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ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Core Values) 
 

ค่านิยม คําจํากัดความ คุณลักษณะ/พฤติกรรม 
คารวะ 
(Respect) 

มีคารวธรรม  หมายถึง  เคารพ มองเห็น
คุณค่าและความสําคัญ แล้วปฏิบัติต่อ
บุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้อง จริงใจ 
 
 

• เคารพตนเอง (ใช้วาจาสุภาพ แต่งกายถูกกาลเทศะ  
     แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ ตรงต่อเวลา) 
• เคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน (รับฟังความคิดเห็น 
     ท่ีแตกต่าง ยอมรับเหตุผลท่ีดีกว่า เคารพสิทธิของผู้อ่ืน) 
• เคารพองค์กร (ปฏิบัติตนอยู่ในกติกา/ระเบียบ และ

กรอบจรรยาบรรณขององ ค์กร  รักษาชื่ อ เสี ย ง/
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร) 

• เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของ
สังคม)  

ปัญญา 
(Wisdom) 

มีปัญญาธรรม  หมายถึง  ใช้สติและ
ปัญญาในการดําเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิด
ความเจริญงอกงามต่อตนเอง องค์กรและ
สังคม 

• คิด วิเคราะห์ อย่างมีหลักการ และเหตุผล  
• ตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ขององค์กร/สังคมเป็นหลัก 

สามัคคี  
(Unity) 

มีสามัคคีธรรม  หมายถึง  ร่วมมือ ร่วมใจ
ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง 

• มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี/องค์กร/สังคม 
• ร่วมมือกันทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จ และให้

ความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี  
(Outcome 
Oriented) 

ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผล
การปฏิบัติ งานเป็นหลัก เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกําหนด 

•  มุ่งม่ัน ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
• ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
• มีความคิดริ เริ่ ม  แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการ

ปฏิบัติงาน 
มีความคุ้มค่า 
(Worthiness) 

ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก
ต่อองค์กรและสังคมโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมในการใช้ทรัพยากร 

• ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้เวลาน้อย หรือใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

• มีผลการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อ
องค์กร/สังคม 

นําพาสังคม   
(Social 
Responsibility) 

เอาใจใส่ เป็นท่ีพ่ึงและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม 

• มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการร่วม
แก้ปัญหา/พัฒนาสังคม 

• มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม สาํหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ ๓  
  

สมรรถนะและ
พฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน 

 
คําจํากัดความ 

 
คุณลักษณะ/พฤติกรรม 

 
ศักยภาพเพื่อนํา
การปรับเปลี่ยน 
(Change  
Leadership) 

ความสามารถในการกระตุ้น หรือผลักดัน
มหาวิทยาลัยไปสู่การปรับเปลี่ยนท่ีเป็น
ประโยชน์รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้  
เข้าใจ และดําเนินการให้การปรับเปลี่ยน
นั้นเกิดข้ึนจริง 

• สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้อ่ืนเห็นความสําคัญ
ของการปรับเปลี่ยน  

• วางแผนและผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน 
• ติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ 
• สร้างขวัญกําลังใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน 

อย่างต่อเนื่อง 
วิสัยทัศน์ 
(Visioning) 

ความสามารถในการกําหนดทิศทาง 
ภารกิจ และเป้าหมายการทํางานท่ีชัดเจน 
และความสามารถในการสร้างความ             
ร่ วมแรงร่ วม ใจ เ พ่ือ ให้ภ าร กิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

• ความสามารถในการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
แผนง านขอ งอ ง ค์ ก ร ให้ ส อดคล้ อ ง กั บวิ สั ย ทั ศน์                 
หรือแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือวิสัยทัศน์
ประเทศ 

• สื่อสาร สร้างความเข้าใจให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจเป้าหมาย  
กลยุทธ์ และแผนงานขององค์กร เพ่ือให้ร่วมแรงร่วมใจ
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

•  แปลงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่การปฏิบัต ิ
 อย่างมีประสิทธิผล 

 
  



๙ 
 

การประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมตามค่านิยมหลกัมหาวิทยาลัยทกัษิณ  
(TSU Core Values) 

 
เกณฑ์การประเมินระดับการแสดงพฤติกรรม  

 
ระดับการแสดงพฤติกรรม ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ระดับ ๐ ไม่เคยแสดงออก (Never) ๐ 
ระดับ ๑ น้อยครั้ง (Almost never) ๐.๐๑ – ๑.๕๐ 
ระดับ ๒ บางครั้ง (Sometimes) ๑.๕๑ – ๒.๕๐ 
ระดับ ๓ บ่อยครั้ง (Often) ๒.๕๑ – ๓.๕๐ 
ระดับ ๔ เกือบสมํ่าเสมอ (Almost always) ๓.๕๑ – ๔.๕๐ 
ระดับ ๕ สมํ่าเสมอ (Always) ๔.๕๑ – ๕.๐๐ 
 

