
ตัวบ่งช้ีที ่2.8  :   ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา  (สกอ. 2.8) 

 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ  

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ  

5 ขอ้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ขอ้ 

ผลการดาํเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี ( ขีด  หน้าข้อทีม่ผีลการดาํเนินงาน)  

     1. มหาวทิยาลยัฯ มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลาย  

                    ลกัษณ์อกัษร 

              โดย  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จดัทาํประกาศพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคข์อง

นกัศึกษาโดยกาํหนดคุณลกัษณะของนกัศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคไ์ว ้6 ประการ ดงัน้ี  

๑. มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 

๒. มีวนิยัในตนเอง และเคารพกฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั และสงัคม  

๓. มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี เสียสละ และมีจิตสาธารณะ ประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

๔. มีความซ่ือสตัย ์สุจริตและมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ  

๕. มีความกตญั�ูกตเวที  

๖. มีความสามคัคีในหมู่คณะ  

(กศว.2.8.1-01 ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เร่ือง การกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมสาํหรับ

นกัศึกษา) 

      2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยงั

ผูบ้ริหาร คณาจารย ์นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้งสถาบนั 

 โดย  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มีการถ่ายทอดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ี

ตอ้งการส่งเสริมโดยนาํเขา้ท่ีประชุมคณบดี ผูอ้าํนวยการสถาบนั สํานกั กอง รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี มีอธิการบดีเป็น

ประธานมีการประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซต์ www.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลยั/คณะ และมีการส่งประกาศมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนครทางระบบสารบญัอิเล็กทรอนิก ไปยงัทั้ง 9 คณะเพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้นกัศึกษาของทุกคณะได้

รับทราบ (กศว.2.8.2-01 เวบ็ไซต ์www.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลยั) (กศว.2.8.2-02 การส่งประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร)  

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีกาํหนดในขอ้ 1 โดยระบุ  ตวับ่งช้ี

และเป้าหมายวดัความสาํเร็จ 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมท่ี

พึงประสงคใ์หก้บันกัศึกษาดงัน้ี  

 3.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ไดแ้ก่ 

 - โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษามหาราชา (กศว.2.8.3-01โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิม

พระชนม ์85 พรรษามหาราชา) 
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 - โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี (กศว.2.8.3-02 โครงการ 12 สิงหามหามงคล

เฉลิมพระชนม ์80 พรรษา มหาราชินี) 

 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 2555 (กศว.2.8.3-03กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 2555) 

 3.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีวินยัในตนเอง และเคารพกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัและสังคม มี

ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี เสียสละและมีจิตสาธารณะประพฤติตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีความซ่ือสัตย ์มีจรรยาณ

วชิาชีพ มีความกตญั�ูกตเวที ไดแ้ก่ 

 - โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2555 (กศว.2.8.3-04โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2555) 

 - โครงการปลูกจิตสาํนึกเก่ียวกบัความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษา (กศว.2.8.3-05โครงการปลูกจิตสาํนึกเก่ียวกบัความเป็น

ครูใหแ้ก่นกัศึกษา) 

 - โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานแห่งปัญญาไทย (กศว.2.8.3-06โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมบน

พ้ืนฐานแห่งปัญญาไทย) 

 - โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูน้าํนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (กศว.2.8.3-07โครงการสร้างเสริมคุร

ธรรม จริยธรรมแก่ผูน้าํนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ) 

 3.3 โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ ไดแ้ก่ 

 - โครงการกิฬาราชมงคลพระนคร (กศว.2.8.3-08โครงการกีฬาราชมงคลพระนคร) 

   4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาตามตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ท่ี

กาํหนดในขอ้ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์โดยใช้แบบสอบถามประเมินผลจากโครงการในขอ้ท่ี 3 และบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย

ร้อยละ 90  (กศว.2.8.4-01 ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม) 
 

   5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดย

หน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 

โดย     ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาท่ีได้รับรางวลัด้านคุณธรรมจริยธรรม ดงัน้ี 

