
 

  

   

 
 

แผนเสริมสรางองคกรแหงความสขุ 

บัณฑิตวทิยาลยั  ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษณิ 
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ขอมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติความเปนมา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเปนสวนงานวิชาการทําหนาที่กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งประสานงานจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมกับสวนงานวิชาการที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดต้ังหนวยงานบัณฑิต

วิทยาลัยข้ึนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ขณะน้ันยังเปน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา) ภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยข้ึนตรงตอคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ป พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ภาคใต ไดรบัการยกฐานะเปนมหาวิทยาลยัทักษิณจึงไดโอนหนวยงานของมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ภาคใต มาเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณตามบทเฉพาะกาล ซึ่งบณัฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานหน่ึง

ที่ถูกโอนมาดวย ตอมาทบวงมหาวิทยาลัยไดชะลอการจัดต้ังหนวยงานบณัฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลยัทักษิณโดยปรับให

มีการบริหารบัณฑติศึกษาในรูปของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการ

ในมหาวิทยาลัยทักษิณออกมาปรากฏวาไมมีหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีมติเห็นชอบใหมี

การบริหารบัณฑิตศึกษาในรูปของคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานการดําเนินงาน

การศึกษาบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพและจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษาข้ึนเปนการภายในโดยความเห็นชอบของสภา

วิชาการ 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาเห็นวาเพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษาเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพอาจารย คุณภาพนิสติ คุณภาพ

งานวิจัย ตลอดจนคุณภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนที่ยอมรับมากย่ิงข้ึน ประกอบกับในปดังกลาวมี

จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากข้ึนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งมีแนวโนม

ที่จะเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนตามลําดับ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงไดเสนอโครงการจัดต้ังบัณฑิต

วิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบใหจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณและแบงสวนงาน

ภายในโดยใหมีสํานักงานเลขานุการ โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณไดออกเปนประกาศของสภามหาวิทยาลัยใหจัดต้ัง

หนวยงานบัณฑิตวิทยาลัยข้ึน ต้ังแตวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ เปนตนมา ในหนวยงานบัณฑิตวิทยาลัยมีคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด สําหรับการบริหารงานภายในสํานักงานเลขานุการน้ันมีหัวหนาสํานักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย (เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเดิม) ทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแลและบริหารงานสํานักงาน โดยมีบุคลากรใน

สํานักงานเปนผูปฏิบัติงานและประสานงานในภารกิจตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายตามกรอบภาระงานของบัณฑิตวิทยาลัย  
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ปรัชญา 

ปญญา จริยธรรม นําการพฒันาบัณฑิตศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 

ปณธิาน 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สรางองคความรู  เสริมศักยภาพการวิจัย  สานประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม 

 

วิสัยทัศน 

เดิม) ผลักดันคุณภาพบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณใหใหเปนที่รูจักระดับอาเซียนภายในป 2565 

(Accelerating Quality of TSU Graduate Education to ASEAN Visibility by 2022)  
 

(ปรับ มีค.63) ผลักดันบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเปนบัณฑิตศึกษาเพื่อนวัตกรรมทางสังคมและ   

ความย่ังยืนภายในป 2580 (Accelerating TSU Graduate Education for Social Innovation and 

Sustainability by 2037) 

 

พันธกิจ 

1. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปแรก) 

2. สงเสรมิและสนับสนุนการปรับปรงุหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา  

3. สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารยและบุคลากรบัณฑิตศึกษา  

4. สงเสรมิและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  

5. แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายรวมพัฒนา 

 

คานิยมรวม(GS – TSU) 

G       

S       

T       

S       

U       

Good Governance      

Standard                  

Teamwork               

Service mind/Smile      

Ultimate Goal           

ยึดหลักธรรมาภิบาล 

มุงมั่นมาตรฐาน 

ทํางานเปนทีม 

ย้ิมและมจีิตบริการ 

ฝนใหไกลไปใหถึง 
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วัฒนธรรมองคกร 

รัก – รวม – เรียนรู 

รัก       รูรักสามัคคีมีใจเปนหน่ึงเดียว 

รวม     รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา รวมพฒันา รวมรับรบัผิดชอบ 

เรียนรู  เรียนรูตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
 

อัตลกัษณของบณัฑติระดบับณัฑติศึกษา 

เปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานวิชาการ สื่อสาร วิจารณ 

และมีทักษะสากล 

 

โครงสรางการบริหารบณัฑติวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร 

๑. กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา

หลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและ

มาตรฐานสากล 

๓. เสริมสรางและสนับสนุนการพฒันาสมรรถนะหลักและทกัษะสากลของอาจารยและบคุลากรบัณฑิตศึกษา 

๔. สงเสริมและสนับสนุนการสรางสรรคและเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

๕. แสวงหาแหลงทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือขายรวมพัฒนา 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ขอมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๑. ผูบริหาร  

    ๑.๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (อาจารย ดร. วัลลภา  เชยบัวแกว) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ๑.๒ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมลวรรณ  วีระธรรมโม) 
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 ๑.๓ หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย(นายทรงธรรม  ธีระกุล) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ๒. อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 ๒.๑ ศาสตราจารย ดร.ครองชัย  หัตถา 
 

   
 

 ๒.๒ อาจารย ดร.ทวีศักด์ิ  พุฒสขุข ี
 

   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_7urer4njAhXFL48KHY_ZBD8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tsu.ac.th/m/administrator3.php&psig=AOvVaw0R-Au7bkEn2iLKE6WU7oV5&ust=1561714955049955
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj28POyr4njAhUI3Y8KHXw_CpMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tsu.ac.th/administrator.php&psig=AOvVaw08AJeicVd1Mxod8wuDfIsL&ust=1561714848217177
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๓. บุคลากรสายสนับสนุน (รวมหัวหนาสํานักงาน) 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง/สถานภาพ คุณวุฒิ 

๑  

 

 

 

 

นายทรงธรรม  ธีระกลุ 

นักวิชาการชํานาญการพเิศษ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ) 

ปริญญาโท 

๒  

 

 

 

 

นางสาววารุณี  ทิพโอสถ 

เจาหนาที่บริหารงานชํานาญการ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ) 

ปริญญาโท 

๓  

 

 

 

 

นางเสาวนีย แสงสีดํา  ทองชุม 

เจาหนาที่บริหารงาน 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ปริญญาโท 

๔  

 

 

 

 

นางสาววันวิสาข  แกวสมบูรณ 

นักวิชาการ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ปริญญาโท 
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แผนกิจกรรมเสริมสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) 
 

หลักการและเหตุผล 

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ไดกําหนดใหการพัฒนามหาวิทยาลัย             

แหงความสุขเปนสวนหน่ึงของประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ    

มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได 

โดยมหาวิทยาลัยทักษิณไดนําหลักแนวคิดการจัดสมดุลชีวิตของมนุษยดวย Happy ๘ (ความสุข ๘ ประการ)      

มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยแหงความสขุ และจะนําไปสู Happy Worklife  ซึ่งประกอบดวย

ความสุข ๙ มิติ ไดแก  

๑. สุขภาพดี (Happy Body)  

๒. ผอนคลายดี (Happy Relax)  

๓. นํ้าใจดี (Happy Heart)  

๔. จิตวิญาณดี (Happy Soul)  

๕. ครอบครัวดี (Happy Family)  

๖. สังคมดี (Happy Society)  

๗. ใฝรูดี (Happy Brain)  

๘. สุขภาพเงินดี (Happy Brain)  

๙. การงานดี (Happy Worklife)  

เมื่อ “คน” คือ หัวใจขององคกร การสราง “คน” ใหรวมกันเปน “องคกรแหงความสุข (Happy Workplace)” 

คือ กระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมาย และยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร เพื่อให

องคกรมีความสามารถและพรอมตอการเปลี่ยนแปลง นําพาองคกรไปสูการเติบโตอยางย่ังยืนจากหลักการดังกลาว 

บัณฑิตวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีแผนเสริมสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) เพื่อ

ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อพัฒนาและสรางเสริมความสุขรวมกันระหวางบุคลากรภายในองคกร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสําคัญขององคกรแหงความสุข 

องคกรแหงความสุข เปนแนวคิดหลักที่มุงดําเนินงานกับกลุมเปาหมายหลักคือ “คนทํางานในองคกร”ที่ถือ

เปนบุคคลสําคัญและเปนกําลังหลักของทั้งครอบครัว  องคกร  ชุมชน และสังคม มีการสงเสรมิและพัฒนานโยบาย การ

