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การหล่อหลอมค่านิยม
และสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อขับเคลื่อนสู่
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ชั้นแนวหน้าของประเทศ
เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรัก
และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
จากรากสู่โลก
(Glocalization)
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ค่านิยมหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ

Core Values
Thaksin University
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5TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

	 1.	ค่านิยมขององค์กร
 ค่านิยมขององค์กร เป็นชุดความเชื่อหลักที่องค์กรนั้นๆ ยึดถือ อาจเกี่ยวข้องกับหลักการดำาเนินงานและ

ปรัชญาหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร หรือความคาดหวังต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ค่านิยมขององค์กรทำาหน้าท่ีเป็นแนวทางที่

บอกว่าสิ่งใดทำาแล้วดีและมีความสำาคัญต่อองค์กร และทำาหน้าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมในการทำางาน 

หรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีความมั่นคง 

 ค่านิยมขององค์กร เป็นกรอบความคิดหลักที่แสดงถึงความเชื่อและอัตลักษณ์ขององค์กร เป็นคำาอธิบายว่า

องค์กรของเราเป็นใคร ให้ความสำาคัญกับเรื่องอะไรเป็นหลัก และเป้าหมายหลักขององค์กรคืออะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ

ถกูใชเ้ปน็บรรทดัฐานและเปน็เคร่ืองยดึเหนีย่วใหก้บัคนในองคก์รเพือ่ใชใ้นการทำางาน หรอืการตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ 

คา่นยิมองคก์รจงึเปน็เสมอืนแสงนำาทาง เป็น DNA ขององคก์ร เพือ่ใช้พฒันามาตรฐานการทำางานและสรา้งวฒันธรรม

องค์กร

	 2.	ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ	(TSU	Core	Values)
 คา่นยิมหลกัมหาวทิยาลยัทกัษณิ คอืความคดิ ความเชือ่ ความฝนั แรงบนัดาลใจ และวิถหีลอ่หลอมที ่ ตกผลกึ

เป็นวัฒนธรรมร่วมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พร้อมก้าวสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และหมุดหมาย ด้วยความมุ่งมั่น 

แน่วแน่และศรัทธา ผ่าน “TSU Move-เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต”

 TSU Move-เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อน

สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ เป็นที่พึ่งของสังคมด้วยความรักและความรับผิดชอบอันยิ่ง

ใหญ่จากรากสู่โลก (Glocalization) ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม นำาการพัฒนา” โดยมีความหมาย

จากอักษรย่อ TSU ดังนี้

 T : Talent   มีปัญญาปฏิบัติการ 

 S : Synergy   สานพลังสู่ความสำาเร็จ  

 U : University for Change สร้างสรรค์สังคม  
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7TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

 วิถีปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับ TSU Move ควรเป็นอย่างไร คณะผู้บริหาร 

บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมกันนำาเสนอและกำาหนดค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ผ่าน TSU Move ดังนี้

T : Talent
มีปัญญาปฏิบัติการ 

S : Synergy
สานพลังสู่ความสำาเร็จ

U : University for Change
สร้างสรรค์สังคม

• แสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ 

(Knowledge Acquisition)

• กล้าเปลี่ยนแปลงและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่  

(Dare to Change and Innovative Creativity)

• ทำางานเชิงรุก มุ่งความสำาเร็จที่ท้าทาย  

(Being Proactive and Aiming for Challenging Goals)

• คิดนอกกรอบและมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking Outside the Box)

• ทำางานเป็นทีม เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน 

(Trust and Smart Teamwork)

• ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 

(Knowledge and  Experience Sharing)

• ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง 

(Inclusion)

• ตระหนักในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร

(Self-esteem as Part for Driving the Organization) 

• ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

(Decision for Maximum Benefits)

• ยึดหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance)

• มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

(Social and Environmental Consciousness and Responsibilities)

• สร้างนวัตกรรมสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

(Social Innovation for Creative Changes)

• เป็นหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการพัฒนา 

(Partnership for Goal)

