
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม 
 

ก. ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
  2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละ
     สารสนเทศศาสตร์  
  4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ  วันที่ 15-17 สงิหาคม 2555 
  5. สถานที่จัดโครงการ  วัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด   
     กรุงเทพมหานคร 
 
ข. ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ 
  6. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
   6.1 นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 (55/76) 
จํานวน 45 คน และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ช้ันปีที่ 3 (53/84) จํานวน 30 คน                    
รวม 87 คน 
   6.2 คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ 
      - รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 
    - อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว 
    - อาจารย์นุชรี  บุญศรีงาม 
    - อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
    - อาจารย์ธารา  จันทร์อนุ 
   6.3 การมีส่วนร่วมของหน่วยราชการและเอกชนในท้องถิ่น 
    วัดวิมุตยาราม แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
  7. ทรัพยากรอ่ืนที่ได้รับบริจาค 
   ไม่มี  
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ค. รายงานผลการใช้เงิน 
  8. แหล่งเงินอุดหนุน 

 งบประมาณทีไ่ด้รับ จ่ายจริง 
8.1 เ งินงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  รหัส 204003070121  

 
40,000 

 
40,000 

8.2 อ่ืน ๆ  - - 
รวมรายได ้ 40,000 40,000 

  
  9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ 

หมวด
รายจ่าย 

ชื่อกิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค่าวัสดุ - ค่ารูปถ่าย  

- ค่าวัสดุประกอบการอบรม 
- ค่าจัดทํารูปเล่มรายงานผล จํานวน 3 เล่ม 

200 บาท 
250 บาท
100 บาท

ค่าตอบแทน -  ค่าตอบแทนพระวิทยากร จํานวน 40 ช่ัวโมง ช่ัวโมง
ละ 450 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท

ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเลี้ยงอาจารย์และรศ. 3 วัน เป็นเงิน 
- ค่าเช่ารถบัสไม่น้อยกว่า 45 ที่น่ัง จํานวน 3 วัน  
(2 ช้ัน) 
- ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงรถบัสมหาวิทยาลัยไปรับ-ส่ง 

3,450 บาท
16,000 บาท

2,000 บาท
รวม  40,000 บาท

 
 10. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีร้องขอร่วมโครงการ 
 ไม่มี 
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ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
  11. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
ดังน้ี 
       1. สอดคล้องกับจุดเน้นในการทํางบประมาณปีงบประมาณ 2555 ของมหาวิทยาลัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีอัตลักษณ์ ขยายโอกาสทาง
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ 1.4 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยสนับสนุน 
   ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 17 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้เจตคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
   2. สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2555 ของมหาวิทยาลัยตัวช้ีวัดที่  
    แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิต  
    โครงการ โครงการธนาคารคุณธรรม 
   3. สอดคล้องแผนพัฒนานักศึกษาต่อหลักสูตรของ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
    ข้อ 1.3 นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม 
  12. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
  การจัดโครงการในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คือ  
  1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญตนตามวิถีชาวพุทธ 
  2. ซึมซับหลักการให้บริการที่ดี มีเมตตาธรรม สําหรับการเป็นนักเอกสารสนเทศ                    
ผู้ประกอบธุรกิจสารสนเทศ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยหลักวิชาการ และการให้บริการ 
  3. เพ่ือส่งเสริมภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด 
  4. เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน และ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  
 13. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 (55/76) จํานวน 
45 คน และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ช้ันปีที่ 3 (53/84) จํานวน 30 คน                    
รวม 87 คน ได้เข้าร่วมโครงการ 
  14. ประโยชน์ที่ได้รับ 
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  นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาสารสนเทศ
ศาสตร์  มีความตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรม  การบําเพ็ญตนตามวิถีชาวพุทธ และสร้างภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพติด 
 15. ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้ 
   - ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 81 คน 
   - การแปลข้อมูล ได้แก่  
  ระดับ 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด   
  ระดับ 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
  ระดับ 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง   
  ระดับ 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
  ระดับ 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นโดยส่วนรวมของผู้เข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี 

ความคิดเหน็ 
ความพึงพอใจต่อโครงการ 

 S.D. ร้อยละ แปล 
ด้านวิทยากร (พระวิทยากร) 4.40 0.45 82.80 มาก 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.53 0.50 90.60 มากที่สุด 
2. การตอบคําถามของวิทยากร 4.26 0.59 85.20 มาก 
3. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.53 0.65 90.60 มาก 
4. เอกสารประกอบการบรรยาย 4.26 0.69 85.20 มาก 
ด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหาร 3.97 0.50 79.40 มาก 
1. สถานที่จัดโครงการ 4.22 0.69 84.40 มาก 
2. อุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 4.09 0.60 81.80 มาก 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ 4.11 0.71 82.20 มาก 
4. อาหารกลางวัน 3.44 1.02 68.80 ปานกลาง 
ด้านการให้บรกิารของผู้จัดโครงการ 4.13 0.50 82.60 มาก 
1. การให้บริการ 4.16 0.60 83.20 มาก 
2. การประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 4.02 0.71 80.40 มาก 
3. การอํานวยความสะดวก 4.14 0.65 82.80 มาก 
4. การให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถาม 4.21 0.61 84.20 มาก 
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ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.91 0.52 78.20 มาก 
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ 2.75 0.77 55.00 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ 4.36 0.62 87.20 มาก 
3. สามารถบอกประโยชน์/ข้อดีได้ 4.33 0.63 86.60 มาก 
4. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ 4.21 0.61 84.20 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช ้ 4.29 0.51 85.80 มาก 
1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4.41 0.57 88.20 มาก 
2. สามารถเผยแพร่/ถ่ายทอดความรู้ได้ 4.20 0.66 84.00 มาก 
3. สามารถให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 4.20 0.60 84.00 มาก 
4. มีความมั่นใจในการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.36 0.58 87.20 มาก 

