
 

 

 

หน่วยงาน  คณะบัญชี  มหาวทิยาลยัพษิณุโลก 

1.  โครงการ  “ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ” 

2.  โครงการนีส้นับสนุนแผนงานด้าน  ( โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง [……] )

[…..]  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  […..]  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
[  ]  ดา้นการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  […..]  ดา้นการบริการและพฒันาองคก์ร 
[…..]  ดา้นการพฒันางานวจิยั   [  ]  ดา้นการประกนัคุณภาพและพฒันาคุณภาพ                                                
[…..]  ดา้นการบริการวชิาการและพฒันาสังคม             คุณภาพการศึกษา                             

3.  ความสอดคล้องกบัประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัพษิณุโลก 

3.1  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี            4          ดา้น             การพฒันานกัศึกษา               
       แผนกลยทุธ์  -  มุมมองดา้นนกัศึกษา / ผูมี้ส่วนไดเ้สีย: คุณค่าคุณภาพงานนกัศึกษา  

-  มุมมองดา้นบุคลากร การเรียนรู้ และนวตักรรม: การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
3.2  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี           7           ดา้น            การประกนัคุณภาพ  
       แผนกลยทุธ์   -  มุมมองดา้นนกัศึกษา / ผูมี้ส่วนไดเ้สีย : คุณค่าคุณภาพงานนกัศึกษา 

-  มุมมองดา้นบุคลากร การเรียนรู้และนวตักรรม: การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
-  มุมมองดา้นกระบวนการภายใน: คุณลกัษณะของสถาบนั / ภาพลกัษณ์ / สังคม 

4.  ความสอดคล้องกบัเกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศึกษา 

4.1  องคป์ะกอบท่ี         3        ช่ือ              กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา               ตวับ่งช้ีท่ี            3.2 
   -  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
       เกณฑข์อง  [  ]  สกอ.                                    […..]   สมศ. 

 

 

 



5.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 หมวด ๑ บททัว่ไป ความมุ่งหมายและหลกัการ มาตรา 
๖ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข หมวด ๔ แนวการจดั
การศึกษา มาตรา ๒๓ การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ บูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี (๔) จดัการเรียนการสอนโดย ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ 
อยา่งได ้สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ คุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุก
วชิา  

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว และการท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คนในสังคมมี
ความพฤติกรรมในเร่ืองความดีเส่ือมลง สถานศึกษาเห็นถึงความส าคญั จึงด าเนินการ จดัท าโครงการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีให้กบันักเรียน สร้างนิสัย ให้เป็นคนมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต เติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีระเบียบวนิยั เป็นคนดี มีความเป็นประชาธิปไตย มี วิจารณญาณ 
ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

6.  วตัถุประสงค์ 

6.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 
6.2  เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
6.3  เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษาประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

 

7.  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

7.1  เชิงปริมาณ 

7.1.1 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 
7.1.2 ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 
7.1.3 การน าความรู้ไปใชข้องกลุ่มแหมาย ร้อยละ 80 
7.1.4 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

7.2  เชิงคุณภาพ 

โครงการท่ีจดัท าข้ึนในทุกโครงการเกิดจากความสามคัคีภายในกลุ่มเพื่อเพิ่มคุณธรรม  จริยธรรม  
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรู้รัก  สามคัคี  ช่วยเหลือกนั  มองเห็นคุณค่าทางคุณธรรม  จริยธรรม  และส่ิงท่ีดีงาม  



ท าให้นกัศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมและสร้างการปลูกจิตส านึกของนกัศึกษาให้เกิดการมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ใชเ้วลาวา่ง  ใหเ้ป็นประโยชน์  จะสร้างสังคมใหมี้ความสุขมากข้ึน  จากการท ากิจกรรม 

