รายงานผล
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๔

วันอังคาร ที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1

บทสรุป
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา TQF ซึ่งการจัดโครงการ
ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1 นี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริ มให้กับนักศึกษา
ในการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนาแนวทางหรือ
ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิตของนักศึกษาได้
ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดทารายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศสาหรับการศึกษาประเด็น แนวทางหรือประโยชน์ของกิจกรรมสาหรับการพัฒนางาน
กิจกรรมต่อไป
กองพัฒนานักศึกษา
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / ปีการศึกษา 2560
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 4
ภายใต้โครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา
2. สถานภาพของโครงการ :

[/ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการตาม Agenda
[ ] โครงการต่อเนื่อง …….ระบุชื่อโครงการเดิม…………

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนปฏิบตั ิราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา
[
[
[
[

ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
] ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ 1.4.2
อย่างยั่งยืน
] ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่
และสิทธิปัญญา
] ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย
] ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

ประกันคุณภาพ
[ / ] องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.4/1.5

[ ] องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
[ ] องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
[ / ] องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
[ ] องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

2) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
[
[
[
[
[
[
[

องค์ประกอบ
] หมวด 1 การนาองค์การ
] หมวด 2 กลยุทธ์
] หมวด 3 ลูกค้า
] หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
] หมวด 5 บุคลากร
] หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
] หมวด 7 ผลลัพธ์

หัวข้อ

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
[ / ] อัตลักษณ์

[ / ] เอกลักษณ์

ด้าน
[ /] เป็นนักปฏิบตั ิ
[ /] เชี่ยวชาญการสื่อสาร
[ ] จิตสาธารณะ
[ /] เน้นความเป็นวัง
[ /] องค์กรแห่งการเรียนรู้

3) สอดคล้องกับงานคุณภาพภายนอก
1. สมศ . ด้าน ระบุ ......................................................................................................................................................
2. ISO ด้าน ระบุ ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน งานแผนและงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา
3. อื่นๆ ด้าน ระบุ ......................................................................................................................................................
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4) การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ
[ ] การปรับปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การเปิดรายวิชาใหม่ .................................................. หลักสูตร....................................
[ ] การต่อยอดสู่หนังสือตารา ......................................... หลักสูตร....................................
[ ] อื่นๆ ..........................................................................
[ ] การวิจัย ระบุโครงการวิจยั .............................................................................................................
[ ] การปฏิบัติงาน (กรณีทไี่ ม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจยั ) .........................................................................
[ / ] อื่นๆ .........................การพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา...................................................
5) อื่นๆ
5.1) นโยบายจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)......................
5.3) อื่นๆ ..................................................................
5. หลักการและเหตุผล
มนุ ษย์ เป็น ทรัพ ยากรที่มี คุณค่า ของสัง คม มนุ ษ ย์ที่ มีคุณ ภาพสามารถอานวยประโยชน์ ให้แก่สั ง คมได้
มากมายเหลือคณานับ โดยทั้งนี้มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้มีคุณค่าของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขาชีพของตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม มีบุคลิกภาพสง่างามสมศักดิ์
ศรีนักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย การแต่งกายเหมาะสมและสง่างามเหมาะสมกับกาลเทศะ มี
กริยา วาจา มารยาท ที่งดงามเหมาะสมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง การผลักดันให้เกิดกิจกรรม
ด้านธรรมะในสถานศึกษาถือได้ว่ามีส่วนสาคัญในการสร้า งและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ
นักศึกษาได้อย่างครบถ้วนในทุกด้าน การพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม จึงเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ที่สถานศึกษาทุกแห่งให้ความสาคัญ ดังนั้น การจัดการศึกษาควบคู่กับการสอดแทรกกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
สร้างให้คนที่ดีมีคุณภาพนั้น ควรจะต้องเริ่มต้นจากการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยปัญญาในรูปแบบที่ดี มี
ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกที่ควร เพื่อพัฒนานักศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งแก่บัณฑิตและสังคมส่วนรวม โดยผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรม
ด้านการพัฒนาจริยธรรม
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เป็นหน่วยงานที่ มีภาระหน้าที่หลักในการผลักดันแนวทางดังกล่าวให้บรรลุยังวัตถุประสงค์ที่คาดไว้ ได้
เล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินงานด้านดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อรองรับแนวทางการดาเนินงานและเพื่อส่ง เสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนและแนวความคิดให้เป็นบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์
6. วัตถุประสงค์
6.1 วัตถุประสงค์ตามแผน
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดี และการแสดงออก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างถูกต้อง
6.1 วัตถุประสงค์สนับสนุนอื่นๆ
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1. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7.1 เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
7.2 เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา เป้าหมาย ≥ 4.25
2. ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาในดาเนินชีวิตและมีระเบียบวินัย เป้าหมาย ≥4.00
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จานวนประมาณ 120 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
9. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
10. สถานที่ดาเนินโครงการ
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
11. แผนการดาเนินงาน.
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม / ขั้นตอนการดาเนินงาน