สรางองคความรูและการขับเคลื่อนเครือขายในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน เน่ืองดวยเมื่อคนทํางานใน
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องคกรมีความสุข  ยอมสงผลดีตอประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร  ความ

ผาสุกในครอบครัว ชุมชน สงผลตอสังคมที่มีความสุขที่ย่ังยืน 

 การสรางความสุขในที่ทํางาน นับวาเปนปจจัยสําคัญในการบรหิารองคกร มุงเนนใหบุคลากรทุกคนในองคกร

มีความสุขในการทํางาน ความสุขที่เกิดข้ึนน้ันกอใหเกิดการรังสรรคทางความคิด งานที่ไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ลดความตึงเครียดจากการทํางาน และสภาพแวดลอมลดความขัดแยงในองคกรความสุขที่เกิดข้ึนจากการ

ทํางานเปรียบเสมือนนํ้าหลอเลี้ยงใหพฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโนมที่ดีข้ึน 
 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อเสริมสรางความสุขรวมกันระหวางบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

๒. เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรในการสรางองคกรแหงความสุข 

๓. เพื่อกําหนดเปาหมายการสรางองคกรแหงความสุข 

๔. เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรม และทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายที่ 

กําหนดไว 

 

กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน ๘  คน 

 

ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนเสริมสรางองคกรแหงความสุข  (ไมนอยกวารอยละ ๗๐) 

๒. รอยละของบุคลากรที่มสีวนรวมในกจิกรรมตามแผน  (ไมนอยกวารอยละ ๕๐) 

๓.  คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  (ไมนอยกวารอยละ ๗๐)   

๔. ความพึงพอใจตอการเขารวมกจิกรรมของบุคลากรบัณฑติวิทยาลัย (ไมตํ่ากวา รอยละ ๕๐ จากคะแนน

เต็ม ๑๐๐) 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ผูบริหาร อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีสวนรวมและเปนสวนหน่ึงใน

กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒. มีการพัฒนาและสรางเสริมความสุขรวมกันระหวางบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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สวนท่ี ๒ กรอบการดําเนินงานตามแผน 

 
หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตวิทยาลัย ใหความสําคัญตอการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยแหง

ความสุขพรอมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕  ในความทาทายที่ ๒ การบริหารจดัการเพื่อการดําเนินงานทีเ่ปนเลศิ (มีพลังรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั่ว

องคกรอยางมีความสุข) โดยดําเนินการตามหลักแนวคิดการจัดการสมดุลชีวิตของมนุษยดวย Happy 8 (ความสุข 8 

ประการ) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยแหงความสุข และจะนําไปสู Happy Work-life ซึ่ง

ประกอบดวยความสุข 9 มิติไดแก สุขภาพดี (Happy Body)  ผอนคลายดี (Happy Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart) 

จิตวิญญาณดี (Happy Soul)ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society)ใฝรูดี (Happy Brain) สุขภาพ

เงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life) โดยแตงต้ังนักสรางสุของคกร (นสอ.) เพื่อขับเคลื่อน

กิจกรรมตามแผนเสริมสรางองคกรแหงความสุข ซึ่งไดดําเนินการต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๐  เปนตนมา 

ทั้งน้ี ในปการศึกษา ๒๕๖๑  ไดสํารวจดัชนีความสุขของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยดวยแบบสํารวจ

ความสุขดวยตนเอง : HAPPYINOMETER ความสุขวัดเองได โดยจําแนกตามมิติ Happy ดังน้ี 

ลําดับ มิติความสุข คาเฉลี่ยดัชนีความสุข 

๑ Happy Body สุขภาพดี รอยละ ๖๐.๐ 

๒ Happy Relax ผอนคลายดี รอยละ ๕๖.๗ 

๓ Happy Heart นํ้าใจดี รอยละ ๗๕.๐ 

๔ Happy Soul จิตวิญญาณดี รอยละ ๘๑.๗ 

๕ Happy Family ครอบครัวดี รอยละ ๗๗.๘ 

๖ Happy Society สังคมดี รอยละ ๖๕.๓ 

๗ Happy Brain ใฝรูดี รอยละ ๗๗.๘ 

๘ Happy Money สุขภาพเงินดี รอยละ ๕๔.๒ 
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๙ Happy Worklife การงานดี รอยละ ๗๐.๑ 

คาเฉลี่ยในภาพรวม รอยละ ๖๘.๗ 

 

