รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

โครงการการปฏิบัติวิปัสสนา
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการการปฏิบัติวิปัสสนา
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการการปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 เข้าใจในหลักธรรม เป็นคนดี และ
มี จิ ต สาธารณะ
สามารถน าหลั ก ธรรมไปเผยแผ่ แ ก่ ค นรอบข้ า ง ครอบครั ว และประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการเรียนและในชีวิตประจาวัน ได้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน ระยะเวลา
ดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย
อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ผลการดาเนินงานโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ทั้งหลักทางทฤษฎี
และหลักการปฏิบัติมากขึ้น มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสามารถนาเอาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับนาไปประยุกต์ใช้ในการเรีย นและในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ทั้งนี้ การดาเนินงานโครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณาจารย์ในหลักสูตร และใน
คณะ รวมไปถึ ง บุ ค ลากรจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ท าให้ โ ครงการส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ทางหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจการเกษตร จึงขอขอบคุณความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้

ข

คำนำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้
จัดทาเอกสารเล่มนี้ขึ้นเพื่อสรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการการปฏิบัติวิปัสสนา ระหว่างวันที่ 810 พฤษภคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในพระพุทธศาสนา มีความเข้าใจใน
หลักธรรม และสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร ได้เล็งเห็น
ความสาคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ที่ จะต้องอาศัยกระบวนการปลูก ฝังคุณธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ทาให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรม จะช่วยทาให้มีจิตใจ
พื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทาให้บัณฑิตมีพื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบ
คุณธรรมและจริยธรรม
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
หัวหน้าโครงการ

ค

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ชื่อโครงการ
ลักษณะโครงการ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย
งบประมาณในการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
สถานที่ดาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
การติดตามและประเมินผล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 2 วิธีดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
ส่วนที่ 4 สรุปผลการดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินการ
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
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ส่วนที่ 1
บทนา
ชื่อโครงการ
โครงการการปฏิบัติวิปัสสนา

ลักษณะโครงการ
[ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการต่อเนื่อง................................ระบุชื่อโครงการเดิม................................................

หลักการและเหตุผล
ในปั จจุ บัน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสั งคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสการพัฒ นาทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา
เช่น สาหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยา เสพ
ติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ สาหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ปัญหาการ
ทางานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร ได้เล็งเห็น
ว่ า วิ ธี ก ารจะแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วนั้ น จะต้ อ งอาศั ย กระบวนการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ตามหลั ก
พระพุทธศาสนา ทาให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิ บัติธรรม จะช่วยทาให้มี
จิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทาให้บัณฑิตมีพื้นฐานทางจิตใจอยู่
ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ การเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 เข้าใจในหลักธรรม เป็นคนดี และมีจิตสาธารณะ

เป้าหมาย
นั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ การเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน

งบประมาณในการดาเนินงาน
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จากงบประมาณแผ่นดิน 2560 รหัสโครงการ 60A66114คทก01W01 แผนงาน พื้นฐานด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า ผลผลิต/โครงการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
ที่
รายการ
ตั้งไว้
จ่ายจริง
งบดาเนินงาน: ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1
ค่าพาหนะ
2,000
2,000
2
ค่าจ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่ม
14,000
14,000
รวม
16,000
16,000

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560

สถานที่
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตรเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนเป้าหมายทั้งหมด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตรที่
เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอต่อการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตรที่
เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

การติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานภายใน 30 วัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลกระทบ (Impact)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
เกิดความตระหนักในพระพุทธศาสนา มีความเข้าใจในหลักธรรม และสามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี มี
คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ

3

ส่วนที่ 2
วิธีดาเนินการ
การดาเนินโครงการการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อาเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีวิธีดาเนินการ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 50 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิด (Closed Questionnaire)
เป็นการให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยการเลือกตอบตามที่กาหนดไว้ เป็นข้อมูลทั่วไป และข้อมูลความคิดเห็น
โดยเลือกตอบว่าเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด
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วิธีการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ หลังจาก
กลุ่มตัวอย่างผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้ว