ค่านิยม วิถีปฏิบัติ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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9TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

มีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และฝึกทักษะปฎิบัติ

ใหม่ๆ เพือ่พฒันาตนเอง พฒันางาน อยา่งตอ่เนือ่ง

และสม่ำาเสมอ

• เรียนรู้แนวคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และ

กล้าตัดสินใจ นำามาใช้ในการทำางาน หรือพัฒนาสิ่ง

ใหม่อย่างมีเป้าหมายและสร้างสรรค์

• กล้าแสดงบทบาทเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสู่ความสำาเร็จขององค์กร

• ทำางานโดยมเีปา้หมายทีชั่ดเจน และมกีารวางแผน

ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ 

• สามารถทำางานสำาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

แม้ถูกท้าทายด้วยปัญหาและอุปสรรค

• มีมุมมองในการคดิและแสวงหาวิธกีารแกไ้ขปญัหา 

หรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

• สามารถสรุปประเด็น ตีความ ประเมินข้อโต้แย้ง 

หรือ อธิบายกระบวนการทำางานต่างๆ ได้อย่างเป็น

ระบบ 

• แสวงหาความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ืองและสม่ำาเสมอ 

(Knowledge Acquisition)

• กล้าเปลี่ยนแปลงและพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่  

(Dare to Change and Innovative Creativity)

• ทำางานเชิงรุก มุ่งความสำาเร็จที่ท้าทาย  

(Being Proactive and Aiming for Challenging 

Goals)

• คิดนอกกรอบและมีวิจารณญาณ 

(Critical Thinking Outside the Box)

คำาอธิบายวิถีปฏิบัติ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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11TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

• ทำางานเป็นทีม เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน 

(Trust and Smart Teamwork)

• ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 

(Knowledge and  Experience Sharing)

• ยอมรับและเคารพในความแตกต่าง 

(Inclusion)

• ตระหนักในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนองค์กร 

(Self-esteem as Part for Driving the Organization)

 

• ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

(Decision for Maximum Benefits)

คำาอธิบายวิถีปฏิบัติ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์

• สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น โดยเชื่อม่ันในความ

สามารถของเพื่อนร่วมงาน 

• ใสใ่จความรูส้กึของผูร้ว่มทีม รว่มยนิดหีรอืใหก้ำาลงั

ใจ ยกย่อง ชมเชย รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อน

ร่วมทีมด้วยความเต็มใจ

สามารถแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความ

เชีย่วชาญ รว่มแสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะที่

สร้างสรรค ์เพือ่การพฒันางานและขบัเคลือ่นองคก์ร

ร่วมกัน

• มองเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล 

และปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

• เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และสามารถ

ทำางานร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย 

• สง่เสริมความสามัคคโีดยใช้พลงัของความแตกตา่ง

อย่างสร้างสรรค์

• มีความรักและศรัทธาในงาน และทุ่มเททำางานที่

ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำาลัง

• เช่ือว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่

สำาคัญในการขบัเคลือ่นองคก์รภายใตบ้ทบาทหนา้ที่

ที่รับผิดชอบ 

• เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้า

หมายและเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงสุด  

• ช่วยกันดูแล ปกป้องผลประโยชน์ และร่วมรักษา

ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 
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13TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

• ยึดหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance)

• มจีติสำานกึรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

(Social and Environmental Consciousness and 

Responsibilities)

• สร้างนวัตกรรมสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง

สร้างสรรค์ 

(Social Innovation for Creative Changes)

• เป็นหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการพัฒนา 

(Partnership for Goal)

คำาอธิบายวิถีปฏิบัติ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์

• ยึดมั่นในคุณธรรม ความถูกต้องดีงาม 

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และปราศจากอคติใดๆ

• มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

• มสีำานกึของความเปน็พลเมอืงทีเ่คารพกฎระเบียบ  

เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

• มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม

• ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

คิดค้นหรือพัฒนาสิ่ ง ใหม่ด้ วยความคิดริ เริ่ ม

สรา้งสรรค ์หรอืสรา้งองค์ความรูใ้หมห่รือสรา้งสรรค์

นวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปญัหา หรอืสรา้งสรรคช์มุชนและ