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพประกอบดว้ย 
1.  ดา้นความกตญัญูกตเวทีต่อพอ่แม่ ตวัช้ีวดั  หนงัสือรับรองจากผูป้กครอง 
2.  ดา้นความขยนัอดทน   ตวัช้ีวดั  หนงัสือรับรองจากสถานท่ีท างาน 
3.  ดา้นความประพฤติท่ีดีงาม  ตวัช้ีวดั  หนงัสือรับรอง  และเกียรติบตัร 
4.  ดา้นความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ตวัช้ีวกั แบบสอบถามพฤติกรรมจากเพื่อน 
5.  ดา้นความเสียสละต่อส่วนรวม  ตวัช้ีวดั  หนงัสือรับรองจากผูใ้หญ่บา้น 
6.  ดา้นความซ่ือสัตย ์   ตวัช้ีวดั  หนงัสือรับรองพฤติกรรมจากอาจารยผ์ูส้อน 
 

8.  การด าเนินงาน 

วธีิด าเนินงาน 
พ.ศ.  2554 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

1.เสนอโครงการ     โครงการไดรั้บอนุมติั 
2.ประชุมมอบหมายงาน     ผูรั้บผดิชอบ 
3.คน้หาตวัแทนนกัศึกษาท่ี      
   มีคุณธรรมและจริยธรรม 

   
ตวัแทนนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

4.จดับอร์ดตวัแทนนกัศึกษา 
   ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

   
บอร์ดตวัแทนนกัศึกษาท่ีมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

5.ด าเนินงานกิจกรรมวนัพ่อ    
นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวนั
พอ่ 

6.ด าเนินงานกิจกรรมการ 
   ท าบุญตกับาตรไหวพ้ระ 

   
นกัศึกษาไปท าบุญตกับาตร
ไหวพ้ระ 

7.ท าแบบสอบถามโครงการ  
   “เสริมสร้างคุณธรรมและ  
   จริยธรรม” 

   
แบบสอบถามโครงการ 
“เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม” 

8.ประเมินผลโครงการ    ส่งรายงานผลงาน 

 

 



9.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 

      ลงช่ือ...........................................ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

                     (นางสาวชไมพร     ทว้มเกิด) 

                       ประธาน 

 

      ลงช่ือ...........................................ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

                     (นางสาววจิิตรา   ปานทิพย)์ 

                               รองประธาน 

 

       อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

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

      (อาจารยนิ์ธิวดี  ทบัทิมศรี) 

................./................./................... 

 

 

 

 

 

 



10.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554  ถึง  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2554 

11.  สถานทีด่ าเนินโครงการ 

 มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

12.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

12.1  นกัศึกษามหาลยัพิษณุโลก  คณะบญัชี   
 

13.  งบประมาณ  1,200     บาท     แบ่งเป็น 

13.1  ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นตัวเงิน (ln  Cash) 
-  ค่าวสัดุอุปกรณ์ท างาน                        950 บาท 
- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม    250 บาท 

14.  วธิีการประเมนิโครงการ 

14.1  แบบสอบถาม 
14.2  สังเกตพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 

15.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

15.1  นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมยิง่ข้ึน 
15.2  นกัศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน 
15.3  นกัศึกษาประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัพิษณุโลกมากข้ึน 

16.  ก าหนดการ  

 

 

   



  

ก าหนดการ 

เฉลมิพระเกยีรติ  5  ธันวามหาราช  84  พรรษา 

วนัศุกร์ที ่ 2  ธันวาคม  2554  เวลา  08.00 – 12.00  น. 

ณ  ห้องประชุมอจัฉรา  ช้ัน  5  อาคารปรางค์ทอง  มหาวิทยาลยัพษิณุโลก  (ส่วนใน) 

เวลา รายการ ผู้รับผดิชอบ 
08.00 – 09.00  น. นกัศึกษาทุกคนลงทะเบียน  
09.00 – 09.19  น. ซกัซอ้มล าดบัพิธีถวายพระพร  
09.00  น. เชิญท่านประธานเขา้ห้องประชุม นายกสโมสรนกัศึกษา 
09.19  น. เขา้สู่พิธีการ  

 
เชิญท่านสุนทร  รักเล้ียง  เปิดกรวย และกล่าว
บทอาเศียรวาท 

 

 เพลงสรรเสริญพระบารมี  
 เพลงสดุดีมหาราชา  
 ร้องเพลงในบทเพลง  ลูกของพอ่  

 