** หมายเหตุ คิดเปนรอยละ ๗๕ ของผูตอบแบบสํารวจ (ตอบแบบสํารวจ ๓ คน จากบุคลากรทัง้หมด ๔ คน ) 

 

จากผลสํารวจฯ ดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเลง็เห็นวาควรจดัทําแผนปฏิบัติการสรางสุข (Happy Workplace) 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อดําเนินการใหตอบสนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนใหสํานักงาน

บัณฑิตวิทยาลัยเปนองคกรแหงความสุขอยางแทจริง 

 

วิธีดําเนินการ 

1. วิธีดําเนินงาน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดแผนปฏิบัตกิารสรางสุข 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- วิเคราะหจาก 

๑) คาเฉล่ียดัชนีความสุขของปที่ผานมา 

๒) ความตองการของบุคลากร 

    - ประชุมพิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติ 

    การสรางสุขฯ 

    - จัดทําแผนปฏิบัติการสรางสุข 

 

ปรับปรุง/ทบทวน 

 

ติดตาม/ประเมินผล 

 

ถายทอด/นําไปสูการปฏิบัติ 

 

-   ประเมินผลเปนรายกิจกรรม 

- ประเมินผลความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนฯ 

- สํารวจดัชนีความสุข 

-   ถายทอดและมอบหมาย

ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 

- ดาํเนินงานตามแผนฯ 
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เปาหมายการดําเนินงาน 

ผลท่ีไดรับจากกิจกรรม ผลสําเร็จระดับมิติความสุข ผลสําเร็จระดับภาพรวม 

(ผลลัพธระยะยาว) 

บรรลเุปาหมายตามตัวช้ีวัดของ

กิจกรรม 

สามารถเพิ่มคาเฉลี่ยของแตละมิติ

ความสุขได เมื่อเปรียบเทียบกับ   

ปที่ผานมา 

บุคลากรสามารถปรับพฤติกรรม

เพื่อพฒันาตนเองไปสูการเปน 

Smile People 

 

 

 



 

  



 

  

แผนกิจกรรมเสริมสรางองคกรแหงความสุข บณัฑติวิทยาลยั ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. สํารวจความพึงพอใจในการทํางาน/สํารวจความตองการ

โครงการองคกรแหงความสุข 

            ทรงธรรม 

๒. ประชุมวางแผนและออกแบบโครงการองคกรแหง

ความสุข (Happy Workplace) บัณฑิตวิทยาลัย 

            ทรงธรรม 

๓. จัดทําโครงการ พรอมเสนอขออนุมัติโครงการและ

งบประมาณ 

            ทรงธรรม/เสาวนีย 

๔. ดาํเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางความสุข             บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

 ๔.๑ โครงการ Visiting Professor (23Happy Brain)             บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

๔.๒ โครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ป

การศึกษา 2562, แผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ป (พ.ศ. 2562 - 

2582) และการจัดทํา Objective and Key Results 

(OKRs)  ของบัณฑิตวิทยาลัย (2 3Happy Brain) 

            บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

๔.๓ โครงการ Happy Workplace : ถวายเพลพระอิมใจ 

ไดบุญ  (Happy Heart, Happy Soul,Happy Society) 

            บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

๔.๔ โครงการแบงปนนํ้าใจ (Happy Heart, Happy 

Soul, Happy Society) 

            บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 



 

 ๔.๕ กิจกรรมสานสัมพันธเพื่อนพองนองพี่บัณฑิต

วิทยาลัย“Happy Lunch” (Happy Heart, Happy 

Relax) 

            บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

๔.๖ กิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน (Happy 

Body) 

            บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

๔.๗ กิจกรรมสังสรรคสงทายปเกาตอนรับปใหม (Happy 

Heart, Happy Relax) 

            บุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

๕. ประเมินความพึงพอใจแผนกิจกรรมเสริมสรางองคกร 

แหงความสุข 

            ทรงธรรม/เสาวนีย 

๖. สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการองคกร

แหงความสุข (Happy Workplace) บัณฑิตวิทยาลัย 

             

ทรงธรรม/เสาวนีย 

               

หมายเหตุ  ระยะเวลาดําเนินงานอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 



 

  

สวนท่ี ๓ กระบวนการกําหนดแผนปฏิบัติการ 

 

๑. วิเคราะหจากผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา (ปการศึกษา ๒๕๖๑) 