สังคมให้ดีขึ้น

• เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาชุมชน และ

สร้างสรรค์สังคม

• สามารถค้นหาและร่วมเป็นหุ้นส่วนทางสังคมใน

การร่วมพัฒนาชุมชน  

• การทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหลากหลาย

ภาคส่วน โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของ

แต่ละองค์กรมาผสมผสานเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
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แนวทาง
การสร้างเบ้าหลอม

TSU	Move
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17TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

	 วัตถุประสงค์	
 1. เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอด และนำาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

ยุทธศาสตร์และหมุดหมายของมหาวิทยาลัย

 2. เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบนิเวศขององค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้า      

ของประเทศผ่านความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึกเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและการขับเคล่ือน

งานแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับความสามารถขององค์กรกับภาคีหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือ

การพัฒนา

	 กลุ่มเป้าหมาย
 กำาหนดผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเบ้าหลอมภายใต้หลักสูตรและกระบวนการ TSU Move Boot Camp เป็นผู้

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจำานวน 1,200 คน จำานวน 20 รุ่น รุ่นละประมาณ 60 คน 

	 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำานักงานมหาวิทยาลัย

	 ระยะเวลาการดำาเนินกิจกรรมหลักสูตร	TSU	Move
 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืน ระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ. 2566 

	 งบประมาณ
 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำานักงานมหาวิทยาลัย

17TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต
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	 การประเมินผลสำาเร็จของการจัดหลักสูตร
 1. ผ่านแบบทดสอบ Culture-Fit Assessment เพื่อประเมินการรับรู้ค่านิยมผ่านระบบออนไลน์

 2. ผ่านกิจกรรมระหว่างการจัดอบรมหลักสูตร TSU Move

	 เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคะแนนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 80

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 100 ของกิจกรรมทั้งหมด

	 ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเงื่อนไขข้อ	1	และข้อ	2	จะได้รับประกาศนียบัตร	(Certificate	of	Attendance)

	 ผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ	
 1. มกีารนำาคา่นยิมและวฒันธรรมองคก์รสูก่ารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทัศนแ์ละยทุธศาสตรแ์ละหมดุหมาย

ของมหาวิทยาลัย

 2. มีกลไกการขับเคลื่อนระบบนิเวศขององค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของ

ประเทศผ่านความคิด ความเชื่อ ความฝัน แรงบันดาลใจ และวิถีหล่อหลอมที่ตกผลึกเป็นวัฒนธรรมร่วมแห่ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 3. มีเครอืขา่ยความรว่มมอืระหว่างบคุลากรในแตล่ะหนว่ยงานของมหาวทิยาลยัและมกีารขบัเคลือ่นงานแบบ

บูรณาการที่เกิดความร่วมมือในการยกระดับความสามารถขององค์กรกับภาคีหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการพัฒนา

	 แนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง อาทิ     

การทำาสือ่เพือ่ใหผู้ป้ฏบัิตงิานของมหาวทิยาลยัสามารถเรยีนรูผ่้านระบบออนไลน ์การมชีอ่งทางการเขา้ชมคลปิวดิโีอ

ของกิจกรรมในหลักสูตร หน่วยงานจัดทำาคลิปสื่อสารเพื่อให้เห็นผลลัพธ์จากการสื่อสารหลังจากผ่านการอบรม        

TSU Meeting with CEO หรือ TSU Move Hackathon and Pitching Idea เป็นต้น  

	 กิจกรรมหลัก	(Core	Activities)
 1. ผู้บริหารระดับสูงแนะนำาหลักสูตร ที่มาและความสำาคัญ และอัตลักษณ์ของหลักสูตร

 2. แนะนำาหลักสูตรและภาพรวมกิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริม การวัดและประเมินผล