พิธีมอบเกียรติบตัรแก่นกัศึกษาตน้แบบมี
คุณธรรมดีเด่นถวายในหลวง  84  พรรษา  5  
ธนัวาคม  2554  เรียนเชิญท่านประธานในพิธี
เกียรติบตัรใหก้บันกัศึกษา 

 

 

ประเภทที ่ 1  นกัศึกษาตน้แบบผูท่ี้มีความ
ซ่ือสัตย(์เก็บทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นไดแ้ลว้ส่งคืน
เจา้ของ) 
-นางสาวปรัศนียาภรณ์  สุขตะ 
-นางสาวพชัรินทร์  สิงหนาท 

 

 

ประเภทที ่ 2  นกัศึกษาตน้แบบ  ผูท่ี้เรียนดี  มี
คุณธรรม  น าใจงาม 
-นางสาวธรินพร  ออภิสิทธ์ิพรกุล 
-นางสาวธนาภรณ์  บวัมีธูป 

 



-นางสาวองัสดา  วโรดม 
-นางสาวปวณีา  สีเถ่ือน 

 

ประเภทที ่ 3  นกัศึกษาตน้แบบ  ผูท่ี้ชอบ
ช่วยเหลือสังคม  จิตอาสา  และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
-นายจิราคม  สุดรอด 
-นางสาวศศิมณี  พาน ามา 
-นายชยานนัท ์ ขนุศรี 
-นายสามารถ  วนัทศัน์ 

 

 

ประเภทที ่ 4  นกัศึกษาตน้แบบ  ผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั  หารายไดร้ะหวา่งเรียน 
-นายวนัชนะ  จ  าปาเป็น 
-นายพีระพล  ผลสุด 
-นางสาวอลิษา  สีแกว้น ้าใส 
-นางสาวมลฤดี  วงัพิลา 
-นางสาวกิจจากรณ์  ต่ายหวัดง 
-นางสาวสิตารมณ์  ฉ ่าม่ิงขวญั 
-นางสาวอาภาพร  หมายมี 
-นางสาวอาทิตยา  กุลเสือ 
-นางสาวสุพตัรา  เติมผล 
-นางสาวเสาวลกัษณ์  สุพรรณ 

 

 
ประเภทที ่ 5  นกัศึกษาตน้แบบ  ผูท่ี้แต่งกาย
เรียบร้อยถูกระเบียบท่ีสุด 
-นายภาคิณ  กองแกว้ 

 

 เชิญท่านประธานกล่าวใหโ้อวาทแก่นกัศึกษา  
10.30  น. เป็นการเสวนาในหวัขอ้เร่ือง  สหกิจศึกษา  
12.00  น. เสร็จพิธีการ  

 

 

 

 



 

ก าหนดการ 

ท าบุญตักบาตรไหว้พระ 

วนัเสาร์ที ่ 24  ธันวาคม  2554  เวลา  06.00 – 09.00  น. 

ณ  วดัราชบูรณะ  อ าเภอเมือง  จังหวดัพษิณุโลก   

เวลา รายการ ผู้รับผดิชอบ 
06.00 – 06.30  น. นกัศึกษาพร้อมกนัท่ีมหาวทิยาลยัพิษณุโลก  
06.30 – 07.00  น. นกัศึกษาถึงวดัราชบูรณะ  

07.00 – 07.30  น. 
-น าอาหารไปใส่ถว้ยท่ีทางวดัเตรียมไว ้
-ถวายขา้วแด่พระรัตนตรัย  แลว้ตกัขา้วใส่บาตร 
-น าน ้าไปถวายพระแต่ละองค ์

 

07.30 – 08.00  น. พระข้ึน  อาราธนาธรรม  
08.30 – 09.00  น. เสร็จพิธีในการท าบุญตกับาตรไหวพ้ระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรุปผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 



 
การสรุปผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 

1. หน่วยงาน  คณะบญัชี 
 

2. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

3. โครงการนีส้นับสนุนแผนงานด้าน (โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง […..] ) 
 