รวม 4.14 0.39 82.80 มาก 
 
  ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม” พบว่า 
 1. ด้านวิทยากร (พระวิทยากร) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมาก (  = 4.40 คิดเป็นร้อยละ 88.00) 
 2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับมาก (  = 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.40)  
 3. ด้านการให้บริการของผู้จัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมาก (  = 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60) 
 4. ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.20) 

5. ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ
มาก (  = 4.29 คิดเป็นร้อยละ 85.80) 

6. ภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก (  = 4.14 
คิดเป็นร้อยละ 82.80) 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. เป็นค่ายจริยธรรมที่ดีและสนุกในการเข้าค่ายค่ะ 

2. ขอบคุณอาจารย์ที่จัดทุกทา่น ข้าพเจ้าชอบและสนุกกับกิจกรรมคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก หวัง
ว่าอาจารย์จะจัดกิจกรรมแบบนี้อีก ข้าพเจ้าจะรอ 

3. พระวิทยากรสนุกมาก ไมซ่ีเรียสมากเกินไป 
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4. ห้องนํ้าน้อยเกินไป 
5. เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ ชอบ 
6. อยากให้มีกิจกรรมอ่ืน ๆ อีก ชอบมาก ๆ อยากให้จัดแบบน้ีบ่อย ๆ 
7. เป็นโครงการที่ดี ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาเป็นอย่างดี 
8. มีความประทับใจพระวิทยากรมาก ถึงจะเป็นการเข้าค่ายในกรุงเทพฯ แต่ทั้งบรรยากาศ 

ความรู้ คําสอนต่าง ๆ น้ันได้รับอย่างเต็มที่และดีมาก ๆ 
9. อยากให้มีเวลาพักมากกว่าน้ี 
10. อยากให้มหี้องนํ้าเพ่ิม และเรื่องรสชาติอาหารอยากให้ดีกว่าน้ีค่ะ 
11. อาหารควรปรับปรุง 
12. สถานที่ดีคะ่ แต่ติดที่ห้องนํ้าน้อยไป 
13. ห้องนํ้าไม่เอ้ืออํานวย อาหารไม่ค่อยดีเท่าที่ควร 
14. อยากให้มีเกมส์เยอะๆ และมีของรางวัลแจกให้กําลังใจในการเข้าค่าย 
15. ควรสร้างห้องนํ้าเพ่ิมอีกสัก 2 ห้อง และความสะอาดห้องนํ้า 
16. สนุกมากครับ 
17. ชอบครับ ดีจริงๆ 
18. ถ้ามคีรั้งหน้า เป็นไปได้อาหารบางมื้ออยากให้เป็นข้าว ไม่ใช่ข้าวต้มกับก๋วยเต๋ียว 
19. ควรมีห้องนํ้าที่มีจํานวนพอกับบุคคลหรือเยาวชนที่เข้าไปพัก 
20. ห้องนํ้าน้อยเกินไป ควรแยกเป็นหญิง ชาย 

 
  16. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 
  เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ต้องเข้าค่ายในวัด และนักศึกษาบางส่วนจะรู้สึกไม่สะดวกสบาย
เหมือนอยู่ที่บ้าน 
  17. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 
  โครงการน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักในหน้าที่ ได้รับการซึมซับ
จริยธรรม คุณธรรม การปฏิบัติตนและการวางตน ฯลฯ อีกทั้งปลูกฝังมารยาทชาวพุทธและ                    
การบําเพ็ญตน การฝึกการทํางานเป็นทีม การวางแผน การแบ่งหน้าที่ความรับชอบ และการ
ประเมินผลงานจากการทํากิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด สามารถนําสิ่งได้
เรียนรู้มาเขียนบทความเกี่ยวกับความดีและสิ่งที่ประทับใจ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการ
เรียนสอนทุกรายวิชา ดังน้ันจึงเป็นโครงการที่ควรจัดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา        

     อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ 
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          ผู้รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ภาคผนวก 
 ก. ภาพการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 พิธีเปิด 
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ภาพท่ี 2 กิจกรรมผ่อนคลายร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แบ่งฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ทําสมาธิ 
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ภาพท่ี 5 น่ังสมาธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 พิธีอธิษฐานจิตเพ่ือชีวิตใหม่ 
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ภาพท่ี 7 โยคะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 เขียนบทความประทับใจของฉัน และบอกเล่าประสบการณ์ 

 