 3. การสร้างกำาลังคนและค่านิยมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

สังคมระดับแนวหน้าของประเทศ

 4. การชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรม

 5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

 6. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสร้างความสัมพันธ์

 7. กิจกรรมภาคบรรยาย

 8. กิจกรรมภาคปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ค้นคว้า วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและวางเป้าหมายในอนาคต      

การสร้างฐานความเข้าใจในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านการปฏิบัติรายบุคคลและกลุ่ม 
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 9. Dinner Talk & Networking การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ และ Synergy ซึง่เปน็กิจกรรมรวมกลุม่ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพทีด่แีละแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ระหว่างกัน

	 โครงสร้างหลักสูตร	TSU	Move
 หลักสูตร TSU Move ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Get To Know TSU
รู้จักตัวเอง รู้จักองค์กร ค้นหาต้นทุน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์และหมุดหมาย
ระยะเวลาเรียนรู้ : 3 ชั่วโมง

คำาอธิบาย

 บริบทและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำารงอยู่ขององค์กรและบุคลากร การ

ทำาความเข้าใจ รู้จักตนเอง รู้จักเพื่อนร่วมงาน รู้จักมหาวิทยาลัย และบทบาทของตนในฐานะส่วนหนึ่งของ องค์กร 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสะท้อน ย้อนคิด อันจะนำาไปสู่การรู้จักตนเอง รู้จักคนอ่ืน และรู้จัก

มหาวิทยาลัย 

 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นความสำาคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรให้

บรรลุวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์และหมุดหมาย

กิจกรรม

 1. สุนทรียศาสตร์แห่งการฟัง “สมาธิ” ฟังดนตรีคลาสสิคบรรเลง พร้อมทั้งให้แสดงความรู้สึก (30 นาที)

 2. ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU-Reflection (1 ชั่วโมง)

  - ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนวาดภาพฝันและภาพอนาคตมหาวิทยาลัยและส่ือสารให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟัง

  - แบ่งกลุ่ม ต่อภาพจิ๊กซอร์ความคิด ระดมความคิด ร่วมสรุป และวาดภาพฝันและภาพอนาคตร่วม 

     3. รู้จักฉัน รู้จักเธอ ยอมรับตัวเธอ โดยแบ่งกลุ่ม พูดคุยถึงสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ ถนัด/ไม่ถนัด สิ่งที่เป็นจุดเด่น  

         สิ่งที่อยากพัฒนา (30 นาที) 

     4.  รับฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และหมุดหมายของมหาวิทยาลัย (30 นาที)

     5.  ร่วมอภิปราย ทางเธอ ทางฉัน ทางฝัน และความจริง และสิ่งที่ต้องเติมเต็ม (30 นาที)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสะท้อนภาพของมหาวิทยาลัย รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และหมุด

หมายของมหาวิทยาลัยทักษิณ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Talent
การเปลี่ยนแปลงคือความท้าทาย
ระยะเวลาเรียนรู้ : 3 ชั่วโมง

คำาอธิบาย

 การมีปัญญาปฎิบัติการ (Talent) ท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย ต้องอาศัยการ

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ การทำางานเชิงรุกเพื่อผลักดันให้องค์กรมีผลงานท่ีดีขึ้น การคิดนอกกรอบอย่างมี

วจิารณญาณและสรา้งสรรค ์ซึง่การจะนำาไปสูค่ณุลกัษณะดงักลา่วไดน้ัน้บคุคลจะตอ้งม ีGrowth Mindset ทีพ่รอ้มเปดิ

รับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเคลื่อนเปลี่ยนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีมีความท้าทาย

ได้สำาเร็จ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการมีคุณลักษณะของปัญญาปฎิบัติการ ผ่านการมี Growth Mindset 

และเห็นถึงความสำาคัญที่นำาไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร

 2. เพื่อนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่าง รวมถึงการสร้างโอกาสเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