กันยายน 60
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

ตุลาคม 60
สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงานเพื่อ
กาหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
2. ประสานงานด้านจานวนผู้เข้าร่วม
3. ดาเนินด้านความพร้อมของสถานที่
ในการจัดกิจกรรม
4. จั ด ด าเนิ น งานด้ า นงานเอกสารที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมด
5. จั ด ด าเนิ น งานเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านงบประมาณ
6. ประชุมเพื่อสรุปงานด้านต่าง ๆ ก่อน
การจัดกิจกรรม
7. จัดดาเนินงานตามโครงการ
8. สรุปผลการจัดโครงการ

12. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต ลักษณ์ของสวน
สุนันทา ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศึกษา ภาคปกติ จานวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าใช้สอย
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ค่าอาหารว่างสาหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมงาน
จานวน 120 กล่องๆละ 35 บาท
ค่าอาหารว่างสาหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 50 บาท
ค่าอาหารกลางวันทีมวิทยากร จานวน 10 ชุด ๆ ละ 120 บาท
ค่าจัดจ้างทาป้ายโฟม
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนพระวิทยากร จานวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

4,200

บาท

500

บาท

1,200
1,500

บาท
บาท

2,400
200
10,000

บาท
บาท
บาท

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
นอกเหนือจากกิจกรรมทางวิชาการ
2. นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และสืบสาน
ความเป็นไทย
14. การประเมินผลโครงการ
แบบสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
15. การติดตามผล
การติดตามผลจากการดาเนินงานจากความร่วมมือของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย

นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทลก
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครัง้ ที่ 4
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า
3. วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ: วันที่ 10 ตุลาคม 2560
4. สถานที่จัด: ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
5. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาจานวน 120คน ผลการเข้าร่วม 120 คน
6. วัตถุประสงค์
6.1 วัตถุประสงค์ตามแผน
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดี และการ
แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างถูกต้อง
6.1 วัตถุประสงค์สนับสนุนอื่นๆ
1. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
7. ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
7.1 เชิงปริมาณ
1.
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ผลการประเมิน ร้อยละ 100
7.2 เชิงคุณภาพ
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
เป้าหมาย ≥ 4.25 ผลการประเมิน 4.07
2. ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาในดาเนินชีวิตและมีระเบียบวินัย เป้าหมาย ≥4.00 ผลการ
ประเมิน 4.15
8.งบประมาณ:
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทา ผลผลิตการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนเพื่อการศึกษา ภาคปกติ จานวนเงินทั้งสิ้น
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างสาหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน
4,200
บาท
จานวน 120 กล่องๆละ 35 บาท
7

ค่าอาหารว่างสาหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน
จานวน 10 ชุด ๆ ละ 50 บาท
ค่าอาหารกลางวันทีมวิทยากร จานวน 10 ชุด ๆ ละ 120 บาท
ค่าจัดจ้างทาป้ายโฟม
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนพระวิทยากร จานวน 2 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมทั้งสิน้
10,000 บาท
หมายเหตุ

