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ผลสำรวจความคิดเห็น กิริยา/การกระทำตามค่านิยม VRUPH       
 (แจก 33 คน รับคืน 28 คน) 
 

ค่านิยม Do ควรปฏิบัติ กิริยา/การกระทำ ตามค่านิยม หรือสังเกตได้ 
 

เห็นด้วย 
 

Visionary
รอบรู้  
มีวิสัยทัศน์ 

• คิดสร้างสรรค์ 
 

1. เสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ 28 คน 

2. สร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดนวัตกรรมเดิมและทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 25 คน 

3. มีการจัดการเรียนการสอนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 26 คน 
• มีจินตนาการอย่างมีเหตุผล  1. สามารถแก้ปัญหาที่แปลกไปจากเดิม 25 คน 

2. มองภาพองค์กรให้พัฒนาได้ในทิศทางเดียวกัน 27 คน 
3. มีความตั้งใจ มุ่งม่ันให้ไปถึงเป้าหมาย 27 คน 

• มุ่งหวังผลสำเร็จตามเป้าหมายเป็นสำคัญ  1. ปฏิบัติงานให้สำเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 25 คน 
2. มีศักยภาพต่อการทำงานอย่างมีระบบโดยมุ่งผลลัพธ์เป็นสำคัญ 28 คน 
3. ปฏิบัติงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาต่อยอดงานอย่างสร้างสรรค์ 27 คน 

 

 

 

Reform
ปรับปรุงให้
ดีขึ้น เป็นไป
ได้จริง 

• ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  1. จัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 27 คน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 28 คน 

3. รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 28 คน 
• แก้ไข ฟ้ืนฟูเพ่ือสร้างจุดเปลี่ยนและพัฒนา

องค์กรอย่างเป็นระบบ 
1. นำผลการประเมินมาปรับปรุงตนเอง แก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 26 คน 
2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไข ฟ้ืนฟู เพ่ือให้องค์กรมีระบบที่ดี 28 คน 
3. ยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุม 25 คน 
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ค่านิยม Do ควรปฏิบัติ กิริยา/การกระทำ ตามค่านิยม หรือสังเกตได้  

Unity 
น้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน 

• กลมเกลียว  สมานสามัคคี  1. ทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ 27 คน 

2. สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 28 คน 

3. มีน้ำใจต่อเพ่ือนร่วมงาน ช่วยเหลือในกิจกรรมที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่หลักของตนเอง 28 คน 
• ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม

เป้าหมายและเกิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
1. เสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจองคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ฯ 28 คน 
2. ยอมรับ และปฏิบัติตามมติที่ประชุม 28 คน 
3. ปฏิบัติตามกฎกติกาของคณะฯ ยึดประโยชน์ของคณะฯ เป็นหลัก  27 คน 

 

Public  
Mind 
จิตอาสา 
 

• รู้จักเสียสละ  1. เป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยกิจกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน 28 คน 

2. เป็นผู้ที่ยินดีทำงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจำด้วยความเต็มใจ 28 คน 
3. เป็นผู้ที่ร่วมงานกับภาครัฐ และเอกชนเพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่น 28 คน 

• ร่วมมือร่วมใจในการกระทำประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

1. เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 24 คน 
2. สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในโครงการจิตอาสา 26 คน 
3. ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อนร่วมงานให้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ 27 คน 

 

Healthy  
สุขภาพ 
กายใจดี 

• แข็งแกร่ง  สมบูรณ์ 1. ดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทำงานให้สะอาด ถูกสุขอนามัย 28 คน 

2. ดัชนีมวลกาย ค่ารอบสะโพก-รอบเอว อยู่ในเกณฑ์ปกติ 24 คน 
3. ค่าระดับความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติ 24 คน 

• มั่นคงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความผาสุก 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิแตกต่างกัน 27 คน 
2. ไม่นินทาเพ่ือนและผู้บังคับบัญชา 14 คน 
3. กล่าวชื่นชม ยินดี เมื่อเพ่ือนร่วมงานทำดี หรือประสบความสำเร็จ 28 คน 

16/09/63 
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ค่านิยม 

Unity 

Visionary 

Healthy Public  

Mind 

หมายถึง 
รอบรู ้              
มวีสิยัทศัน ์

ปรบัปรุงใหด้ขีึ้น 
เป็นไปไดจ้รงิ 

น ำ้หนึ่งใจ
เดยีวกนั 

จติอำสำ 

สุขภำพ
กำยใจด ี

และช่วยก ำหนดกำร
กระท ำของตน 
ค่ำนิยม ยงัมสีว่น
ส ำคญัในกำรก ำหนด
มำตรฐำน ควำม
ประพฤต ิและบรรทดั
ฐำนทำง 
สงัคม 

ควำมเชื่อ หรอืหลกักำร 
ซึง่สมำชกิของสงัคม
หรอืกลุ่มยดึถอื ร่วมกนั
และใชเ้ป็นเครื่องช่วย
กำรตดัสนิใจ 

Reform 

• คดิสรำ้งสรรค ์ มจีนิตนำกำรอยำ่งมเีหตผุล มุง่หวงั
ผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยเป็นส ำคญั  

• ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง แกไ้ข ฟ้ืนฟู เพือ่สรำ้งจุดเปลีย่นและ
พฒันำองคก์รอยำ่งเป็นระบบ 

R 

• กลมเกลยีว สมำนสำมคัค ี ร่วมแรงร่วมใจปฏบิตังิำนให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยและเกดิผลงำนอยำ่งสรำ้งสรรค์ U 

• รูจ้กัเสยีสละ ร่วมมอืร่วมใจ ในกำรท ำประโยชน์เพือ่
สว่นรวม P 

• แข็งแกร่ง สมบูรณ ์ มั่นคงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความผาสุก H 

ค่านิยม  หมายถึง ควำมเชื่อหรอื หลกักำร ซึง่สมำชกิของสงัคม
หรอืกลุ่มยดึถอืร่วมกนัและใชเ้ป็นเครื่องช่วยกำรตดัสนิใจ 

และช่วยก ำหนดกำรกระท ำของตน ค่ำนิยม ยงัมสีว่นส ำคญัในกำร
ก ำหนดมำตรฐำนควำมประพฤตแิละบรรทดัฐำนทำงสงัคม 

V
R
U
P
H 

Visionary    Reform    Unity 

Public Mind  Healthy 

5 ค่านิยม VRUPH พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
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