 3. เพื่อกระตุ้นพลังในการทำางานเชิงรุก กล้าที่จะคิดนอกกรอบอย่างมีวิจารณญาณ

กิจกรรม

 1. กิจกรรม “ฟังเสียง Mindset”: กิจกรรมกลุ่มโดยการให้โจทย์สถานการณ์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลง หรือ ข้อ

จำากดัขององคก์ร และใหส้ะทอ้นความคดิเหน็ของตนเองโดยการเขยีนความรูส้กึ ความคิดเหน็ลงในแผน่กระดาษและ

ร่วมแลกเปลี่ยนกัน (1 ชั่วโมง)

 2. กิจกรรมดูคลิปวิดีโอที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการมี Growth Mindset เช่น เรื่อง Jigsaw For 

Good Life (15 นาที) 

 3. Talent Ted-Talk หัวข้อ “Change is Chance” การมองเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการมุ่ง

แสวงหาความรู้ การทำางานเชิงรุก การคิดนอกกรอบอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์โดย  TSU Caliber (45 นาที)

 4. ฝึกการตั้งเป้าหมายแบบ Growth Mindset จากสถานการณ์ที่กำาหนดให้ (30 นาที)

 5. Feedback is a Gift: กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการให้เสียงสะท้อนและแลกเปลี่ยนมุมมอง ที่แต่ละ

บุคคลร่วมกันนำาเสนอ (30 นาที)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการมี Growth Mindset ที่ส่งผลต่อค่านิยมปัญญาปฎิบัติการ รวมถึง

รับรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของ Talent หรือมีปัญญาปฎิบัติการ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Synergy
สานพลังสู่ความสำาเร็จ
ระยะเวลาเรียนรู้ : 3 ชั่วโมง

คำาอธิบาย

 ความสำาคัญของการสานพลัง การเป็นนักสานพลังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์และหมุดหมาย ด้วย

กระบวนการทำางานเป็นทีม การสร้างความเชื่อม่ัน การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ การยอมรับและเคารพใน

ความแตกต่าง การตระหนักในคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสานพลัง และบทบาทนักสานพลังในองค์กร

 2. สามารถสานพลงัดว้ยกระบวนการทีใ่หเ้หน็ถงึความสำาคญัของการสานพลงั การเปน็นกัสานพลงัขับเคลือ่น

องค์กร ด้วยกระบวนการทำางานเป็นทีม การสร้างความเชื่อมั่น การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ การยอมรับและ

เคารพในความแตกต่าง การตระหนักการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร  

กิจกรรม

 1. แบ่งกลุ่มย่อยดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสานพลังเชิงพฤติกรรมจากภาพยนตร์ สารคดี และนำาเสนอกลุ่มใหญ่  

(ดูหนัง 10 นาที นำาเสนอ 5 นาที/กลุ่ม รวม 40 นาที) อาทิ 

 • Burning Season (ฤดูเพลิง-สามัคคี พลังกลุ่ม/ทีม การเชื่อมั่นและการเสริมพลังกลุ่ม

 •  Invictus หรือ Hotel Rwanda (การอยู่ร่วมและเคารพความแตกต่าง)

 • The Internship (การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์)

 • เสียงกู่จากครูใหญ่ (การทำางานที่ยึดประโยชน์สูงสุดขององค์กร)

 • Toy Story 3 (ความรัก ความผูกพันต่อเพื่อนร่วมทุกข์ของเรา รวมถึงความเข้าใจและการเสียสละระหว่าง

เพื่อนพ้อง)  

 2. “How to Walk Confidently” กิจกรรมระดมสมอง ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นใจเพื่อการทำางานร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์ - เกมส์หรือกิจกรรม สร้างความสามัคคี-ความไว้เนื้อเชื่อใจ (50 นาที)

 3. การบรรยาย “The Power of Synergy พลังการสานพลัง” (30 นาที)

 4. กิจกรรม Walk Rally - TSU Team ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (60 นาที)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสานพลัง และบทบาทนักสานพลังในองค์กร เพื่อนำาไปใช้ในการ

