
 
แบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 
คณะ/ส านัก/หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ชื่อโครงการ : ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซ าฮะ ปีที่ 3 
ความสอดคล้องกับมาตรการ  
          ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย  
          มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ  
ตัวบ่งชี้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
          มีการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
        รายวิชา : มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา 1801 436 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน2 
            รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน2 หัวข้อ เครื่องมือในการศึกษาชุมชน (เครื่องมือ 7 
ชิ้นในการศึกษาชุมชน ปฏิทินชุมชน)ซึ่งในสาขาวิชาใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาชุมชน โดย
การศึกษาข้อมูลปฏิทินชุมชน เพ่ือการท ากิจกรรม และหาข้อมูล จากหลายแหล่งเรื่องประเพณีบุญซ าฮะ ในช่วง
ที่ฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน2 ณ ชุมชนต าบลนาเยีย อาำเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานีในช่วงวันที่2 มิถุนายน 2558 - 26 มิถุนายน 2558 
          ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  
1. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรได้เรียนรู้ประเพณีบุญซ าฮะ  
2. เกิดการสืบสาน และเผยแพร่ ประเพณีบุญซ าฮะ 
3. เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในแต่ละหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  
4. เกิดจิตส านึกต่อการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ  
ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประสปการณ์ ต าแหน่ง 
1 นาง นิชนันท์ สุวรรณกูฏ คุณวุฒิ : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (เวชปฏิบัติ

ชุมชน) 
ประสบการณ์ : อาจารย์สาขาวิชา การพยาบาล
อนามัยชุมชน 
ความเชี่ยวชาญ : การพยาบาลอนามัยชุมชน 

หัวหน้า
โครงการ 

หลักการและเหตุผล  
            พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังคงมีความจ าเป็นที่คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและ
หล่อหลอมด้านจิตวิญญาณของคนในสังคม รวมทั้งช่วยสืบสานสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 



งานประเพณี วัฒนธรรมของอีสานที่มีความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือประเพณี บุญฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นประเพณีบุญ
ประจ าเดือน มี 12 เดือน ส าหรับการท าบุญเดือนเจ็ด เรียกว่าประเพณีบุญซ าฮะ มีเป้าหมายเพื่อ ช าระล้างสิ่ง
สกปรก รกรุงรังออกจากร่างกายและจิตใจ ท าให้จิตใจสดใส ซ าฮะ หรือช าระ หมายถึงท าให้สะอาด ปราศจาก
มลทิน การท าความสะอาดมี 2 อย่างคือ การท าความสะอาดภายนอก ได้แก่ ร่างกาย เสื้อผ้า อาหารการกิน ที่
อยู่อาศัย ส่วนการท าความสะอาดภายใน ได้แก่ จิตใจ หมายถึงการท าให้ละซึ่งความโลภ โกรธ หลง เพ่ือขอเป็น
การบูชา ขอความคุ้มครองจากเทวดา อารักษ์ หลักเมือง ปู่ตาเมือง ให้ช่วยปกปักรักษา โดยแต่งเครื่องบูชา
บวงสรวง พิธีนี้มีการจัดท าข้ึนทั่วเขตพ้ืนที่อีสาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการธ ารงรักษาประเพณี วัฒนธรรมอีสานดังกล่าว จึง
เห็นสมควรจัดพิธีบุญซ าฮะ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขึ้น ประกอบด้วย การท าพิธีบวงสรวงศาลพระพรม ศาลพระภูมิ 
พิธีท าบุญเลี้ยงพระที่ดอนปู่ตา รวมทั้งการท าความสะอาดสถานที่ท างาน เป็นการช าระล้างสิ่งสกปรกออกจาก
ทั้งกายและใจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม สถานที่ท างาน ซึ่งการจัดกิจกรรมบุญดังกล่าว น่าจะช่วยในการสร้างเสริม
ความสะอาดทั้งด้านจิตใจ ด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อม นับเป็นการส่งเสริมสุขภาวะอย่างองค์รวมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ผลจากการจัดกิจกรรมจะน าไปสู่การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและยังเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้สังคมชุมชนเขตพ้ืนที่อีสานได้ร่วมอนุรักษ์งานบุญ
ประเพณีไทยอีสานที่ดีงามต่อไป 
วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือสร้างความตระหนักและสืบทอดประเพณีงานบุญซ าฮะ ของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 
ประเภทโครงการ  
          ส ารวจ/รวบรวม/จัดท าฐานข้อมูล  
สถานที่จัดกิจกรรม/พื้นที่  