[]  ดา้นการจดัการเรียนการสอน […..]  ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
[]  ดา้นการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา […..]  ดา้นการบริการและพฒันาองคก์ร 
[…..]  ดา้นการพฒันางานวจิยั []   ดา้นการประกนัคุณภาพและพฒันา  

          คุณภาพการศึกษา […..]  ดา้นการบริการวชิาการและพฒันาสังคม 
 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ  อาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะบญัชี   
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2554 – ธนัวาคม 2554 
 

6. สถานทีด่ าเนินโครงการ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 7.1 นกัศึกษาคณะบญัชี     จ านวน  36   คน 
 7.2 อาจารย ์      จ านวน   5    คน 
 

8. กจิกรรมด าเนินการ (ระบุกจิกรรมการด าเนินงานของโครงการ  มิใช่ข้ันตอนการขออนุมัติโครงการ) 
 8.1  ขออนุมติัโครงการ 
 8.2  ด าเนินโครงการ 
 8.3  สรุปผลโครงการ 
 8.4  รายงานผลงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



9. งบประมาณ   

ค่าใช้จ่าย ก าหนดไว้ในแผน 

(บาท) 
ค่าใช้จ่ายจริง  

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

เป็นตัวเงิน (In  Cash)    
  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 250 250 100% 
  ค่าวสัดุ        950 950 100% 

 
 

10. ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการ 

ระดับความส าเร็จ
เทยีบกบัเกณฑ์ 

1. ดา้นความรู้ความ
เขา้ใจ 

4.4000 0.54077 80% ต ่ากวา่เกณฑ์ / เท่ากบั 
/ สูงกวา่เกณฑ ์(ร้อย

ละ 80) 
2. ดา้นความพึงพอใจ 4.6750 0.48620 สูงกวา่ 80% ต ่ากวา่เกณฑ์ / เท่ากบั 

/ สูงกวา่เกณฑ ์(ร้อย
ละ 80) 

3. ดา้นการน าความรู้
ไปใช ้

4.4813 0.47735 80% ต ่ากวา่เกณฑ์ / เท่ากบั 
/ สูงกวา่เกณฑ ์(ร้อย

ละ 80) 
รวมเฉล่ีย 4.5188 0.50144 สูงกวา่ 80%  

 
 

11. ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ขาดการประชาสัมพนัธ์อยา่งทัว่ถึง เพิ่มช่องทางประชาสัมพนัธ์ในการเข้าร่วม2โครงการ เช่น 
ผ่านเวบ็ไซต์คณะบญัชี/สถาบนั/mail/รายบุคคล/บอร์ดคณะ
บญัชี  

 
 
 
 
 
 
 
 



12.  สามารถเพิม่ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

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

13. สามารถน าไปบูรณาการกบัการจัดการเรียนการสอน 

 สามารถน าไปบูรณาการจดัการเรียนการสอน ในรายวิชาบญัชีตน้ทุน 1 และส่งเสริมให้นกัศึกษา
จดัท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

14. ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการคร้ังต่อไป 

 14.1 เพิ่มจ านวนนกัศึกษา 
 14.2 เพิ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

15.  ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินโครงการ 
 15.1  นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมยิง่ข้ึน 

15.2  นกัศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน 

15.3  นกัศึกษาประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัพิษณุโลกมากข้ึน 
 

16. ภาคผนวก 

  
  
 
 
 

 

 

 

 



ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมคร้ังน้ี  ไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารประเมิน

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  การวเิคราะห์ขอ้มูล  ค  านวณร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่า SD  และเกณฑใ์นการประเมินโดย
แบ่งตามเกณฑแ์ละเทียบเท่า %    

เกณฑก์ารประเมิน 
4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  100% 
3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจมาก  80% 
2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 70% 
1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจนอ้ย  60% 
1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  50% 
ผูจ้ดัท าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความส าเร็จของการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรมดงัน้ี 
 
1.ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 

(ตารางท่ี1.1)  ผลการวเิคราะห์ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ X  SD 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 
หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 

4.4000 0.54077 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.4000 0.54077 มาก 
 
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( X =4.4000) 