ทำางานเป็นทีม รวมถึงรับรู้และเข้าใจถึงคุณลักษณะของ Synergy หรือการสานพลังสู่ความสำาเร็จ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : University for Change 
สร้างสรรค์สังคม
ระยะเวลาเรียนรู้ : 3 ชั่วโมง

คำาอธิบาย

 ใหค้วามสำาคญักับการเปดิพืน้ท่ีความรู้เร่ืองนวัตกรรมสงัคมดว้ยการสรา้งความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงและความ

ท้าทายใหมใ่นบรบิทสงัคมโลกและสงัคมไทย การมุง่สู่การเปน็มหาวิทยาลยันวัตกรรมสงัคมระดบัแนวหนา้ของประเทศ 

และตำาแหน่งแห่งที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สามารถสร้าง

อนาคตด้วยการจัดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการวิชาการและการบริหารที่เป็น

เลิศ ผสานการดำาเนินงานและการขับเคลื่อนด้วยพันธกิจแบบบูรณาการกับภาคีพันธมิตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจนิยามและแนวคิดของนวัตกรรมสังคม

 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจตำาแหน่งแห่งที่ของการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2

 3. เพือ่สรา้งระบบการคิด การแกไ้ขปญัหา สรา้งสรรค์สิง่ใหม ่และสรา้งนวตักรรมตอบโจทยก์ลุม่เปา้หมายและ

การสร้างเครือข่ายการทำางานทางสังคมบริบทของสังคม

กิจกรรม

 1. บรรยายภาพรวมเรื่อง“นวัตกรรมกรรมสังคม” (30 นาที)

 2. การพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และแสวงหาโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ

สร้างนวัตกรรมสังคม พร้อมการวิเคราะห์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (2 ชั่วโมง 30 นาที) โดยมีกิจกรรมย่อย อาทิ

 • ดูหนังสั้น (สร้างเพื่อเปลี่ยนโลก)

 • A Civil Action: ปลุกพลัง เร้าสำานึก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจโดยวิทยากร

 • เสนอโครงการเก่ียวกับปฏิบตักิารสร้างจิตสำานกึสาธารณะและ/หรอืนวัตกรรมสงัคมทีน่ำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งค้นหาหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อ

การบูรณาการทำางานร่วมกัน 

 • นำาเสนอผลงานในลักษณะ Pitching Idea และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเก่ียวกับนิยามและแนวคิดของนวัตกรรมสังคม ทิศทางนวัตกรรมสังคมของ

มหาวทิยาลยัทกัษณิ การสรา้งเครอืขา่ยการทำางานทางสงัคมบรบิทของสงัคม รวมถงึรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึคณุลกัษณะของ 

University for Change หรือมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม



23TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

	 รูปแบบกิจกรรม
 1. การดำาเนินกิจกรรมในหลักสูตร “TSU Move - เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต” ประกอบด้วยกิจกรรมภาคบรรยาย

และภาคปฏิบัติ โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ 

  1.1 กิจกรรมการบรรยายจากผู้นำา 

  1.2 กิจกรรมสร้างกิจกรรมกลุ่มที่ต้องทำางานเป็นทีม อาทิ 

   - การวางแผนทำางานกลุ่มภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำากัด 

   - การสร้างพลังของกลุ่ม 

  1.3 การให้โจทย์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ปัจจัยเสี่ยง และการก้าวไปข้างหน้าให้

สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและพันธกิจของหน่วยงาน

       1.4 กิจกรรมการสร้างความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

       1.5 กิจกรรมละลายพฤติกรรมและการทดสอบก่อนและหลังเข้าอบรม

 2. กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำาหรับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการมีทัศนคติแบบเปิด 

 3. ค้นหา TSU Caliber หรือบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นวิทยากรร่วมในแต่ละค่านิยม 

 4. การจัดทำาสื่อประกอบ การอัดคลิปวิดีโอบุคคล/การอบรมแบบผสมผสานระหว่าง On-site และ Online 

