 

Happy Relax 

• Happy Lunch 

Happy Money 

หยอดกระปกุ อดออม 

Happy Soul 

Happy Hart 

• เข้าวดั ท าบญุ ฟังเทศน์ 

Happy Brain 

• พฒันาบคุลากร 

Happy Work-life 

• 5 ส เพื่อพฒันาการปฏิบตัิงาน 

Happy Society 

Happy Hart 

• ปฏิสมัพนัธ์ เพ่ือนพ่ีน้อง 

เพื่อสขุภาพท่ีดีของบคุลากรและลด

ความตงึเครียดในการท างาน 

เพื่อให้ได้พบปะพดุคยุร่วมกนัผอ่นคลาย

ความเครียดจากการท างาน 

เพื่อปลกูฝังให้บคุลากรมีนิสยัอดออม 

ประหยดั รู้จกัใช้  

เพื่อได้ใกล้ชิดกบัศาสนา สามารถน า

หลกัธรรมมาปรับใช้ชีวิตประจ าวนัและการ

ท างาน 

เพื่อพฒันาทกัษะความรู้และให้มี

ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่ดใีนการท างาน 

เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัเพื่อน

ร่วมงานกบัหนว่ยงานอื่น 



25 
 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดกจิกรรม 

1. สรุปกิจกรรม 

ล าดับ กิจกรรม มิติความสุข ค่าเฉลี่ยความสุข 
ปีการศึกษา 

2560 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

เป้าหมายค่าเฉลี่ย
ความสุข                 

ปีการศึกษา 2561 
1. ยืดเส้น คลาย

เครียด 
Happy 
Body 

 

77.0 สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

เกวลี ภาระบุญ 70 
 

2. Happy Lunch Happy 
Relax 

72.0 สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

เพ็ญวดี  กาวชู 70 

3. เข้าวัด ท าบุญ   
ฟังเทศน์ 

Happy Soul 87.0 สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน                

สภามหาวิทยาลัย 

70 
Happy 
family 

88.3 75 

4. ปฏิสัมพันธ์  
เพ่ือนพ่ีน้อง 

Happy 
Society 

82.5 สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน                

สภามหาวิทยาลัย 

70 

Happy 
Heart 

83.0 70 

5. พัฒนาบุคลากร Happy Brain 86.7 สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน                

สภามหาวิทยาลัย 

70 

6. หยอดกระปุก  
อดออม 

Happy 
Money 

65.0 สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

สุกัญญา กุตเสนา 60 

7. 5 ส เพื่อ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

Happy 
Work-life 

81.5 สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

เพ็ญวดี  กาวชู 70 
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แผนปฏิบัติการ (Action) “Happy Body” กิจกรรมที่ 1 ยืดเส้น คลายเครียด          

                                                              

 

 

 

 

 

 

.. 

 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
จากการประเมิน
ความสุขของบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย ในปี 
2561 พบว่าค่าเฉลี่ย
ของมิติความสุข 

ยืดเส้น คลายเครียด  
โดยท าท่ากายบริหาร
ประกอบดนตรี                     
เป็นเวลา 5 นาท ี
เวลา 15.30 น. 
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  

ห้องฝ่าย
บริหารงาน

สภา
มหาวิทยาลัย 

- สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

1 .  บุ ค ล า ก ร
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของ
ก า ร มี สุ ข ก า ย
และสุขภาพใจที่
แข็งแรง 

ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 
Happy body คิดเป็นร้อยละ 

70 

ค่าเฉลี่ยความสุข
ภาพรวมของ                    

ฝ่ายบริหารงาน                   
สภามหาวิทยาลัย                  

มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข
รวมในปีการศึกษา                

ชื่อแผน/กิจกรรม       ยืดเส้น คลายเครียด 

เป้าประสงค์                       บุคลากรของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ มีค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.3 

วัตถุประสงค์ (ยุทธศาสตร์)   เพ่ือด าเนินการให้สอดรับกับกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในความท้าทายที่ 4  

การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล) 

เป้าหมายของแผน   เพ่ิมค่าเฉลี่ยของมิติความสุข Happy Body จากร้อยละ  77.0 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2562 

กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 100) 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเกวลี  ภาระบุญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงาน สังกัด ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
Happy Body คิดเป็น
ร้อยละ 77.0 เนื่องจาก
บุคลากรบางส่วนยังไม่
ออกก าลังกายโดย
เฉลี่ยน้อยกว่า 3 วันต่อ
สัปดาห์ จึงจัดให้มี
กิจกรรมการยืดเส้น
คลายเครียด ทุกวัน
เพ่ือผ่อนคลายความตึง
เครียดของเส้น
กล้ามเนื้อในการ
ท างาน 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัยมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและ
เกิดความผ่อนคลายและ
มีบรรยากาศในการ
ท างานที่ผ่อนคลายและ
สนุกสนาน 

   2 .  บุ ค ล า ก ร มี
คว ามสุ ขและมี
สุขภาพที่แข็งแรง
ขึ้น 

 3.  บุคลากรเกิด
กา รผ่ อนคลาย
ความเครียดลง 
แ ล ะ เ กิ ด
บรรยากาศผ่อน
ค ล า ย ใ น ก า ร
ท า ง า น แ ล ะ มี
ค ว ามตื่ น ตั ว ใ น
การท างาน 

 4 .  บุ ค ล า ก ร มี
ค ว า ม รั ก ค ว า ม
สามั คคี ภ า ย ใน
องค์กร 

 

ไม่น้อยกว่า ร้อย 66  
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แผนปฏิบัติการ (Action) “Happy Relax” กิจกรรมที่ 2   “Happy Lunch”        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
จากการประเมิน
ความสุขของบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2561 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 
Happy Relax คิดเป็น

1. รับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกันโดย
การน ากับข้าวมา
ทานร่วมกันทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห์ 

 
2. รับประทานอาหาร

ห้องฝ่าย
บริหารงาน

สภา
มหาวิทยาลัย 

- สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

บ ร ร ลุ ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด  : 
จ านวนบุคลากร
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม (ร้อย
ละ 80 ) 

ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 
Happy Relax คิดเป็นร้อยละ 

70 

ค่าเฉลี่ยความสุข
ภาพรวมของฝ่าย
บริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย มี

ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข
รวมในปีการศึกษา ไม่

น้อยกว่า ร้อย 66 

ชื่อแผน/กิจกรรม       Happy Lunch 

เป้าประสงค์  1. บุคลากรของฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ มีค่าเฉลี่ยความสุขรวม ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็น ร้อยละ 80.3 

วัตถุประสงค์ (ยุทธศาสตร์)   เพ่ือด าเนินการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 ในความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล) 

เป้าหมายของแผน/กิจกรรม  เพ่ิมค่าเฉลี่ยของมิติความสุข Happy Relax จากร้อยละ  72.0 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2562 

กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 100) 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเพ็ญวดี  กาวชู ต าแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงาน สังกัด ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
ร้อยละ 72.0 เนื่องจาก
บุคลากรฝ่ายบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยไม่ค่อย
มีกิจกรรม Relax จึงได้
กิจกรรม Happy 
Lunch ขึ้นมาเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ 
อันดีต่อกัน  

ร่วมกันข้างนอกใน
วันเกิดของบุคลากร
ในห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

แผนปฏิบัติการ (Action) “Happy Money” กิจกรรมที่ 3   “หยอดกระปกุ อดออม”        

                                                              

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
จากการประเมิน
ความสุขของบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2562 
พบว่าค่าเฉลี่ยของมิติ
ความสุข Happy 
Money คิดเป็นร้อย

บุคลากรฝ่ายบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยน ากะ
ปุกออมสินมาสะสมเงิน
แต่วันเพ่ือสร้างนิสัยใน 
การอดออม 

ห้องฝ่าย
บริหารงาน

สภา
มหาวิทยาลัย 

- สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

บ ร ร ลุ ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด  : 
จ านวนบุคลากร
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม (ร้อย
ละ 80 ) 

- ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 
Happy Money คิดเป็นร้อย
ละ 60 
 

ค่าเฉลี่ยความสุข
ภาพรวมของฝ่าย
บริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย มี

ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข
รวมในปีการศึกษา ไม่

น้อยกว่า ร้อย 66 

ชื่อแผน/กิจกรรม       หยอดกระปุก อดออม 

เป้าประสงค์ บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีค่าเฉี่ยความสุขภาพรวม ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.3 

วัตถุประสงค์ (ยุทศาสตร์)   เพ่ือด าเนินการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 ในความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล) 

เป้าหมายของแผน   เพ่ิมค่าเฉลี่ยของมิติความสุข Happy Money จากร้อยละ  65.0 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 60 ในปีการศึกษา 2562 

กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 100) 

ผู้รับผิดชอบ    นางสุกัญญา  กุตเสนา ต าแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงาน สังกัด ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
ละ 65.0 เนื่องจาก
บุคลากรฝ่าย
บริหารงานสภา
มหาวิทยาลัยไม่ค่อยมี
กิจกรรม เงินออม จึง
ไดจ้ัดกิจกรรม  
“หยอดกระปุก  
อดออม” ขึ้นมาเพ่ือ
ปลูกฝังให้บุคลากรมี
นิสัยอดออมเพ่ือ
ประหยัดและรู้จักใช้
เงิน  
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แผนปฏิบัติการ (Action) “Happy Soul & Happy Family” กิจกรรมที่ 4   “เข้าวัด ท าบุญ ฟังเทศน์”        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
จากการประเมิน
ความสุขของบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2561 
พบว่าค่าเฉลี่ยของมิติ

เข้าวัด เวียนเทียน ฟัง
ธรรมเทศนาในวันส าคัญ
ศาสนา 

วัดภายใน
จังหวัดสงขลา 

- สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

บ ร ร ลุ ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด  : 
จ านวนบุคลากร
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม (ร้อย
ละ 80 ) 

- ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 
Happy Soul คิดเป็นร้อยละ 

70 
- ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 

Happy Family คิดเป็นร้อย
ละ 75 

ค่าเฉลี่ยความสุข
ภาพรวมของ 

ฝ่ายบริหารงาน 
สภามหาวิทยาลัย  

มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข
รวมในปีการศึกษา  

ชื่อแผน/กิจกรรม       เข้าวัด ท าบุญ ฟังเทศน์ 

เป้าประสงค์    บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีค่าเฉี่ยความสุขภาพรวม ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.3 

วัตถุประสงค์ (ยุทธศาสตร์)   เพ่ือด าเนินการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 ในความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล) 

เป้าหมายของแผน   -    เพ่ิมค่าเฉลี่ยของมิติความสุข Happy Soul  จากร้อยละ  87.0 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2562 

- เพ่ิมค่าเฉลี่ยของมิติความสุข Happy Family จากร้อยละ  88.3  ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 75 ในปีการศึกษา 2562 

กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 100) 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจินตนา นาคจินดา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สังกัด ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 

 



33 
 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
ความสุข Happy Soul 
คิดเป็นร้อยละ 87.0 
และค่าเฉลี่ยของมิติ
ความสุข Happy 
Family คิดเป็นร้อยละ 
88.0  เนื่องจาก
บุคลากรฝ่าย
บริหารงานสภา
มหาวิทยาลัยไม่ค่อยมี
โอกาสได้ร่วมกัน เข้า
วัด ท าบุญ ฟังเทศน์ จึง
จัดกิจกรรมการเข้า
ร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาในวันส าคัญ 
โดยเชิญครอบครัวของ
บุคลากรท าบุญร่วมกัน 

ไม่น้อยกว่า ร้อย 66 
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แผนปฏิบัติการ (Action) “Happy Work-life” กจิกรรมที่ 5   “5 ส เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน”        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
จากการประเมิน
ความสุขของบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2561 
พบว่าค่าเฉลี่ยของมิติ
ความสุข Happy 

1 .  ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ว า ง
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรม 5 ส 
2. ด าเนินการไตรมาสละ 
1 ครั้ง 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

ห้องฝ่าย
บริหารงาน

สภา
มหาวิทยาลัย 

- สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

บ ร ร ลุ ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด  : 
จ านวนบุคลากร
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม (ร้อย
ละ 80 ) 

ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 
Happy Work-life  คิดเป็น

ร้อยละ 70 

ค่าเฉลี่ยความสุข
ภาพรวมของ                  

ฝ่ายบริหารงาน              
สภามหาวิทยาลัย              

มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข
รวมในปีการศึกษา              
ไม่น้อยกว่า ร้อย 66 

ชื่อแผน/กิจกรรม       5 ส เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 

เป้าประสงค์  บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีค่าเฉี่ยความสุขภาพรวม ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.3 

วัตถุประสงค์ (ยุทธศาสตร์)   เพ่ือด าเนินการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 ในความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล) 

เป้าหมายของแผน/กิจกรรม  เพ่ิมค่าเฉลี่ยของมิติความสุข Happy Work - life จากร้อยละ  81.5 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2562 

กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 100) 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเพ็ญวดี กาวชู ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัด ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
Work-life  คิดเป็น
ร้อยละ 81.5 การจัด
กิจกรรมนี้เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี 
บรรยากาศในการ
ท างาน ให้น่าอยู่
สะอาดสะอ้าด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย       
ถูกสุขลักขณะ  
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แผนปฏิบัติการ (Action) “Happy Society & Happy Heart” กิจกรรมที่ 6   “ปฏิสัมพันธ์ เพื่อนพ่ีน้อง”        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
จากการประเมิน
ความสุขของบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานสภา
มหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2561 
พบว่าค่าเฉลี่ยของมิติ
ความสุข Happy 

ให้บุคลากรหน่วยงานอ่ืน
ยืมวัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคา
สูง โดยเป็นการปลูกฝัง
การปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน
ด้วยความจริงใจ เต็มใจ
และพร้อมเสมอในการให้
ความช่วยเหลือจัดเตรียม

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- สิงหาคม 
2562 – 

พฤษภาคม 
2563 

บ ร ร ลุ ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด  : 
จ านวนบุคลากร
ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม (ร้อย
ละ 80 ) 

1) ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 
Happy Society คิดเป็นร้อย
ละ 70 
2) ค่าเฉลี่ยของมิติความสุข 
Happy Heart คิดเป็นร้อยละ 
70 

 

ค่าเฉลี่ยความสุข
ภาพรวมของ                  
ฝ่ายบริหารงาน                
สภามหาวิทยาลัย                  
มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุข
รวมในปีการศึกษา                
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 

ชื่อแผน/กิจกรรม       ปฏิสัมพันธ์ เพื่อนพี่น้อง 

เป้าประสงค บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มีค่าเฉี่ยความสุขภาพรวม ในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 80.3 

วัตถุประสงค์ (ยุทธศาสตร์)   เพ่ือด าเนินการให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 ในความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการ

ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล) 

เป้าหมายของแผน   1) เพ่ิมค่าเฉลี่ยของมิติความสุข Happy Society จากร้อยละ  82.5 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2562 

     2) เพ่ิมค่าเฉลี่ยของมิติความสุข Happy Heart จากร้อยละ 83.0 ในปีการศึกษา 2561 เป็นร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2562 

กลุ่มเป้าหมาย    บุคลากรฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 100) 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจินตนา นาคจินดา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สังกัด ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
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สถานการณ์ปัญหา กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ได้รับจาก
กิจกรรม/

แผนปฏิบัติการ 

ผลส าเร็จระดับมิติตอบ
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

(ผลลัพธ์ระยะสั้น) 

ผลส าเร็จภาพรวม
ตอบเป้าประสงค์ 

(ผลลัพธ์ระยะยาว) 
Society คิดเป็นร้อย
ละ 82.5 และค่าเฉลี่ย
ของมิติความสุข 
Happy Heart คิดเป็น
ร้อยละ 83.0 เพ่ือให้
บุคลากรใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข 
มีจิตใจหรือสังคม
ภายนอก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
บุคลากรของหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

อุปกรณ์ที่ได้รับการขอยืม 
โดยมุ่ ง เน้นผลสัมฤทธิ์
โดยรวมขององค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการ 
แบ่งปันทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า คุ้มทุน  
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ส่วนที่ 5 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผน 
1. สรุปกระบวนการติดตามและประเมินผลแผน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน 

