หน่ วยงาน คณะบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1. โครงการ “ เสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม ”
2. โครงการนีส้ นับสนุนแผนงานด้ าน ( โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่อง [……] )
[…..] ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
[  ] ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
[…..] ด้านการพัฒนางานวิจยั
[…..] ด้านการบริ การวิชาการและพัฒนาสังคม

[…..] ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
[…..] ด้านการบริ การและพัฒนาองค์กร
[  ] ด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา

3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
แผนกลยุทธ์
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
แผนกลยุทธ์
-

4
ด้าน
การพัฒนานักศึกษา
มุมมองด้านนักศึกษา / ผูม้ ีส่วนได้เสี ย: คุณค่าคุณภาพงานนักศึกษา
มุมมองด้านบุคลากร การเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7
ด้าน
การประกันคุณภาพ
มุมมองด้านนักศึกษา / ผูม้ ีส่วนได้เสี ย : คุณค่าคุณภาพงานนักศึกษา
มุมมองด้านบุคลากร การเรี ยนรู ้และนวัตกรรม: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มุมมองด้านกระบวนการภายใน: คุณลักษณะของสถาบัน / ภาพลักษณ์ / สังคม

4. ความสอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษา
4.1 องค์ปะกอบที่

3

ชื่อ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
- ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์ของ [  ] สกอ.
[…..] สมศ.

ตัวบ่งชี้ที่

3.2

5. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 หมวด ๑ บททัว่ ไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา
๖ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้
และคุณธรรม มีจริ ยธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข หมวด ๔ แนวการจัด
การศึกษา มาตรา ๒๓ การจัดการศึ กษา ทั้ง การศึ กษาในระบบ การศึ กษา นอกระบบ และการศึ กษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และ บูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้ (๔) จัดการเรี ยนการสอนโดย ผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ
อย่างได้ สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว และการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว คนในสังคมมี
ความพฤติกรรมในเรื่ องความดีเสื่ อมลง สถานศึกษาเห็นถึงความสาคัญ จึงดาเนินการ จัดทาโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อปลูกฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ดีให้กบั นักเรี ยน สร้างนิ สัย ให้เป็ นคนมี
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต เติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีระเบียบวินยั เป็ นคนดี มีความเป็ นประชาธิ ปไตย มี วิจารณญาณ
ทันโลก ทันเหตุการณ์ ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้และความเข้าใจเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม
6.2 เพือ่ ให้นกั ศึกษาเป็ นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
6.3 เพือ่ ปลูกฝังให้นกั ศึกษาประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

7. ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย ร้อยละ 80
7.1.2 ความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มเป้ าหมาย ร้อยละ 80
7.1.3 การนาความรู ้ไปใช้ของกลุ่มแหมาย ร้อยละ 80
7.1.4 จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 80
7.2 เชิ งคุณภาพ
โครงการที่จดั ทาขึ้นในทุกโครงการเกิ ดจากความสามัคคีภายในกลุ่มเพื่อเพิ่มคุ ณธรรม จริ ยธรรม
เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการรู ้รัก สามัคคี ช่วยเหลือกัน มองเห็นคุ ณค่าทางคุณธรรม จริ ยธรรม และสิ่ งที่ดีงาม

ทาให้นกั ศึกษาเกิ ดการมีส่วนร่ วมในแต่ละกิ จกรรมและสร้ างการปลู กจิ ตสานึ กของนักศึกษาให้เกิ ดการมี
คุณธรรม จริ ยธรรม ใช้เวลาว่าง ให้เป็ นประโยชน์ จะสร้างสังคมให้มีความสุ ขมากขึ้น จากการทากิจกรรม
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพประกอบด้วย
1. ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่
ตัวชี้วดั หนังสื อรับรองจากผูป้ กครอง
2. ด้านความขยันอดทน
ตัวชี้วดั หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางาน
3. ด้านความประพฤติที่ดีงาม
ตัวชี้วดั หนังสื อรับรอง และเกียรติบตั ร
4. ด้านความเมตตากรุ ณาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ตัวชี้วกั แบบสอบถามพฤติกรรมจากเพื่อน
5. ด้านความเสี ยสละต่อส่ วนรวม
ตัวชี้วดั หนังสื อรับรองจากผูใ้ หญ่บา้ น
6. ด้านความซื่อสัตย์
ตัวชี้วดั หนังสื อรับรองพฤติกรรมจากอาจารย์ผสู ้ อน