 5. การให้คะแนนกลุ่ม

 6. กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ TSU Move เพื่อแสดงถึงพลังและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 7. ทุกชิ้นงานของกลุ่มควรเป็นกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความกลมเกลียว

 8. กิจกรรมมีหลักการสอดแทรกหลักธรรมาภิบาล

 9. ผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร โดยต้องมี

เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 100 ของกิจกรรมทั้งหมด และมีคะแนนผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไม่    ต่ำา

กว่าร้อยละ 80
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วัน-เวลา   กิจกรรม

วันที่ 1 
08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน

08.30-09.00 น.  กล่าวเปิดโครงการ

    โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

09.00 – 12.00 น. กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Get to know TSU - รู้จักตัวเอง รู้จักองค์กร 

    ค้นหาต้นทุน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์และหมุดหมาย

    • สุนทรียศาสตร์แห่งการฟัง “สมาธิ” ฟังดนตรีคลาสสิคบรรเลง พร้อมทั้งให้แสดงความรู้สึก 

    (30 นาที)

    • ภาพอนาคตมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU-reflection (1 ชั่วโมง)

    • รู้จักฉัน รู้จักเธอ ยอมรับตัวเธอ (30 นาที)

    • รับฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และหมุดหมายของมหาวิทยาลัย (30 นาที)

    • ร่วมอภิปราย ทางเธอ ทางฉัน ทางฝัน และความจริง และสิ่งที่ต้องเติมเต็ม (30 นาที)

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.  กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Talent - การเปลี่ยนแปลงคือความท้าทาย

    • กิจกรรม “ฟังเสียง Mindset” (1 ชั่วโมง)

    • กิจกรรมดูคลิปวิดีโอ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการมี Growth Mindset  (15 นาที)

    • Talent Ted-Talk หัวข้อ “Change is Chance” การมองเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง 

    (45 นาที)

    • ฝึกการตั้งเป้าหมายแบบ Growth Mindset  (30 นาที)

    • Feedback is a Gift: กิจกรรมกลุ่ม (30 นาที)

17.3-21.00 น.  Dinner Talk and Synergy

โครงการเคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต
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วัน-เวลา   กิจกรรม

วันที่ 2 
09.00-12.00 น.  กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Synergy - เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต

    • แบ่งกลุ่มย่อยดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสานพลังเชิงพฤติกรรมจากภาพยนตร์ สารคดี 

    และนำาเสนอกลุ่มใหญ่  (40 นาที)    

    • “How to walk confidently” กิจกรรมระดมสมอง ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นใจเพื่อการ

    ทำางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เกมส์สร้างความสามัคคี-ความไว้เนื้อเชื่อใจ (50 นาที)

    • การบรรยาย “The Power of Synergy พลังการสานพลัง” (30 นาที)

    • กิจกรรม Walk rally -TSU Team ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (60 นาที)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : University for Change - สร้างสรรค์สังคม

    • บรรยายภาพรวมเรื่อง“นวัตกรรมกรรมสังคม” (30 นาที)

    • การพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และ แสวงหาโอกาส

    สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสร้างนวัตกรรมสังคม พร้อมการวิเคราะห์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

    (2 ชั่วโมง 30 นาที) จากโจทย์ที่กำาหนดให้  โดยมีกิจกรรมย่อย อาทิ

     - ดูหนังสั้น (สร้างเพื่อเปลี่ยนโลก)

     - A Civil Action: ปลุกพลัง เร้าสำานึก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

     - กิจกรรมกลุ่ม: ระดมความคิดเพื่อนำาเสนอโครงการเกี่ยวกับปฏิบัติการ

     สร้างจิตสำานึกสาธารณะ 

     - นำาเสนอผลงานในลักษณะ Pitching Idea และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

16.00 -16.30 น. ข้อสังเกตและสังเคราะห์ภาพรวม 

    โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะผู้บริหาร

โครงการเคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต
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