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบล เมืองศรีไค อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด 
อุบลราชธานี 

การด าเนินโครงการ  
1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
2557 2558 รวม

เงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
  กิจกรรม/วิธีการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  แผนเงิน         0 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 มิถุนายน 2558 - 30 กรกฎาคม 2558 
 
3. ร่างก าหนดการ 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 



เวลา กิจกรรม / หัวข้อ ชื่อวิทยากร 

17.00-20.00 น. ท าความสะอาดลานพระพรหมณ์    

18.00 น. รับประทานอาหารว่าง    

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 

06.30 - 07.00 น. ลงทะเบียน   

07.00 -08.00 น. ท าบุญตักบาตร หลังท าบุญรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน   

7.15 - 9.30 น. กิจกรรมพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย   

9.30-10.00 น. รับประทานอาหารว่าง    
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินโครงการฯ 
            1. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรได้เรียนรู้ประเพณีบุญซ าฮะ 2. เกิดการสืบสาน และเผยแพร่ ประเพณี
บุญซ าฮะ 3. เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในแต่ละหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
4. เกิดจิตส านึกต่อการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วย 

จ านวนผู้ร่วมโครงการ 80 ร้อยละ 

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 3.51 คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

แผนการบูรณาการกับ 
การเรียนการสอน 

ลักษณะการบูรณาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

วิชา มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน วิชา 1801 436 
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน2 
บูรณาการหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
นักศึกษาชั้นปีที่3 

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
และชุมชน2 หัวข้อ เครื่องมือใน
การศึกษาชุมชน (เครื่องมือ 7 ชิ้นใน
การศึกษาชุมชน ปฏิทินชุมชน)ซึ่งใน
สาขาวิชาใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษาชุมชน โดย
การศึกษาข้อมูลปฏิทินชุมชน เพ่ือการ
ท ากิจกรรม และหาข้อมูล จากหลาย
แหล่งเรื่องประเพณีบุญซ าฮะ ในช่วงที่
ฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน2 ณ ชุมชนต าบล
นาเยีย อาำเภอนาเยีย จังหวัด

นักศึกษาเข้าร่วม 3 กลุ่มฝึก
จ านวน 21 คน -ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการบูรณา
การการเรียนการสอนกับงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม มากกว่า 
3.51 -ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 
3.51 



อุบลราชธานีในช่วงวันที่2 มิถุนายน 
2558 - 26 มิถุนายน 2558 

 
การรายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน ให้คณะ และมหาวิทยาลัยทราบ ตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัยทราบ จ านวน 1 เล่ม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะและมหาวิทยาลัยภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

งบประมาณ 
1. หมวดค่าตอบแทน รวม   3,000 บาท 

1.1 ค่าตอบแทนพราหมณ์ 3,000 บาท 

2. ค่าใช้สอย รวม   36,000 บาท 

2.1 ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่ง พราหมณ์ ผู้อาวุโส พระ 1 วัน 2,000 ค่า
จตุปัจจัยพระสงฆ์ 1000 บาท * 9 รูป 9,000 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ X 250 คน 
X 25 บาท 12,500 ค่าอาหาร 

36,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ รวม   16,000 บาท 

3.1 ค่าวัสดุส านักงาน 1,000 ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 1,500 ค่าป้ายไว
นิลโครงการ 1,000 วัสดุจัดโครงการ 12,500 รวมค่า 

16,000 บาท 

รวมงบประมาณ   55,000 บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 
 



    
   

   

 

   
   

   

   

 

   
   

   

   


