ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง การกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักศึกษา
...............................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดประชุมคณาจารย์เพื่อจัดทาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษาไปแล้ ว นั้ น เพื่ อ ให้ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละก ากั บ ติ ด ตาม จึ ง ขอประกาศพฤติ ก รรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (TQF) กลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้
๑. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักศึกษา
๑.๑ การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม
๑.๒ การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองสถาบัน
และสังคม
๑.๓ การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๑.๔ การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
๑.๕ รักและภูมิใจในสถาบันท้องถิ่น มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๖ การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
๒. กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม / วิธีการประเมิน/ผู้รับผิดชอบ
สมรรถนะที่ต้องการ
๑.) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการปฏิบัติตาม
กรอบระเบียบข้อบังคับของ
สถาบัน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ทุกรายวิชาที่เน้นในเรื่องการปฏิบัติ
ตามกรอบระเบียบข้อบังคับของ
สถาบัน การมีวินัยในการเรียน
ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อ
๒.) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน ตนเองได้แก่
การเรียน ตรงต่อเวลา และมี
- การแต่งกาย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- การตรงต่อเวลา
- ไม่ทุจริตในการสอบ
- ความรับผิดชอบต่อตนเองในการ
มาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐% และ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายในรายวิชา
- ปฏิบัติการ ในการลงทะเบียน
เรียนตามระยะเวลาที่กาหนด

วิธีการประเมิน/ผู้รับผิดชอบ
๑. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชากาหนด
เกณฑ์การวัดผล ประเมินผลในรายวิชา
ดังนี้
- การแต่งกายถูกระเบียบไม่เกิน ๕%
- การตรงต่อเวลาไม่เกิน ๕%
- ความรับผิดชอบต่อตนเองไม่เกิน ๕%
- ปฏิบัติการในการลงทะเบียน
ตามระยะเวลาที่กาหนดไม่เกิน ๕%
- อื่น ๆ ตามที่ผู้สอนเห็นสมควร

๒
สมรรถนะที่ต้องการ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

วิธีการประเมิน/ผู้รับผิดชอบ

๒. จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
- กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร
ภายในมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมรณรงค์ เรื่องการ
แต่งกายของนักศึกษา
- กิจกรรมรณรงค์เรื่องการตรง
ต่อเวลา ในการเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรม

๒. กองพัฒนานักศึกษา/องค์การบริหาร
นักศึกษา /สโมสรนักศึกษา ตรวจสอบ
ในเรื่องต่อไปนี้
- วินัยจราจร ทาผิดกฎจราจร ๒ ครั้ง
ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๑ คะแนน
- การแต่งกาย แต่งกายไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒ ครั้ง ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
๑ คะแนน
- การตรงต่อเวลา เข้าร่วมกิจกรรมไม่
ตรงต่อเวลา ๒ ครั้ง ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติ ๑ คะแนน

๓.) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๔.) แสดงออกถึงการเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์

๕.) แสดงออกถึงการมีจิตอาสา

- การเข้าร่วมกิจกรรม ขาดการเข้าร่วม
กิจกรรม ๒ ครั้ง ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติ ๑ คะแนน
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน ๑. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชากาหนด
ทุกรายวิชา ที่เน้นให้มีการ
เกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลชิ้นงานที่มี
อภิปรายกลุ่มและนาเสนอหน้าชั้น การอภิปรายและนาเสนอไม่เกิน
เรียน
๕ - ๑๐ %
๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้
๒.๑ อบรมมารยาทในการร่วม
ประชุม และแสดงความคิดเห็น
๒.๒ จัดกิจกรรมเสวนา เพื่อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ๑ ครั้ง

๒. ทุกหลักสูตรจะต้องจัดกิจกรรมอบรม
ให้กับนักศึกษาทุกคน ทุกกลุ่ม และผู้เข้า
อบรมต้องผ่านการประเมิน

๓. กองพัฒนานักศึกษา กาหนดหัวข้อ
เสวนา เพื่อให้นักศึกษาปี ๒ เข้าร่วม ๑
ครั้ง และประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. ทุกหลักสูตรจะต้องมอบหมาย ๑. นาเสนอกิจกรรมที่ได้ดาเนินการมาใน
ให้นักศึกษาร่วมกลุ่มทากิจกรรมที่ รูปนิทรรศการในชั้นปีที่ ๓ โดยให้
แสดงออกถึงการมีจิตอาสา ตั้งแต่ คณะกรรมการในหลักสูตรประเมิน
ปี ๑ – ปี ๓ อย่างน้อยปีละ ๑
๒. ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามกับ
กิจกรรม
แหล่งฝึกประสบการณ์และผู้ใช้บัณฑิต

๓
สมรรถนะที่ต้องการ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

วิธีการประเมิน/ผู้รับผิดชอบ

๖.) แสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ

๑. อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม
ตามกรอบวิชาชีพ ก่อนนักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์

๑. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์โดย
อาจารย์นิเทศ

๗.) การแสดงออกถึงการปฏิบัติ
ตามกรอบระเบียบของสังคม

๒. สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์

๒. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์โดย
แหล่งฝึกประสบการณ์

๓. ประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิต
๘.) รักและภูมิใจในสถาบัน
จัดกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร ๑. ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของโครงการ
ท้องถิ่น มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา องค์การ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ บริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

