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ความผูกพันในการท างาน ของบุคลากรอยู่ในระดับสูง



การส ารวจความสุขของบุคลากร
โดย Happinometer

เข้าร่วมส ารวจจ านวน 4 ครั้ง

- ผลที่น้อยที่สุด 2 อันดับแรกคือ 
Happy Money และ Happy Relax

เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
Happy University
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุขโดยใช้เครื่องมือ Happinometerในการ
ส ารวจความสุขของบุคลากร 
และได้จัดให้มีนักสร้างสุขขึ้นเพื่อที่จะน าผลจาก
การส ารวจความสุข ไปใช้ด าเนินการในส่วนงาน
ต่างๆ     

การอบรมนักสร้างสุข R2H 2 รุ่น
- รุ่นท่ี 1: 15 – 16 ก.ย. 57
- รุ่นที่ 2: 30 – 31 ม.ค. 61

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการโดยการเป็นฐานในการจัดให้มี

การส ารวจข้อมูล ทั้งด้าน
- Happinometer
- Engagement

โดยน าผลจากการส ารวจไปใช้
ประกอบการประเมินคุณภาพองค์กร EdPex

การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ CMU 
KM DAY “พัฒนางานประจ าน าสู่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

การด าเนินการของส่วนงานต่างๆ
มหาวิทยาลัย ได้ให้ส่วนงานต่างๆได้

ด าเนินการในหัวข้อท่ีส่วนงานสนใจเอง

CMU Happy and Healthy University
การส ารวจความผูกพันของบุคลากร (2558) โดย 
ศ.ดร.ชูชัย สมิทธิไกร จากการศึกษาได้พบว่า

- ปัจจัยท่ีส่งผลกับความผูกพันขององค์การคือ ลักษณะ
งาน,ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน,การบังคับบัญชา
ของหัวหน้างาน,สิ่งที่ได้รับจากองค์กร และการบริหาร
จัดการองค์กร
- ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่องาน คือ
ลักษณะงาน,ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและการ
บริหารจัดการองค์กร 

โดยภายหลังได้ด า เนินการ โดยใช้ แบบส ารวจ 
Happinometer

การบูรณาการการด าเนินการ
ด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
(Happy 9) เข้ากับมหาวิทยาลัย
สุข (AUN-HPN)

มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ ในการรวบรวม
หั วข้ อ โครงการ  ซึ่ ง จ ะ ได้ จั ดท า เป็ น
ฐานข้อมูลของการจัดโครงการในแต่ละ
ด้าน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผล     



การส ารวจความสุขของบุคลากร
โดย Happinometer

เข้าร่วมส ารวจจ านวน 4 ครั้ง

- ผลที่น้อยที่สุด 2 อันดับแรกคือ 
Happy Money และ Happy Relax

เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย 
Happy University
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่ง
ความสุขโดยใช้เครื่องมือ Happinometerในการ
ส ารวจความสุขของบุคลากร 
และได้จัดให้มีนักสร้างสุขขึ้นเพื่อที่จะน าผลจาก
การส ารวจความสุข ไปใช้ด าเนินการในส่วนงาน
ต่างๆ     

การอบรมนักสร้างสุข R2H 2 รุ่น
- รุ่นท่ี 1: 15 – 16 ก.ย. 57
- รุ่นที่ 2: 30 – 31 ม.ค. 61

CMU Happy University

การส ารวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรโดยใช้
เครื่องมือ Happinometer ใน 9 มิติ คือ

มิติของความผูกพันต่อองค์กร ใน 3 ด้าน คือ
1. SAY: ความรักในองค์กร
2. STAY: ความผูกพันต่อองค์กร
3. STRIVE: ความทุ่มเทต่อองค์กร



การด าเนินการของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการโดยการเป็นฐานในการจัดให้มี

การส ารวจข้อมูล ทั้งด้าน
- Happinometer
- Engagement

โดยน าผลจากการส ารวจไปใช้
ประกอบการประเมินคุณภาพองค์กร EdPex

การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ CMU 
KM DAY “พัฒนางานประจ าน าสู่
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

CMU Healthy University

การบูรณาการการด าเนินการ
ด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
(Happy 9) เข้ากับมหาวิทยาลัย
สุข (AUN-HPN)

เครือข่าย AUN-HPN ได้ท าการขยายฐานของ
มหาวิทยาลัยสุขภาพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพ

มหาวิทยาลัยจึงได้น ากรอบการด าเนินการของ 
AUN-HPN มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ



Happy and Healthy University

หน้าที่
1. การจัดท ายุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศหรือส่ือให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบถึงการ

ด าเนินการด้านมหาวิทยาลัยสุขภาพ
2. การจัดท าฐานข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรหรือกิจกรรมทั้งหมดที่ส่วนงานต่างๆได้ด าเนินการจัด

ให้กับทั้งบุคลากรในสังกัดส่วนงานของตนเองหรือส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ Happy & Healthy University ผ่านกิจกรรมคือ 

3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
3.2 องค์กรต้นแบบ (Best Practice)
3.3 การกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆได้สร้างเสริมองค์กรสุขภาพได้อย่างยั่งยืน (Empowerment)

4. การผลักดันให้เกิดกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกันในด้านของ Zero Tolerance 



Happy University + Healthy University

- Happy Body
- Health promotion services, - counseling and advisory support
- Capacity building on health promotion
- Physical activity and active mobility
- Healthy diet and balanced Nutrition

- Happy Society, - Happy Money, 
- Happy Work life, - Healthy University Policies
- Equal opportunities including disability friendly
- Health promotion curriculum and co-curriculum
- University volunteerism 
- Budgetary support for healthy university program
- Health literacy, - Social interaction
- Work life balance (integration) and healthy ageing

- Happy Relax
- Happy Heart
- Happy Soul

- Happy Family
- Happy Brain

- Mental well-being

- Safe buildings and safe, 
clean environment, green environments

- Illicit drug use
- Road safety violations including helmet use

กาย ใจ

- Health promotion research
- Safe sexual behavior

- Smoking
- Alcohol consumption

- Gambling
- Violence bullying and sexual 

harassment

สังคม สิ่งแวดล้อม



CMU Healthy University Platform

Capacity 
Building

FOOD Mental
Health

Physical
Health

การตรวจสุขภาพ/
สร้างเสริมสุขภาพ

Risk at 
Health

Health Promotion
At Individual Unit

- Emotion
- Exercise
- Eating
(3E / 3อ)

ศูนย์สุขภาพ CMU
(ไผ่ล้อม)


