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1.4 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม 

        (1) มีความซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

          ความซื่ อ สั ตย์  น าย พิ สิ ฐ  จิ ตสุ วร รณ               
เป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อื่น ได้ปฏิบัติตนทั้งทางกาย วาจา 
จิตใจ ตรงไปตรงมา รักษาคำพูด มีระเบียบวินัยใน
การดำรงชีวิต ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม 
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
จึงทำให้เป็นที่รักและไว้วางใจของเพื่อน อาจารย์ 
และบุคคลอื่น ๆ 
     ความมีระเบียบวินัย นายพิสิฐ จิตสุวรรณ                    
เป็นนักศึกษาที่มีระเบียบวินัย มีระเบียบแบบแผน
ในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน โดยการจดรายการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละวันลงในสมุดบันทึก
ประจำตัว ปฏิบัติตนเคารพตามกฎกติกา แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา เคารพกฎ
จราจร สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถจักรยาน
ยนตร์ และยังได้ดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมอัน
ดีงามของสังคมและเป็นบุคคลที่มีสัมพันธภาพที่ดี
ในสังคม 
     ความ รับ ผิ ด ชอบ  นาย พิ สิ ฐ  จิ ต สุ วร รณ                
เป็นนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเองและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็ม
กำลั งความสามารถ ไม่ ท้ อถอยต่ออุปสรรค 
เสียสละ อดทน เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
หลัก จึงทำให้เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนนักศึกษา 
และอาจารย์ ให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประกวด

 

- ใบรบัรองความประพฤติ 

- เอกสารหลักฐานการขออนุมัติเบิก

จ่ายเงินกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

- ภาพกิจกรรมทำความสะอาดบ้าน 

- แต่ งกายถูกต้อ งตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยฯ 

- เกียรติบัตรแสดงผลการสอบไล่ธรรม

ศึกษาช้ันตรี และช้ันโท 

- ภาพกิจกรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็น

พุทธศาสนิกชนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 

- เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

ประจำปีการศึกษา 2559 

- ภาพ กิ จ ก ร รมกตัญ ญู กต เวที ต่ อ     

ครอบครัว ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ 

อย่างสม่ำเสมอ 

- เข้าร่วมกิจกรรมไห ว้ครู  ประจำปี

การศึกษา 2559 

- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึก

สาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2559 

- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา 

พั ฒ น าห าด ชล าทั ศน์  ป ระจ ำปี

การศึกษา 2559 

- เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  

ประจำปีการศึกษา 2560  

- ภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่

ต่าง ๆ 
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แข่งขันและทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  
     ป ฏิ บั ติ ต น ต าม ห ลั ก ศ าส น า  น าย พิ สิ ฐ                      
จิตสุวรรณ เป็นนักศึกษาที่มีความเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เช่น การรักษา
ศีล 5 และปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาเป็นประจำเป็นผู้นำนั ก ศึกษาในการ
ดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

     (2) ค ว า ม ก ตั ญ ญู ก ต เว ที  เสี ย ส ล ะ 
เอ้ือ เฟ้ื อเผื่ อแผ่  และบำเพ็ญ ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม 

        นายพิสิฐ จิตสุวรรณ เป็นผู้ที่มีความกตัญญู 
กตเวที โดยการทดแทนบุญคุณบิดา-มารดา ด้วย
ความตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ของบุตรที่ดี ประพฤติตน
เป็นคนดี  และเป็นแบบอย่างที่ ดี ให้กับสั งคม       
ไม่กระทำตนให้เสื่อมเสียช่ือเสียงเกียรติยศวงศ์
ตระกูล โดยการสร้างช่ือเสียงให้แก่วงศ์ตระกูลและ
ด้วยการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่ น  
ได้รับการเผยแพร่ช่ือเสียงผ่านวารสาร สื่อสังคม
ออนไลน์ ต่าง ๆ จนเป็นที่ รู้จักของผู้อื่นอย่าง
กว้างขวาง มีคุณลักษณะของผู้นำกิจกรรมที่ดีมา
ตลอด มีจิตอาสา เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความอดทนในการทำงาน 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์งานเพื่อส่วนรวม เช่น ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเรียน เป็นต้น 

   (3) รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่าง
คุ้มค่า 

     นายพิสิฐ จิตสุวรรณ เป็นนักศึกษาที่ได้รับการ
ป ลู ก ฝั ง จ ากคร อบ ครั ว ให้ ด ำ เนิ น ชี วิตต าม
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พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของในหลวง ร.9 รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง ประหยัด
เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รู้จักการออม มีการทำบัญชี
รายรับ – รายจ่าย เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
และเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ด้วยตนเอง 
และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
การเรียน การทำกิจกรรม รวมถึงการทำงานต่าง ๆ 
ได้อย่างคุ้มค่า   

 
   (4) มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำ 

       นายพิสิ ฐ  จิตสุวรรณ  เป็ นนัก ศึกษาที่ มี
ภาวการณ์เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ 
กล้าแสดงออก มีความเป็นประชาธิปไตยสู ง                       
ใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม เคารพสิทธิ รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้หลักเหตุผลในการ
ตัดสินใจและเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตน เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ
จากผู้อื่น เพราะเป็นผู้รักในความถูกต้อง ความ
สุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

    (5) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
     นายพิสิฐ จิตสุวรรณ เป็นผู้ที่มีความจงรักภัคดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รัก
และเทิดทูน คิดและทำกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิต
ตามหลักคำสอนของศาสนา โดยสามารถนำความรู้
จากหลักคำสอนของศาสนาที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของตนเอง รวมถึงการสร้างสรรค์
กิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงต่อความจงรักภัคดีต่อ
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สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น 
กิจกรรมวันพ่อ  วันแม่ กิจกรรมถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช เป็นต้น  
 
 
 
 