8. การดาเนินงาน
วิธีดาเนินงาน
1.เสนอโครงการ
2.ประชุมมอบหมายงาน
3.ค้นหาตัวแทนนักศึกษาที่
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
4.จัดบอร์ดตัวแทนนักศึกษา
ที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
5.ดาเนินงานกิจกรรมวันพ่อ
6.ดาเนินงานกิจกรรมการ
ทาบุญตักบาตรไหว้พระ
7.ทาแบบสอบถามโครงการ
“เสริ มสร้างคุณธรรมและ
จริ ยธรรม”
8.ประเมินผลโครงการ

ตุลาคม

พ.ศ. 2554
พฤศจิกายน

ธันวาคม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ
โครงการได้รับอนุมตั ิ
ผูร้ ับผิดชอบ
ตัวแทนนักศึกษาที่มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม
บอร์ดตัวแทนนักศึกษาที่มี
คุณธรรมและจริ ยธรรม
นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมวัน
พ่อ
นักศึกษาไปทาบุญตักบาตร
ไหว้พระ
แบบสอบถามโครงการ
“เสริ มสร้างคุณธรรมและ
จริ ยธรรม”
ส่ งรายงานผลงาน

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวชไมพร ท้วมเกิด)
ประธาน

ลงชื่อ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาววิจิตรา ปานทิพย์)
รองประธาน

อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ
......................................................
(อาจารย์นิธิวดี ทับทิมศรี )
................./................./...................

10. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินงานเริ่ มตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

11. สถานทีด่ าเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

12. ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
12.1 นักศึกษามหาลัยพิษณุโลก คณะบัญชี

13. งบประมาณ

1,200

13.1 ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ ป็ นตัวเงิน (ln Cash)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางาน
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม

บาท แบ่งเป็ น
950
250

บาท
บาท

14. วิธีการประเมินโครงการ
14.1 แบบสอบถาม
14.2 สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ

15. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
15.1 นักศึกษามีความรู ้และความเข้าใจเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมยิง่ ขึ้น
15.2 นักศึกษาเป็ นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมมากขึ้น
15.3 นักศึกษาประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพิษณุ โลกมากขึ้น

16. กาหนดการ

กาหนดการ
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 84 พรรษา
วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องประชุ มอัจฉรา ชั้ น 5 อาคารปรางค์ ทอง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่ วนใน)
เวลา
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.19 น.
09.00 น.
09.19 น.

รายการ
ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
ซักซ้อมลาดับพิธีถวายพระพร
เชิญท่านประธานเข้าห้องประชุม
นายกสโมสรนักศึกษา
เข้าสู่ พิธีการ
เชิญท่านสุ นทร รักเลี้ยง เปิ ดกรวย และกล่าว
บทอาเศียรวาท
เพลงสรรเสริ ญพระบารมี
เพลงสดุดีมหาราชา
ร้องเพลงในบทเพลง ลูกของพ่อ
พิธีมอบเกียรติบตั รแก่นกั ศึกษาต้นแบบมี
คุณธรรมดีเด่นถวายในหลวง 84 พรรษา 5
ธันวาคม 2554 เรี ยนเชิญท่านประธานในพิธี
เกียรติบตั รให้กบั นักศึกษา
ประเภทที่ 1 นักศึกษาต้นแบบผูท้ ี่มีความ
ซื่ อสัตย์(เก็บทรัพย์สินของผูอ้ ื่นได้แล้วส่ งคืน
เจ้าของ)
-นางสาวปรัศนียาภรณ์ สุ ขตะ
-นางสาวพัชริ นทร์ สิ งหนาท
ประเภทที่ 2 นักศึกษาต้นแบบ ผูท้ ี่เรี ยนดี มี
คุณธรรม นาใจงาม
-นางสาวธริ นพร ออภิสิทธิ์ พรกุล
-นางสาวธนาภรณ์ บัวมีธูป

10.30 น.
12.00 น.