แผนปฏิบัตกิารสร้างสุข 

- ก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรม 

- ก าหนดคา่เป้าหมายตวัชีว้ดั 

- ถ่ายทอด/มอบหมายผู้ รับผิดชอบ 

-  

แผนกิจกรรม 

ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

ทบทวน/ปรับแผน 

การติดตาม 

- ก าหนดกรอบแนวทางการติดตาม 

- เก็บรวบรวมข้อมลูผลการด าเนินกิจกรรม 

- รายงานผลการตดิตาม 

การประเมินผล 

ออกแบบการประเมินผล 

 

แผนปฏิบัตกิารสร้าง 

1. การประเมินผลการด าเนินงานรายกิจกรรมตามเป้าหมายตวัชีว้ดั 

ขัน้ตอนที่ 1 ประเมินผลการด าเนินงานรายกิจกรรมตามเป้าหมายตวัชีว้ดัที่

ก าหนดไว้ 

ขัน้ตอนที่ 2 น าผลการประเมินรายกิจกรรมตามเป้าหมายตวัชีว้ดัที่มาแปลง

เป็นคา่ฐานการวดัเป็นคา่ร้อยละ 

2. การประเมินผลส าเร็จระดับมติิตอบวตัถุประสงค์ยุทธศาสตร์ (ผลลัพธ์
ระยะสัน้) 

3. น าผลประเมินทัง้ 1 และ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละ เพื่อประเมนิ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ 
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กระบวนงาน ขอบเขตงาน วิธิด าเนินงาน/เครื่องมือ เอกสาร/หลักฐาน 
แผนปฏิบัติการสร้างสุข -ก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรม - วิเคราะห์ผลด าเนินงานจากปีที่ผ่านมา 

- ส ารวจความต้องการ 
แผนปฏิบัติการสร้างสุข 
ฝ่ายบริหารงาน                   
สภามหาวิทยาลัย - ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด การคาดการณ์จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจากปีที่ผ่านมา 

- ถ่ายทอด/มอบหมายผู้รับผิดชอบ - ประชุมชี้แจง 
- แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

แผนด าเนินกิจกรรม ด าเนินกิจกรรมตามแผน - กระบวนการมีส่วนร่วม 
- การท างานเป็นทีม 

ประมวลภาพกิจกรรม 

การติดตาม ก าหนดกรอบแนวทางการติดตาม ติดตามผลด าเนินกิจกรรมทุกสิ้นเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง)  
เก็บรวบรวมข้อมูลผลด าเนินกิจกรรม - ประสานข้อมูลผลด าเนินกิจกรรมจากผู้รับผิดชอบโดยตรง 

- จัดท าเป็นเอกสาร 
ข้อมูลผลด าเนินกิจกรรม 

รายงานผลการติดตาม - รายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมต่อที่ประชุมฝ่าย
บริหารงาน สภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน 
- รายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณา 

- รายงานการประชุมฝ่าย
บริหารงาน 
สภามหาวิทยาลัย 

การประเมินผล ออกแบบการประเมินผล ประเมินผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการฯ (สิ้นเดือน พฤษภาคม
2563) 

รายงานประเมินผล
ความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ 9 
เดือน 

วิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล (ค านวณจากร้อยละของผลด าเนินงาน) 
1) ประเมินผลรายกิจกรรม 
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กระบวนงาน ขอบเขตงาน วิธิด าเนินงาน/เครื่องมือ เอกสาร/หลักฐาน 
2) ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้าง
สุข 
- เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สรุป/รายงานผลการประเมิน - สรุปความส าเร็จของการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 
- รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
- รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

- รายงานการประชุมฝ่าย
บริหารงาน 
สภามหาวิทยาลัย 
- รายงานผลการประเมิน 
 

ทบทวน/ปรับแผน ปรับแผนการด าเนินงาน ในกรณี 
- ไม่เป็นไปตามแผน 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย 

- แจ้งผลการประเมินรายกิจกรรมไปยังผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
- จัดท าแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน 

แผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

 