500

บาท

1,200
1,500

บาท
บาท

2,400
200

บาท
บาท

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การสารวจความพึงพอใจต่อการจัด โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 4 และนาผลที่ได้
จากการศึกษาไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จานวน 100 คน ซึ่งได้เสนอผลการวิเคราะห์เป็น 3 ตอนดังนี้
1. ข้อมูลเบื้องต้น แบ่งเป็น เพศ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ระดับความคิดเห็นจากผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
นักศึกษา ครั้งที่ 4
3. ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลเบื้องต้น(เพศ)
สถานภาพส่วนบุคคล (เพศ)
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
39
61
100

ร้อยละ
39.00
61.00
100.00

จากตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล(เพศ)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 100 คน โดยมีเพศหญิงจานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 และเพศชาย
มีจานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นจากผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโครงการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ความพึงพอใจ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
นักศึกษา ครั้งที่ 4
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ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นจากผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม
จานวนและร้อยละของระดับของความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็นจากผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นกาการอบรม และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ /การอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้
2.สามารถนามาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคมุ้ กันให้กับตัวเอง
เช่น ใช้สติ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
3. มีแนวทาง /ปรัชญาและแง่คดิ ดีๆในการดาเนินชีวิตที่ดจี าก
กิจกรรมที่จัดขึน้

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

29

57

14

(29.00)

(57.00)

(14.00)

24

67

9

(24.00)

(67.00)

(9.00)

26

38

36

(26.00)

(38.00)

(36.00)

ระดับความ
พึงพอใจ

อันดับ

น้อย

น้อยที่สุด

0

0

4.15

พึงพอใจมาก

1

0

0

4.15

พึงพอใจมาก

1

0

0

3.90

พึงพอใจมาก

2

4.06

พึงพอใจมาก

รวม

จากตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นจากผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการด้านคุ ณธรรม
จริยธรรมในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นจากผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นกาการอบรม และสามารถประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต /การอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้ และ สามารถนามาเป็น
แนวทางในการสร้างภูมิคมุ้ กันให้กับตัวเอง เช่น ใช้สติ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาได้แก่
มีแนวทาง /ปรัชญาและแง่คิดดีๆในการดาเนินชีวติ ที่ดีจากกิจกรรมที่จัดขึน้ เป็นอันดับ 2 อยู่ในระดับ มาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 4
จานวนและร้อยละของระดับของความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
นักศึกษา ครัง้ ที่ 1
1. วิทยากร มีความรู้ ความสามารถด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. รูปแบบกิจกรรม ความน่าสนใจ
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
4. วัน เวลา สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆเหมาะสม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

16

72

12

(16.00)

(72.00)

(12.00)

20

66

14

(20.00)

(66.00)

(14.00)

28

66

6

(28.00)

(66.00)

(6.00)

9

80

11

(9.00)

(80.00)

(11.00)

ระดับความ
พึงพอใจ

อันดับ

น้อย

น้อยที่สุด

0

0

4.01

พึงพอใจมาก

3

0

0

4.06

พึงพอใจมาก

2

0

0

4.22

พึงพอใจมาก

1

0

0

3.98

พึงพอใจมาก

4

4.07

พึงพอใจมาก

รวม

จากตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ของกิจกรรม ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจด้านประโยชน์ของ
กิจกรรม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 40.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
4.22 รองลงมาได้แก่ รูปแบบกิจกรรม ความน่าสนใจ เป็นอันดับ 2 อยู่ในระดับ มาก รองลงมา มีวิทยากร มีความรู้ ความสามารถด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็น
อันดับ 3 อยู่ในระดับ มาก วัน เวลา สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆเหมาะสม เป็นอันดับ 4 อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.98 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรม/การพัฒนางานกิจกรรม
1. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมมากขึ้น
2. ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนีร้ ่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น อบรมส่วนคณะ สัมมนาส่วนคณะ
3. ควรมีส่อื ที่กระตุ้นให้ตื่นตัว แต่ข้อมูลที่นามาดีมาก

ภาพกิจกรรม

2

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 4
วันอังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
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โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา ครั้งที่ 4
วันอังคาร ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
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