เม่ือพิจารณา  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม ( X =4.4000) 
 
 
 
 
 



 2.ด้านความพงึพอใจ 
 

(ตารางท่ี2.1)  ผลการวเิคราะห์ดา้นความพึงพอใจ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ X  SD 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 
ท่านไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของ
มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

4.5250 0.54945 มากท่ีสุด 

2 ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัพ่อ 4.7000 0.51204 มากท่ีสุด 
3 ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตร 4.7250 0.44839 มากท่ีสุด 

4 
ท่านมีจิตใจท่ีอยากเขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญ
ตกับาตร 

4.7500 0.43483 มากท่ีสุด 

 รวมเฉล่ีย 4.6750 0.48620 มากท่ีสุด 
 

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X =4.6750)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตใจท่ีอยากเขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกั
บาตร ( X =4.7500)  รองลงมา  คือ  ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตร  ( X =4.7250)  
ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่  ( X =4.7000)  และผูต้อบแบบสอบถามไดป้ฏิบติัตาม
กฎระเบียบของมหาวทิยาลยัพิษณุโลก  ( X =4.5250)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

(ตารางท่ี3.1)  ผลการวเิคราะห์ดา้นการน าความรู้ไปใช ้
ล าดบั
ท่ี 

รายการ X  SD 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 ท่านเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 4.5000 0.55002 มาก 

2 
ท่านมีจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

4.7500 0.43483 มากท่ีสุด 

3 
และเขา้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่ท่านมีจิตส านึก
ในการท าความดีถวายแด่ในหลวง 

4.1500 0.42307 มาก 

4 
หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตรท่านมี
จิตใจท่ีดีงาม 

4.5250 0.50147 มากท่ีสุด 

 รวมเฉล่ีย 4.4813 0.47735 มาก 
 

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีการน าความรู้ไปใชใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X =4.4813)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์( X =4.7500)  รองลงมา  คือ  ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตรมีจิตใจท่ี
ดีงาม  ( X =4.5250)  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม  ( X =4.5000)  และผูต้อบ
แบบสอบถามเขา้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่และมีจิตส านึกในการท าความดีถวายแด่ในหลวง( X =4.1500)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมนิความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
 

จากผลการประเมินโครงการ มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการและนกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
คุณธรรมและจริยธรรม  มีความพึงพอใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม  และปฏิบติัตามกฎระเบียบของมหาวทิยาลยั
พิษณุโลก  พร้อมทั้งน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง  เพราะกิจกรรมเหล่าน้ีช่วยเสริมสร้าง
คุณลกัษณะของนกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้จิตใจท่ีดีงาม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
ผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินโครงการ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมคร้ังน้ี  ไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารประเมิน

วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  การวเิคราะห์ขอ้มูล  ค  านวณร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่า SD  และเกณฑใ์นการประเมินโดย
แบ่งตามเกณฑแ์ละเทียบเท่า %   

เกณฑก์ารประเมิน 
4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  100% 
3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจมาก  80% 
2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 70% 
1.51 – 2.50  มีความพึงพอใจนอ้ย  60% 
1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  50% 
ผูจ้ดัท าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารจดัท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดงัน้ี  
ตอนท่ี  1  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัศึกษาคณะบญัชี  สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
ตอนท่ี  3  ผลการวเิคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของคณะบญัชี  สาขาการบญัชี    
                 มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
 
ตอนที ่ 1  ผลการวเิคราะห์ลักษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
(ตารางท่ี1.1)  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน  (n=120) ร้อยละ 
ชาย 15 12.50 
หญิง 105 87.50 
รวม 120 100.00 

 
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิงจ านวน  105  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.50  และ

เป็นเพศชายจ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.50 
 
 



(ตารางท่ี1.2)  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ จ านวน  (n=120) ร้อยละ 

20 – 25  ปี 120 100.00 
รวม 120 100.00 

 
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  มีอายเุฉล่ียในช่วง  20 – 25  ปี  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

 
(ตารางท่ี1.3)  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

อาย ุ จ านวน  (n=120) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 120 100.00 