-นางสาวอังสดา วโรดม
-นางสาวปวีณา สี เถื่อน
ประเภทที่ 3 นักศึกษาต้นแบบ ผูท้ ี่ชอบ
ช่วยเหลือสังคม จิตอาสา และเสี ยสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
-นายจิราคม สุ ดรอด
-นางสาวศศิมณี พานามา
-นายชยานันท์ ขุนศรี
-นายสามารถ วันทัศน์
ประเภทที่ 4 นักศึกษาต้นแบบ ผูท้ ี่ประกอบ
ธุ รกิจส่ วนตัว หารายได้ระหว่างเรี ยน
-นายวันชนะ จาปาเป็ น
-นายพีระพล ผลสุ ด
-นางสาวอลิษา สี แก้วน้ าใส
-นางสาวมลฤดี วังพิลา
-นางสาวกิจจากรณ์ ต่ายหัวดง
-นางสาวสิ ตารมณ์ ฉ่ ามิ่งขวัญ
-นางสาวอาภาพร หมายมี
-นางสาวอาทิตยา กุลเสื อ
-นางสาวสุ พตั รา เติมผล
-นางสาวเสาวลักษณ์ สุ พรรณ
ประเภทที่ 5 นักศึกษาต้นแบบ ผูท้ ี่แต่งกาย
เรี ยบร้อยถูกระเบียบที่สุด
-นายภาคิณ กองแก้ว
เชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทแก่นกั ศึกษา
เป็ นการเสวนาในหัวข้อเรื่ อง สหกิจศึกษา
เสร็ จพิธีการ

กาหนดการ
ทาบุญตักบาตรไหว้ พระ
วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 06.00 – 09.00 น.
ณ วัดราชบูรณะ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เวลา
06.00 – 06.30 น.
06.30 – 07.00 น.
07.00 – 07.30 น.
07.30 – 08.00 น.
08.30 – 09.00 น.

รายการ
นักศึกษาพร้อมกันที่มหาวิทยาลัยพิษณุ โลก
นักศึกษาถึงวัดราชบูรณะ
-นาอาหารไปใส่ ถว้ ยที่ทางวัดเตรี ยมไว้
-ถวายข้าวแด่พระรัตนตรัย แล้วตักข้าวใส่ บาตร
-นาน้ าไปถวายพระแต่ละองค์
พระขึ้น อาราธนาธรรม
เสร็ จพิธีในการทาบุญตักบาตรไหว้พระ

ผู้รับผิดชอบ

การสรุปผลโครงการเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม

การสรุปผลโครงการเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
1. หน่ วยงาน

คณะบัญชี

2. โครงการ

เสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม

3. โครงการนีส้ นับสนุนแผนงานด้ าน (โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่อง […..] )
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
[] ด้านการพัฒนาคุ ณภาพนักศึกษา
[…..] ด้านการพัฒนางานวิจยั
[…..] ด้านการบริ การวิชาการและพัฒนาสังคม
[]

ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
[…..] ด้านการบริ การและพัฒนาองค์กร
[] ด้านการประกันคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
[…..]

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์และนักศึกษาคณะบัญชี

5. ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2554 – ธันวาคม 2554

6. สถานทีด่ าเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

7. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
7.1 นักศึกษาคณะบัญชี
7.2 อาจารย์

จานวน 36 คน
จานวน 5 คน

8. กิจกรรมดาเนินการ (ระบุกจิ กรรมการดาเนินงานของโครงการ มิใช่ ข้ นั ตอนการขออนุมัติโครงการ)
8.1 ขออนุมตั ิโครงการ
8.2 ดาเนินโครงการ
8.3 สรุ ปผลโครงการ
8.4 รายงานผลงานโครงการ

9. งบประมาณ
ค่ าใช้ จ่าย

กาหนดไว้ในแผน
(บาท)

ค่ าใช้ จ่ายจริง
(บาท)

คิดเป็ นร้ อยละ

250
950

250
950

100%
100%

เป็ นตัวเงิน (In Cash)
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ค่าวัสดุ

10. ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ความสาเร็จของการ ค่ าเฉลีย่
ส่ วนเบี่ยงเบน
ดาเนินโครงการ
มาตรฐาน
1. ด้านความรู ้ความ
4.4000
0.54077
เข้าใจ
2. ด้านความพึงพอใจ

4.6750

0.48620

3. ด้านการนาความรู ้
ไปใช้

4.4813

0.47735

รวมเฉลี่ย

4.5188

0.50144

11. ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปัญหา / อุปสรรค
ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง

ร้ อยละของความสาเร็จ ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการ
เทียบกับเกณฑ์
80%
ต่ากว่าเกณฑ์ / เท่ากับ
/ สู งกว่าเกณฑ์ (ร้อย
ละ 80)
สู งกว่า 80%
ต่ากว่าเกณฑ์ / เท่ากับ
/ สู งกว่าเกณฑ์ (ร้อย
ละ 80)
80%
ต่ากว่าเกณฑ์ / เท่ากับ
/ สู งกว่าเกณฑ์ (ร้อย
ละ 80)
สู งกว่า 80%

แนวทางแก้ไข
เพิ่ ม ช่ อ งทางประชาสั ม พัน ธ์ ใ นการเข้า ร่ วม 2โครงการ เช่ น
ผ่านเว็บไซต์คณะบัญชี /สถาบัน/mail/รายบุคคล/บอร์ ดคณะ
บัญชี

12.