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ (Frequncy) การหาค่าสัดส่วน หรือร้อยละ (Percents) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับ
ความพึงพอใจ โดยใช้เทคนิคการวัดทัศนคติตามแนวคิดของ Likert scale ซึ่งได้แบ่งคะแนนออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง น้อย
1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด
ซึ่งคะแนนที่ได้นามาแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weight mean scale) เป็นเกณฑ์
สามารถแปลผลคะแนนที่ได้ ดังนี้ (Best, 1977)
4.21-5.00 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
3.41-4.20 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับมาก
2.61-3.40 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
1.81-2.60 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
1.00-1.80 คะแนน หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการดาเนินงานโครงการการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย
อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed Questionnaire) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ
จากตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการของนักศึกษา มีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จานวน 50 คน เป็นเพศชาย จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และเพศหญิง จานวน 31 คน
คิดเป็นร้อยละ 62 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่เท่ากับ 3.99 ±
0.77) โดยมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นความเหมาะสมของสถานที่ ด าเนิ น การ ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.18 การ
รับประทานอาหารในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รูปแบบโครงการมีความเหมาะกับนักศึกษา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการมีการเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และความ
เหมาะสมของวิทยากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามลาดับ ในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่เท่ากับ 4.09 ± 0.70) โดย
ได้รับประโยชน์ในธรรมะข้อคิด หรือหลักการปฏิบัติธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 สามารถนาเอาความรู้ หรือ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวันได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
ตามลาดับ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความต้องการให้จัดโครงการนี้ในปีถัดไปอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่เท่ากับ
3.68 ± 1.08)
ตารางที่ 3.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
รายการประเมิน
ความพึงพอใจ

มาก
ที่สุด

มาก

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
น้อย
ค่าเฉลี่ย
กลาง
ทีสุด

SD

ระดับ
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รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของสถานที่
ดาเนินการ
2. การรับประทานอาหารในแต่ละ
วัน
3. ความเหมาะสมของวิทยากร
4. รูปแบบโครงการมีความเหมาะ
กับนักศึกษา
5. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
โครงการมีการเหมาะสม

มาก
ที่สุด
15
(30.00)
18
(36.00)
8
(16.00)
13
(26.00)
14
(28.00)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ค่าเฉลี่ย
กลาง
ทีสุด
29
6
4.18
(58.00) (12.00) (0.00) (0.00)
23
9
4.18
(46.00) (18.00) (0.00) (0.00)
21
18
3
3.68
(42.00) (36.00) (6.00) (0.00)
25
11
1
4.00
(50.00) (22.00) (2.00) (0.00)
21
13
1
1
3.92
(42.00) (26.00) (2.00) (2.00)
3.99
ภาพรวมเฉลี่ย

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ธรรมะข้อคิด และหลักการ
14
30
6
(28.00) (60.00) (12.00) (0.00) (0.00
ปฏิบัติธรรม
2. สามารถนาเอาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
14
24
11
1
โครงการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและใน (28.00) (48.00) (22.00) (2.00) (0.00)
ชีวิตประจาวันได้
ภาพรวมเฉลี่ย
12
18
15
2
3
ท่านต้องการให้จัดโครงการนี้อีก

(24.00) (36.00) (30.00) (4.00) (6.00)

SD

ระดับ

0.63

มาก

0.72

มาก

0.82

มาก

0.76

มาก

0.90

มาก

0.77

มาก

4.16

0.62

มาก

4.02

0.77

มาก

4.09

0.70

มาก

3.68

1.08

มาก

ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
ชั้นปีที่ 1
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ความเข้าใจในหลักธรรม

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

50 คน

50 คน

บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

ส่วนที่ 4

ร้อยละ 79.80 ไม่บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 81.80 ไม่บรรลุเป้าหมาย
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สรุปผลการดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการการปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย อาเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ทั้งหลักทางทฤษฎี
และหลักการปฏิบัติมากขึ้น
ด้านความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึง
พอใจด้านสถานที่ และด้านอาหารมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจในรูปแบบโครงการ ระยะเวลาใน
การดาเนินโครงการ และวิทยากร ตามลาดับ
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนาไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและในชีวิตประจาวันได้

ปัญหาอุปสรรค
1. นักศึกษายังไม่มคี วามพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเท่าที่ควร
2. งบประมาณในการจัดโครงการไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จากแบบประเมินโครงการ
1.
2.
3.
4.

อยากให้มีกิจกรรมอื่นที่มากกว่าการนั่งเฉยๆ
อยากให้มีกิจกรรมถามตอบแลกปากกา ดินสอ ขนม
เป็นโครงการที่ดี ควรให้จัดทุกปี และควรมีการจัดอบรมทุกชั้นปี
อยากให้จัดโครงการนี้ต่อไปทุกรุ่น และอยากให้น้องรุ่นต่อไปได้มาสัมผัส มาฟังธรรม

ข้อเสนอแนะ
1. ผลการประเมิน ความส าเร็จตามตัว ชี้วัดของโครงการไม่บรรลุ เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ และมีความเข้าใจในหลักธรรมน้อยกว่าร้อยละ 90 จึงต้อง
นาข้อพกพร่องในครั้งนีไ้ ปปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป
2. ควรให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
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