
 

รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2554 
86 

ภารกิจท่ี  5 วินัยและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ : 5.2  ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม   

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 3 3   ไมบ่รรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนด

พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม

ส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการสง่เสรมิไว้

เป็นลายลักษณอ์ักษร 

   กองฯ  ได้ ก าหนดพฤติกรรมคุณลักษณะ  

พฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกิจการ

นักศึกษาในคราวประชุม  ครั้งที่ 2 /2554 ในวันที่  

26  พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรม  เป็น

ประธานกรรมการ  รอง/ผู้ช่วยคณบดีที่ดูแลด้าน

กิจการนักศึกษาของทุกคณะ  องค์การนักศึกษา  

สภานักศึกษาเป็นกรรมการ    มีมติก าหนด

พฤติกรรมด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  ไว้วา่  

1. มีจติสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ าใจ  

มีความเอือ้อาทรต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม 

2. มีวนิัย  ประพฤติปฏิบัติตน  ตามระเบียบ 

ของมหาวิทยาลัย  กฎหมาย  และสังคม 

3. มีความซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา  และปฏิบัติ 

ตนตรงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ และไม่ท าให้เสีย               

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  (กนศ.5.2-01)  

 

กนศ.5.2-01 

รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน

กจิการนักศึกษา

คร้ังที่ 2/54 ใน

วันที่ 26 พ.ค.54 
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

     
 

 

 

 

 

 

2  มีการถา่ยทอดหรือ

เผยแพร่พฤติกรรม

ด้านคุณธรรม  

จรยิธรรมส าหรับ

นักศึกษาที่ต้องการ

ส่งเสรมิตามขอ้ 1 

   กองฯ ได้เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับนักศึกษาให้ทุกคณะ/วิทยาเขต 

เพื่อให้ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา และ

ผู้ เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  โดยการจัดท า

โปสเตอร์ เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  พร้อมทั้งได้ประกาศพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  จริยธรรมดังกล่าวในเว็บไซต์กอง

กจิการนักศึกษาอีกทางหนึ่ง   

(กนศ.5.2-02 และ กนศ.5.2-03)   

กนศ.5.2-02

โปสเตอร ์

 

กนศ.5.2-03 

http://student    

.psu.ac.th 

 

 3 มีโครงการหรือ

กจิกรรมส่งเสรมิการ

พัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม

ที่ก าหนดในข้อ 1 โดย

ระบุตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายวัด

ความส าเร็จที่ชัดเจน 

   กองฯ ได้จัดและสนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริม

การพัฒนาด้านคุณธรรมจรยิธรรม โดยได้ก าหนด

ไว้ เป็น  กิจกรรมด้านหนึ่ ง ในกิจกรรมเสริม

หลักสูตร  ในปีการศึกษา 2554  ได้มีการจัด

กิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่

ถูกต้องรวมทั้งสิ้น จ านวน 59 โครงการ มีผู้เข้า 

รว่มกจิกรรมทั้งหมด 4,862คน (กนศ.5.2-04) 

กนศ.5.2-04 

สรุปจ านวน

โครงการด้าน

คุณธรรม

จรยิธรรม  

 

 

 4 มีการประเมินผล

โครงการหรือ

กจิกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรม  จรยิธรรม

ของนักศึกษาตามตัว

บ่งชี้และเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในขอ้ 3. 

โดยมีผลการประเมนิ

บรรลุเป้าหมายอย่าง

น้อย รอ้ยละ 90 ของ

ตัวบ่งชี้ 

 

 

   กองฯ ไม่มีการประ เมินผลโครงการหรือ

กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษา     
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ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การประเมนิ ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาหรอื

กจิกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรมจรยิธรรม ที่

เก่ียวกับนักศึกษา

ได้รับการยกยอ่ง 

ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณด้าน

คุณธรรม  จรยิธรรม

โดยหน่วยงานหรอื

องคก์รระดับชาต ิ

 

- 

 

 

 

- 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ตนเอง (SWOT  Analysis) 

จุดแข็ง/แนวทางส่งเสริมจุดแข็ง 

- สโมสรนักศึกษา/องคก์ารนักศกึษา  มสี่วนร่วมในการป้องกนัให้นักศึกษาปฏิบัตติามระเบียบ /  

ข้อบังคับ / ประกาศของมหาวทิยาลยัรวมทั้งฝา่ยกจิการนักศึกษาคณะ  หลายคณะมสี่วนรว่มรณรงคป์้องกันการ

กระท าความผิดวินยันักศึกษาเรื่องวินัยในแนวทางเดยีวกัน                

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-    ควรมีการประเมินผลอยา่งเป็นระบบมากขึน้ 

วิธีการปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

        ------ 

 