รวม 120 100.00 
 

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 
ตอนที ่ 2  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนักศึกษาคณะบัญชี  สาขาการบัญชี  มหาวทิยาลัยพษิณุโลก 

 
(ตารางท่ี2.1)  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัศึกษา  ดา้นความรู้เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 

 จ านวน  (n=120) ร้อยละ 
รู้ 120 100.00 

รวม 120 100.00 
 

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  มีความรู้เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 

(ตารางท่ี2.2)  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัศึกษา  ดา้นการเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั 
คุณธรรมและจริยธรรม 

 จ านวน  (n=120) ร้อยละ 
เคย 120 100.00 
รวม 120 100.00 

 
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  เคยเขา้ร่วมอบรมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม  

คิดเป็นร้อยละ  100.00 



 
(ตารางท่ี2.3)  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัศึกษา  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั 

คุณธรรมและจริยธรรม 
 จ านวน  (n=120) ร้อยละ 

1  คร้ัง 6 5.00 
1 - 2  คร้ัง 6 5.00 
2 - 3  คร้ัง 33 27.50 
3 - 4  คร้ัง 3 2.50 
4 - 5  คร้ัง 60 50.00 

5  คร้ังข้ึนไป 12 10.00 
รวม 120 100.00 

 
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและจริยธรรม  4 – 5  คร้ัง  

จ  านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.00  รองลงมา  คือ  2 - 3  คร้ัง  จ  านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  27.50 ,     
5  คร้ังข้ึนไป  จ  านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.00 , 1 คร้ัง/1 - 2  คร้ัง  จ  านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.00 
และ  3 - 4  คร้ัง  จ  านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.50 
 

(ตารางท่ี2.4)  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัศึกษา  ดา้นความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผมี่เมตตากรุณาช่วยเหลือ 
ต่อบุคคลอ่ืน 

 จ านวน  (n=120) ร้อยละ 
1 - 2  คร้ัง 15 12.50 
2 - 3  คร้ัง 12 10.00 
3 - 4  คร้ัง 84 70.00 

5  คร้ังข้ึนไป 9 7.50 
รวม 120 100.00 

 
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผมี่เมตตากรุณาช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน    

3 - 4  คร้ัง  จ  านวน  84  คน  คิดเป็นร้อยละ  70.00  รองลงมา  คือ  1 - 2  คร้ัง  จ  านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ
12.50  ,  2 - 3  คร้ัง  จ  านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.00  และ  5  คร้ังข้ึนไป  จ  านวน  9  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  7.50 
 



(ตารางท่ี2.5)  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมนกัศึกษา  ดา้นการมีคุณธรรมและจริยธรรม  (ตอบมากกวา่ 1ขอ้) 
 จ านวน  (n=120) ร้อยละ 

ความซ่ือสัตย ์ 60 15.60 
ความยติุธรรม 27 7.00 

ความกตญัญูกตเวที 87 22.70 
ความเมตตากรุณา 6 1.60 
ความมีน ้าใจ 105 27.30 

ความมีระเบียบวนิยั 66 17.20 
ความประพฤติปฏิบติัท่ีดีงาม 33 8.60 

รวม 384 100.00 
 

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ดา้นความมีน ้าใจ  จ  านวน  105 คน  
คิดเป็นร้อยละ  27.30  รองลงมา  คือ  ดา้นความกตญัญูกตเวที  จ  านวน  87  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.70  , ดา้น
ความมีระเบียบวนิยั  จ  านวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.20  , ดา้นความซ่ือสัตย ์ จ  านวน  60  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 15.60  , ดา้นความประพฤติปฏิบติัท่ีดีงาม  จ านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.60  , ดา้นความยติุธรรม
จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.00  และ  ความเมตตากรุณา  จ  านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.60 

 
ตอนที ่ 3  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของคณะบญัชี  สาขาการบญัชี    

                              มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
 
(ตารางท่ี3.1)  ผลการวเิคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ X  SD 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 
ท่านมีความรู้เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม 