นายอิทธิพล อเนกธนทรัพย ์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยี        

คหกรรมศาสตร์ได้รับคดัเลือกและยกย่อง ว่าเป็นผูม้ีความประพฤติดีงามและเขา้รับรางวลัพระราชทานจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (กศว.2.8.5-01) เอกสารภาพถ่ายนายอิทธิพล อเนกธนทรัพย ์ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

สาขาวชิาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์) 

 

ประเมนิตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

(ขอ้) 

4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55) 

10 เดือน 

(1 มิย. 55-31 มค. 56) 

12 เดือน 

(1 มิย. 55-31 พค. 56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 

(1 ตค.54-30 กย. 55) 

6 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 มีค. 56) 

8 เดือน งปม. 56 

(1 ตค.55-31 พค. 56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ตํ่ากวา่เป้าหมาย    เท่ากบัเป้าหมาย สูงกวา่เป้าหมาย   

3   5 5 5 5 
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รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 

(กศว.2.8.1-01) ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

(กศว.2.8.2-01) เวบ็ไซต ์www.rmutp.ac.th ของมหาวทิยาลยัและกองศิลปวฒันธรรม 

(กศว.2.8.2-02) การส่งประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครสู่คณะ/หนงัสือส่งเร่ืองประกาศเขา้ท่ีประชุม

คณบดี /ผอสถาบนั/สาํนกั/กอง 

(กศว.2.8.3-01) โครงการ 5 ธนัวามหามงคลเฉลิมพระชนม ์85 พรรษามหาราชา  

(กศว.2.8.3-02) โครงการ 12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม ์80 พรรษา มหาราชินี 

(กศว.2.8.3-03)  กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจาํปี 2555 

(กศว.2.8.3-04) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2555/โครงการวนัไหวค้รู ปีการศึกษา 2555  

(กศว.2.8.3-05) โครงการปลูกจิตสาํนึกเก่ียวกบัความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษา 

(กศว.2.8.3-06) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมบนพ้ืนฐานแห่งปัญญาไทย 

(กศว.2.8.3-07) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผูน้าํนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

(กศว.2.8.3-08) โครงการกีฬาราชมงคลพระนคร 

(กศว.2.8.4-01) ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

(กศว.2.8.5-01)  เอกสารภาพถ่ายนายอิทธิพล อเนกธนทรัพย ์ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาการบริหารธุรกิจคหกรรม

ศาสตร์  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
 

จุดแข็ง 

1. ผูบ้ริหารทุกระดบั ให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการส่งเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 

2. มีแผนการปฏิบัติงานชัดเจน และมีกิจกรรมหรือโครงการรองรับ 

3. มีโครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. นาํนโยบายสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

2. เน้นบุคลากรทุกฝ่ายให้ความสาํคญัในเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 

3. ส่งเสริมและยกย่องบุคลากรและนักศึกษาท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................  

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดาํเนินการ 

แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมการจดักิจกรรมรวมทุกคณะทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยัในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

- คณะกรรมการบริหาร (CEO) 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 
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แผนพฒันา 

1. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่าย และ

นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 

2.  ประชาสัมพนัธ์ยกย่องบุคลากรและนักศึกษาท่ี

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

-รองอธิการบดีดา้นกิจการ

นกัศึกษาฯ 

- กองศิลปวฒันธรรม 

- กองพฒันานกัศึกษา 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2556 

 

 

ผู้กาํกบัตวับ่งช้ี  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตอืนใจ   หลมิตระกูล โทร  0-2282-9009  ต่อ  6008 

  (รองอธิการบดด้ีานกจิการนักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพนัธ์) 

ผู้จดัเกบ็ข้อมูล/รายงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา     กจิเกดิแสง โทร  0-2281-0659 

     (ผู้อาํนวยการกองศิลปวฒันธรรม) 

นางประดษิฐา นาครักษา  โทร  0-2282-9009  ต่อ  6050                

(ผู้อาํนวยการกองพฒันานักศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      
           :  SAR  ปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                                                                                 เกณฑ ์สกอ.            