 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการวางแผนตามนโยบายการพฒันามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยแหงความสุข ซึ่ง

กําหนดแผนปฏิบัติการสรางสุข โดยพิจารณาวิเคราะหจากผลการประเมินแผนปฏิบัติการสรางสุข บัณฑิตวิทยาลัย ของป

ที่ผานมา ดังน้ี 

๑.๑ ผลการดําเนินงานรายกจิกรรมตามเปาหมายตัวช้ีวัด 

จํานวนกิจกรรม ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของกิจกรรม 

บรรลุ ไมบรรลุ 

๖ กิจกรรม ๖ กิจกรรม - 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผล การบรรลุ 

๑. โครงการ Visiting Professor บุคลากรที่เขารวมกจิกรรม รอยละ ๕๐ รอยละ ๘๓.๓๓ √ 

๒.สานสัมพันธเพื่อนพองนองพี่

บัณฑิตวิทยาลัย 

บุคลากรที่เขารวมกจิกรรม รอยละ ๕๐ รอยละ ๘๓.๓๓ √ 

๓. โครงการเจราจาความรวมมือ

ดานบัณฑิตศึกษาและวิจัยรวมกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ  

บุคลากรที่เขารวมกจิกรรม รอยละ ๕๐ รอยละ ๑๐๐.๐๐ √ 

๔. โครงการการพัฒนาผูบริหาร

และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ “การประชุม

วิชาการ ทคบร. : การบรหิารจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

บุคลากรที่เขารวมกจิกรรม รอยละ ๕๐ รอยละ ๘๓.๓๓ √ 



 

5. โครงการเปดคลินิกการให

คําปรึกษาและนิมนตพระเจรญิ

พุทธมนต (Happy Hart, Happy 

Soul) 

บุคลากรที่เขารวมกจิกรรม รอยละ ๕๐ รอยละ ๑๐๐.๐๐ √ 

6. กิจกรรม 5 ส เพื่อสุขภาวะที่ดี 

สรางสุขในองคกร และพฒันาการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรที่เขารวมกจิกรรม รอยละ ๕๐ รอยละ ๖๖.๖๖ √ 

รอยละการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของกิจกรรม รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

๑.๒  ผลสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสรางสุข ประจําป ๒๕๖๑ 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

- ผลการดําเนินงานรายกิจกรรม รอยละของบรรลเุปาหมายตามตัวช้ีวัดของกิจกรรม รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ รอยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนฯ รอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี ๔ รายละเอียดกิจกรรม 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม มิติความสุข ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

1. Visiting Professor ปการศึกษา 

2562 

Happy Brain มกราคม - กุมภาพันธ  

๒๕๖๓ 

ทรงธรรม  ธีระกลุ 

2. สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 

4 ป (พ.ศ.2562 - 2565) ป

การศึกษา 2562, แผนพฒันา

ยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 20 ป (พ.ศ. 2562 - 

2582) และการจัดทํา 

Objective and Key Results 

(OKRs)  ของบัณฑิตวิทยาลัย  

Happy Brain, 

Happy Society 

มกราคม - กุมภาพันธ  

๒๕๖๓ 

ทรงธรรม  ธีระกลุ 

3. Happy Workplace : ถวายเพล

พระอิมใจ ไดบุญ   

Happy Heart, 

Happy Soul, Happy 

Society 

มกราคม - กุมภาพันธ  

๒๕๖๓ 

เสาวนีย แสงสีดํา  

ทองชุม 

4. แบงปนนํ้าใจ  Happy Hart, 

Happy Soul, 

Happy Society 

มีนาคม – เมษายน 

๒๕๖๓ 

เสาวนีย แสงสีดํา  

ทองชุม 

5. สานสัมพันธเพื่อนพองนองพี่

บัณฑิตวิทยาลัย“Happy 

Lunch”  

Happy Heart, 

Happy Relax 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 

เมษายน  ๒๕๖๓ 

วารุณี  ทิพโอสถ 

6. 5 ส.เพื่อสุขภาวะที่ดี สรางสุขใน

องคกร และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

Happy Body, 

Happy Worklife 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – 

เมษายน  ๒๕๖๓ 

วันวิสาข แกวสมบูรณ 



 

7. กิจกรรมสงัสรรคสงทายปเกา

ตอนรับปใหม  

Happy Heart, 

Happy Relax 

 เสาวนีย แสงสีดํา  

ทองชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

 