สามารถเพิม่ ความเข้ มแข็งให้ แก่ ชุมชน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

13. สามารถนาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
สามารถนาไปบูรณาการจัดการเรี ยนการสอน ในรายวิชาบัญชี ตน้ ทุน 1 และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
จัดทาโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
14. ข้ อเสนอแนะในการดาเนินโครงการครั้งต่ อไป
14.1 เพิ่มจานวนนักศึกษา
14.2 เพิ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
15. ผลทีไ่ ด้ รับจากการดาเนินโครงการ
15.1 นักศึกษามีความรู ้และความเข้าใจเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมยิง่ ขึ้น
15.2 นักศึกษาเป็ นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรมมากขึ้น
15.3 นักศึกษาประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพิษณุ โลกมากขึ้น
16. ภาคผนวก

ผลการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการดาเนินโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมครั้งนี้ ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล คานวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า SD และเกณฑ์ในการประเมินโดย
แบ่งตามเกณฑ์และเทียบเท่า %
เกณฑ์การประเมิน
4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจมากที่สุด
100%
3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจมาก
80%
2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจปานกลาง
70%
1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจน้อย
60%
1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
50%
ผูจ้ ดั ทาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความสาเร็ จของการดาเนินโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมและ
จริ ยธรรมดังนี้
1.ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
(ตารางที่1.1) ผลการวิเคราะห์ดา้ นความรู ้ความเข้าใจ
ลาดับ
ที่
1

รายการ
หลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมท่านมีความรู ้
ความเข้าใจเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม
รวมเฉลี่ย

4.4000

0.54077

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

4.4000

0.54077

มาก

X

SD

พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความรู ้ความเข้าใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก( X =4.4000)
เมื่อพิจารณา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม ( X =4.4000)

2.ด้ านความพึงพอใจ
(ตารางที่2.1) ผลการวิเคราะห์ดา้ นความพึงพอใจ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ
ท่านได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ท่านได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อ
ท่านได้เข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร
ท่านมีจิตใจที่อยากเข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญ
ตักบาตร
รวมเฉลี่ย

4.5250

0.54945

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด

4.7000
4.7250
4.7500

0.51204
0.44839
0.43483

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.6750

0.48620

มากที่สุด

X

SD

พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
( X =4.6750) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีจิตใจที่อยากเข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญตัก
บาตร ( X =4.7500) รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามได้เข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร ( X =4.7250)
ผูต้ อบแบบสอบถามได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อ ( X =4.7000) และผูต้ อบแบบสอบถามได้ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ( X =4.5250)

3.ด้ านการนาความรู้ ไปใช้
(ตารางที่3.1) ผลการวิเคราะห์ดา้ นการนาความรู ้ไปใช้
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ท่านเป็ นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
ท่านมีจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบัน
2
พระมหากษัตริ ย ์
และเข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อท่านมีจิตสานึก
3
ในการทาความดีถวายแด่ในหลวง
หลังเข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรท่านมี
4
จิตใจที่ดีงาม
รวมเฉลี่ย

4.5000
4.7500

0.55002
0.43483

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มากที่สุด

4.1500

0.42307

มาก

4.5250

0.50147

มากที่สุด

4.4813

0.47735

มาก

X

SD

พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการนาความรู ้ไปใช้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( X =4.4813) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ( X =4.7500) รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามเข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรมีจิตใจที่
ดีงาม ( X =4.5250) ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ( X =4.5000) และผูต้ อบ
แบบสอบถามเข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อและมีจิตสานึกในการทาความดีถวายแด่ในหลวง( X =4.1500)

สรุปผลการประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
จากผลการประเมินโครงการ มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการและนักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง
คุณธรรมและจริ ยธรรม มีความพึงพอใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
พิษณุ โลก พร้อมทั้งนาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เพราะกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยเสริ มสร้าง
คุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็ นผูม้ ีจิตใจที่ดีงาม

ผลการดาเนินโครงการเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการดาเนินโครงการ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการดาเนินโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมครั้งนี้ ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล คานวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า SD และเกณฑ์ในการประเมินโดย
แบ่งตามเกณฑ์และเทียบเท่า %
เกณฑ์การประเมิน
4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจมากที่สุด
100%
3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจมาก
80%
2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจปานกลาง
70%
1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจน้อย
60%
1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
50%
ผูจ้ ดั ทาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์การจัดทาโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมและ
จริ ยธรรม แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษาคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของคณะบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(ตารางที่1.1) ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (n=120)
ร้อยละ
ชาย
15
12.50
หญิง
105
87.50
รวม
120
100.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงจานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.50 และ
เป็ นเพศชายจานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50

(ตารางที่1.2) ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (n=120)
ร้อยละ
20 – 25 ปี
120
100.00
รวม
120
100.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด มีอายุเฉลี่ยในช่วง 20 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 100.00
(ตารางที่1.3) ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
อายุ
จานวน (n=120)
ร้อยละ
ปริ ญญาตรี
120
100.00
รวม
120
100.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมนักศึกษาคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
(ตารางที่2.1) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษา ด้านความรู ้เรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม
จานวน (n=120)
ร้อยละ
รู ้
120
100.00
รวม
120
100.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด มีความรู ้เรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม คิดเป็ นร้อยละ 100.00
(ตารางที่2.2) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษา ด้านการเข้าร่ วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริ ยธรรม
จานวน (n=120)
ร้อยละ
เคย
120
100.00
รวม
120
100.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด เคยเข้าร่ วมอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรม
คิดเป็ นร้อยละ 100.00

(ตารางที่2.3) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษา ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริ ยธรรม
จานวน (n=120)
ร้อยละ
1 ครั้ง
6
5.00
1 - 2 ครั้ง
6
5.00
2 - 3 ครั้ง
33
27.50
3 - 4 ครั้ง
3
2.50
4 - 5 ครั้ง
60
50.00
5 ครั้งขึ้นไป
12
10.00
รวม
120
100.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริ ยธรรม 4 – 5 ครั้ง
จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมา คือ 2 - 3 ครั้ง จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.50 ,
5 ครั้งขึ้นไป จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 , 1 ครั้ง/1 - 2 ครั้ง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.00
และ 3 - 4 ครั้ง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50
(ตารางที่2.4) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษา ด้านความเอื้อเฟื่ อเผื่อแผ่มีเมตตากรุ ณาช่วยเหลือ
ต่อบุคคลอื่น
จานวน (n=120)
ร้อยละ
1 - 2 ครั้ง
15
12.50
2 - 3 ครั้ง
12
10.00
3 - 4 ครั้ง
84
70.00
5 ครั้งขึ้นไป
9
7.50
รวม
120
100.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความเอื้อเฟื่ อเผื่อแผ่มีเมตตากรุ ณาช่วยเหลือต่อบุคคลอื่น
3 - 4 ครั้ง จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ 1 - 2 ครั้ง จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.50 , 2 - 3 ครั้ง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และ 5 ครั้งขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7.50

(ตารางที่2.5) ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักศึกษา ด้านการมีคุณธรรมและจริ ยธรรม (ตอบมากกว่า 1ข้อ)
จานวน (n=120)
ร้อยละ
ความซื่อสัตย์
60
15.60
ความยุติธรรม
27
7.00
ความกตัญญูกตเวที
87
22.70
ความเมตตากรุ ณา
6
1.60
ความมีน้ าใจ
105
27.30
ความมีระเบียบวินยั
66
17.20
ความประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงาม
33
8.60
รวม
384
100.00
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ด้านความมีน้ าใจ จานวน 105 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27.30 รองลงมา คือ ด้านความกตัญญูกตเวที จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.70 , ด้าน
ความมีระเบียบวินยั จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.20 , ด้านความซื่อสัตย์ จานวน 60 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.60 , ด้านความประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงาม จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.60 , ด้านความยุติธรรม
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 และ ความเมตตากรุ ณา จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.60
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของคณะบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
(ตารางที่3.1) ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมคุณธรรมและจริ ยธรรม
ลาดับ
ระดับความ
รายการ
SD
X
ที่
พึงพอใจ
ท่านมีความรู ้เรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม
4.4750
0.59356
มาก
1
ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม
หลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมท่านมีความรู ้
4.4000
0.54077
มาก
2
ความเข้าใจเรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรม
3 ท่านเป็ นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
4.5000
0.55002
มาก
ท่านได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
4.5250
0.54945
มากที่สุด
4
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
รวมเฉลี่ย
4.4750
0.55845
มาก

พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในกิจกรรมคุณธรรมและจริ ยธรรมในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.4750) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ( X =4.5250) รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นบุคคลที่มี
คุณธรรมและจริ ยธรรม ( X =4.5000) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้เรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมก่อนเข้า
ร่ วมกิจกรรม ( X =4.4750) และผูต้ อบแบบสอบถามหลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมมีความรู ้ความเข้าใจเรื่ อง
คุณธรรมและจริ ยธรรม ( X =4.4000)
(ตารางที่3.2) ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมวันพ่อ
ลาดับ
รายการ
ที่
1 ท่านได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อ
ท่านมีจิตสานึกในการเทิดทูนสถาบัน
2
พระมหากษัตริ ย ์
และหลังเข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อท่านมี
3
จิตสานึกในการทาความดีถวายแด่ในหลวง
รวมเฉลี่ย

4.7000
4.7500

0.51204
0.43483

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.1500

0.42307

มาก

4.5333

0.45665

มากที่สุด

X

SD

พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในกิจกรรมวันพ่อในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X =4.5333) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีจิตสานึกในการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ( X =4.7500) รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อ
( X =4.7000) และผูต้ อบแบบสอบถามหลังเข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อมีจิตสานึกในการทาความดีถวายแด่ใน
หลวง ( X =4.1500)
(ตารางที่3.3) ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการทาบุญตักบาตร
ลาดับ
ระดับความ
รายการ
SD
X
ที่
พึงพอใจ
1 ท่านได้เข้าร่ วมกิจกรรมการทาบุญตักบาตร
4.7250
0.44839
มากที่สุด
ท่านมีจิตใจที่อยากเข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญ
4.7500
0.43483
มากที่สุด
2
ตักบาตร
หลังเข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรท่านมี
4.5250
0.50147
มากที่สุด
3
จิตใจที่ดีงาม
รวมเฉลี่ย
4.6667
0.46156
มากที่สุด

พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในกิจกรรมการทาบุญตักบาตรในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.6667) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีจิตใจที่อยาก
เข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญตักบาตร ( X =4.7500) รองลงมา คือ ผูต้ อบแบบสอบถามได้เข้าร่ วมกิจกรรมการ
ทาบุญตักบาตร ( X =4.7250) และผูต้ อบแบบสอบถามหลังเข้าร่ วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรมีจิตใจที่ดีงาม
( X =4.5250)

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
 ควรมีกิจกรรมแบบนี้อีก
 อยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ทุกปี
 หลังจากได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้ว ทาให้รู้สึกดีข้ ึนมาก และเข้าใจถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม
 ทาให้รักพ่อหลวงของเรามากขึ้น และมีจิตสานึกที่ดีต่อพ่อหลวง
 ทาให้เราอยากเข้าวัด ทาบุญมากขึ้น
 กิจกรรมที่จดั ทาขึ้นดีมาก อยากให้มีการจัดแบบนี้อีก
 ทาให้รู้เรื่ องคุณธรรมและจริ ยธรรมมากขึ้นกว่าเดิม
 อยากให้มีกิจกรรมที่ดีๆ อีก
 เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมได้ดีมาก
 อยากให้มีกิจกรรมสร้างเสริ มคุณธรรมแบบนี้อีกครั้ง
 ควรที่จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ
 ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบก่อนที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อน
 กิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่ดีทาให้นกั ศึกษามีการเข้าร่ วมกิจกรรมมากขึ้น
 ควรที่จะนาไปปฏิบตั ิตาม
 หลังเสร็ จกิจกรรมควรที่จะนาความรู ้สึกที่ได้มา นาไปเผยแพร่ ให้ผอู ้ ื่นฟัง
 มีการแนะนาผูอ้ ื่นให้เข้าร่ วมกิจกรรมคุณธรรมเพื่อที่จะได้ทาความดีให้มากขึ้น