 

  



๑๐ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Core Values) 

พฤติกรรม 

ระดับการแสดงพฤติกรรม  
 

ค่าเฉลี่ย 
ไม่เคย

แสดงออก 
(Never) 

น้อยครั้ง 
(Almost 
never) 

บางครั้ง 
(Sometimes) 

บ่อยครั้ง 
(Often) 

เกือบสมํ่าเสมอ
(Almost 
always) 

สมํ่าเสมอ 
(Always) 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.  คารวะ (Respect)  
๑.๑ เคารพตนเอง (ใช้วาจาสุภาพ 
แต่งกายถูกกาลเทศะ แสดงความ
คิดเห็นด้วยความสุภาพ ตรงต่อ
เวลา)             

 

๑.๒ เคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน (รับ
ฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับ
เหตุผลท่ีดีกว่า เคารพสิทธิของผู้อ่ืน)             
๑.๓ เคารพองค์กร (ปฏิบัติตนอยู่ใน
ก ติ ก า / ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ ก ร อ บ
จรรยาบรรณขององค์กร รักษา
ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร)             
๑.๔ เคารพกฎกติกาของสังคม 
(ปฏิบัติตนอยู่ในกฎกติกาของสังคม)          

ค่าเฉลี่ย  
๒.  ปัญญา (Wisdom)  
๒.๑ คิด วิเคราะห์ อย่างมีหลักการ 
และเหตุผล              

 

๒.๒ ตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ของ
องค์กร/สังคมเป็นหลัก       

ค่าเฉลี่ย  
๓.  สามัคคี (Unity)  
๓.๑ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี/
องค์กร/สังคม             

 

๓ .๒  ร่ ว ม มือ กัน ทํ า ง าน ท่ี ได้ รั บ
มอบหมาย ให้ สํ า เ ร็ จ  ใ ห้ ค ว าม
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน             

ค่าเฉลี่ย  
๔.  มุ่งผลลัพธ์ท่ีดี (Outcome Oriented)  
๔.๑ มุ่งม่ัน ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน              
๔.๒ ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายท่ีกําหนด       



๑๑ 
 

แบบประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Core Values) 

พฤติกรรม 

ระดับการแสดงพฤติกรรม  
 

ค่าเฉลี่ย 
ไม่เคย

แสดงออก 
(Never) 

น้อยครั้ง 
(Almost 
never) 

บางครั้ง 
(Sometimes) 

บ่อยครั้ง 
(Often) 

เกือบสมํ่าเสมอ
(Almost 
always) 

สมํ่าเสมอ 
(Always) 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๔ .๓  มีความ คิดริ เ ริ่ ม  แสว งหา
แนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน             

 

ค่าเฉลี่ย  
๕.  มีความคุ้มค่า (Worthiness)  
๕.๑ ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดย
ใช้ เวลาน้อย/ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า             

 

๕ .๒  มี ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อั น
ก่อให้ เ กิดผลกระทบเชิ งบวกต่อ
องค์กร/สังคม             

ค่าเฉลี่ย  
๖. นําพาสังคม (Social Responsibility)  
๖.๑ มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กรในการร่วมแก้ปัญหา/
พัฒนาสังคม             

 

๖.๒ มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ             
ค่าเฉลี่ย  

ค่าเฉลี่ยรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

แบบประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กลุม่ที่ ๓) 

พฤติกรรม 

ระดับการแสดงพฤติกรรม  
 

ค่าเฉลี่ย 
ไม่เคย

แสดงออก 
(Never) 

น้อยครั้ง 
(Almost 
never) 

บางครั้ง 
(Sometimes) 

บ่อยครั้ง 
(Often) 

เกือบสมํ่าเสมอ
(Almost 
always) 

สมํ่าเสมอ 
(Always) 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๗.  ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change  Leadership)  
๗.๑  สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้
ผู้ อ่ื น เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร
ปรับเปลี่ยน             

 

๗.๒ วางแผนและผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยน             
๗ . ๓  ติ ด ต า ม ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ             
๗.๔  สร้างขวัญกําลังใจเพ่ือให้เกิด 
การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง 

ค่าเฉลี่ย  
๘.  วิสัยทัศน์ (Visioning)  
๘.๑ ความสามารถในการ กําหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานของ
องค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือ
วิสัยทัศน์ประเทศ 

 

๘.๒ สื่อสารสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
เข้าใจเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน
ขององค์กร เพ่ือให้ร่วมแรงร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานใหบ้รรลเุป้าหมาย             
๘.๓ แปลงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล  

ค่าเฉลี่ย  
ค่าเฉลี่ยรวม  

 