4.4750 0.59356 มาก 

2 
หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม 

4.4000 0.54077 มาก 

3 ท่านเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 4.5000 0.55002 มาก 

4 
ท่านไดป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของ
มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

4.5250 0.54945 มากท่ีสุด 

 รวมเฉล่ีย 4.4750 0.55845 มาก 



พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.4750)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดป้ฏิบติัตาม
กฎระเบียบของมหาวทิยาลยัพิษณุโลก ( X =4.5250)  รองลงมา  คือ  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลท่ีมี
คุณธรรมและจริยธรรม  ( X =4.5000)  ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมก่อนเขา้
ร่วมกิจกรรม  ( X =4.4750)  และผูต้อบแบบสอบถามหลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจเร่ือง
คุณธรรมและจริยธรรม  ( X =4.4000)   
 

(ตารางท่ี3.2)  ผลการวเิคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมวนัพ่อ 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ X  SD 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัพ่อ 4.7000 0.51204 มากท่ีสุด 

2 
ท่านมีจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

4.7500 0.43483 มากท่ีสุด 

3 
และหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่ท่านมี
จิตส านึกในการท าความดีถวายแด่ในหลวง 

4.1500 0.42307 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.5333 0.45665 มากท่ีสุด 
 

พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในกิจกรรมวนัพอ่ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  ( X =4.5333)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตส านึกในการเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ ( X =4.7500)  รองลงมา  คือ  ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่           
( X =4.7000)  และผูต้อบแบบสอบถามหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่มีจิตส านึกในการท าความดีถวายแด่ใน
หลวง  ( X =4.1500)   

 
(ตารางท่ี3.3)  ผลการวเิคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการท าบุญตกับาตร 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ X  SD 
ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการท าบุญตกับาตร 4.7250 0.44839 มากท่ีสุด 

2 
ท่านมีจิตใจท่ีอยากเขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญ
ตกับาตร 

4.7500 0.43483 มากท่ีสุด 

3 
หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตรท่านมี
จิตใจท่ีดีงาม 

4.5250 0.50147 มากท่ีสุด 

 รวมเฉล่ีย 4.6667 0.46156 มากท่ีสุด 



 
พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในกิจกรรมการท าบุญตกับาตรในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X =4.6667)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีจิตใจท่ีอยาก
เขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตร  ( X =4.7500)  รองลงมา  คือ  ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
ท าบุญตกับาตร  ( X =4.7250)  และผูต้อบแบบสอบถามหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตรมีจิตใจท่ีดีงาม   
( X =4.5250)   
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 ควรมีกิจกรรมแบบน้ีอีก 

 อยากใหมี้กิจกรรมดีๆ แบบน้ีทุกปี 

 หลงัจากไดร่้วมกิจกรรมต่างๆ แลว้  ท าใหรู้้สึกดีข้ึนมาก  และเขา้ใจถึงคุณธรรมและจริยธรรม 

 ท าใหรั้กพอ่หลวงของเรามากข้ึน  และมีจิตส านึกท่ีดีต่อพอ่หลวง 

 ท าใหเ้ราอยากเขา้วดั  ท าบุญมากข้ึน 

 กิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนดีมาก  อยากใหมี้การจดัแบบน้ีอีก 

 ท าใหรู้้เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึนกวา่เดิม 

 อยากใหมี้กิจกรรมท่ีดีๆ  อีก 

 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไดดี้มาก 

 อยากใหมี้กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมแบบน้ีอีกคร้ัง 

 ควรท่ีจะมีการจดักิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ 

 ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ใหทุ้กคนทราบก่อนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมล่วงหนา้ก่อน 

 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีดีท าใหน้กัศึกษามีการเขา้ร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

 ควรท่ีจะน าไปปฏิบติัตาม 

 หลงัเสร็จกิจกรรมควรท่ีจะน าความรู้สึกท่ีไดม้า  น าไปเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นฟัง 

 มีการแนะน าผูอ่ื้นให้เขา้ร่วมกิจกรรมคุณธรรมเพื่อท่ีจะไดท้  าความดีใหม้ากข้ึน 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


