
รายงานผลโครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมอารมณ์ดีสัญจร” 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงกำรส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมะอำรมณ์ดีสัญจร” ในกำรส่งเสริมให้

เยำวชนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังค่ำนิยมเจตคติที่ดีในกำรใช้ชีวิตบนพ้ืนฐำนของศีลธรรม           ใน
ยุคโลกำภิวัฒน์จึงต้องอำศัยกระบวนกำรปลูกฝังคุณธรรมตำมหลักศำสนำ เพ่ือให้เกิดสมำธิและสติปัญญำ     ซึ่งจะ
ท ำให้พ้ืนฐำนทำงจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เยำวชนเป็นคนดี และสำมำรถ   น ำหลัก
พระพุทธศำสนำ ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในสังคมปัจจุบันได้กิจกรรม จัดขึ้นใวันอังคำรที่ ๘ มีนำคม 
๒๕๕๙ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕  อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำซึ่งได้รับ
ควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกคณะพระวิทยำกรธรรมะอำรมณ์ดี กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนิสิตคณะต่ำง ๆและผู้สนใจ 
เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวนมำก 

 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๓๐ “ทัศนาหัวหิน ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์” 
 

   
 

   
 



     
 

   
 

 
 

 



สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมอารมณ์ดีสัญจร” 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 70 26.92 
หญิง 190 73.08 
รวม 260 ๑๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.08 และเพศชำย 
คิดเป็นร้อยละ 26.92 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี 39 15.00 
๒๐ – ๓๐ ป ี 198 76.15 
๓๑ – ๔๐  ป ี 11 4.23 
๔๑ – ๕๐ ป ี 10 3.85 
๕๑ – ๖๐ ป ี 2 0.77 
๖๑ ปีขึ้นไป 0 0.00 

รวม 260 ๑๐๐ 
 
จากตารางที่ ๒ พบว่ำ อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ อำยุ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 76.15 
รองลงมำคือ ต่ ำกว่ำ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.00 อำยุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 4.23 อำยุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิด
เป็นร้อยละ 3.85 และ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 0.77 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 0 0.00 
มัธยมศึกษำ 1 0.38 
ปวช./ปวส. 4 1.54 
ปริญญำตรี 244 93.85 

สูงกว่ำปริญญำตรี 11 4.23 
รวม 260 ๑๐๐ 

 



จากตางรางที่ ๓ พบว่ำ กำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 93.85
รองลงมำคือ สูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 4.23 ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 1.54 และ  ประถมศึกษำ คิดเป็น
ร้อยละ 0.38 ตำมล ำดับ 
 
ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นิสิต / นักศึกษำ 246 94.62 

บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย 3 1.15 
อำจำรย์ 11 4.23 

ประชำชนทั่วไป 0 0.00 
อ่ืน ๆ 0 0.00 
รวม 260 ๑๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่ำ อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 94.62
รองลงมำคือ อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 4.23 และ บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย คิดเป็นร้อยละ 1.15 ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลโครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมอารมณ์ดีสัญจร” 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   260 82.37 มาก 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่ำงดี 260 82.51 มำก 
๓. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น/ซักถำมได้อย่ำงเต็มที่ 260 79.37 ปานกลาง 
เฉลี่ย 260 81.41 มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
1. สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 260 81.46 มำก 
2. ควำมพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม 260 80.00 มำก 
3. ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 260 79.79 ปานกลาง 
4. ระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 260 77.62 ปานกลาง 
เฉลี่ย 260 79.71 ปานกลาง 
ด้านการบริการ    
๑. มีกำรตอบค ำถำม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน 260 77.06 ปำนกลำง 
๒. กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ 260 75.66 ปำนกลำง 
๓. มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย 260 73.01 ปานกลาง 
เฉลี่ย 260 75.24 ปานกลาง 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรจัดกิจกรรม 260 75.45 ปานกลาง 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรจัดกิจกรรม 260 79.58 ปานกลาง 
เฉลี่ย 260 77.52 ปานกลาง 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 260 82.03 มาก 
๒. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นได้ 260 81.18 มาก 
เฉลี่ย 260 81.60 มาก 
เฉลี่ยรวม 260 79.09 ปานกลาง 

 
จากตางรางที่ ๕ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจในด้ำนกำรน ำชมและควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกร ในระดับปาน
กลาง  คิดเป็นร้อยละ 81.41 มีควำมพึงพอใจในด้ำนระยะเวลำและสถำนที่ ในระดับที่มำก คิดเป็นร้อยละ 79.71มี
ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำร กำรอ ำนวยควำมนสะดวกของเจ้ำหน้ำที่และกำรประชำสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง 



คิดเป็นร้อยละ 75.24 ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกกำรจัดกิจกรรม ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 77.52 และ 
มีสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อและเผยแพร่ได้ ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.60 โดยคิดเป็นค่ำเฉลี่ย
รวม ร้อยละ 79.09 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์กำรประเมินผลควำมพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 
คุณได้รับข่ำวสำรกำรจัดโครงกำรนี้จำกสื่อใด internet โปสเตอร์ เพ่ือน หน่วยงาน

ต้นสังกัด 
อ่ืนๆ 

จ ำนวน 29 47 47 51 130 
ร้อยละ 11.15 18.08 18.08 19.61 50.00 

 
จากตางรางที่ ๖ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ จำก อ่ืนๆ (อาจารย์) มำก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำคือ หน่วยงานต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ 19.61 โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ คิด
เป็นร้อยละ 18.08 เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 18.08 และ internet 11.15 คิดเป็นร้อยละ ตำมล ำดับ 
 
 
 














