
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2559 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการ บํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 4 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน : วันท่ี 9 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  1. นางสาวเกษร  สายธนู  หนาโครงการ  

  2. ผศ.ดร.สงวน  ธาน ี  ผูรวมโครงการ 

  3. ดร.สมจิตต    ลุประสงค ผูรวมโครงการ 

  4. นางสาวก่ิงกาญจน   ไชยบุศย ผูรวมโครงการ 
 

4. หลักการและเหตุผล  
  

  เทศกาลสงกรานตเปนประเพณีหนึ่งท่ีสําคัญ เปนวันข้ึนปใหมของไทย โดยประเพณีสงกรานตนั้นเปน

ประเพณีท่ีมีความเกาแกและสืบทอดกันมาแตโบราณ มีกิจกรรมตาง ๆ ไดแก ทําบุญตักบาตร สรงนําา รดน้ํา 

และเลนน้ํา ในการสรงน้ําจะมีการสรงน้ําพระพุทธรูป มีดอกไม ธูปเทียน ไปบูชา แลวเอาน้ําอบไปประพรมท่ี

องคพระ ทําเปนสังเขปพอเปนพิธีวาไดแสดงความเคารพบูชาและสรงน้ําทานในวันข้ึนป ใหม นอกจากนี้ยังมี

การรดน้ําญาติผูใหญ หรือผูซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือ เพ่ือขอพรตามประเพณีปจจุบันไดกําหนดใหชวงเทศกาล

สงกรานตเปนวันครอบครัวและวันผูสูงอายุดวย ซ่ึงในชวงเทศกาลสงกรานตนี้สมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีนอง 

หรือบุตรหลานท่ีไปทํางานตางถ่ิน มักจะกลับบานมาพบปะกัน เปนการแสดงความเคารพและความรักแก

บุพการีและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือ

รับใชชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรวมทานุบํารุงและฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ไดเห็น

ความสําคัญในการรวมอนุรักษประเพณีอันดีงามของทองถ่ินโดยเฉพาะในเทศกาลวันสําคัญตางๆ จึงได

พิจารณาจัดโครงการบํารุงจิต ใกลชิดใจข้ึน โดยดาเนินการมาแลวจานวน 3 ครั้ง ในป 2555 2556 และ2557 

ตามลาดับ โดยกิจกรรมของโครงการ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา 1801 215 สุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) ซ่ึงจากผลการดําเนินการท่ีผานมานั้น 

พบวา บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ อีกท้ังกิจกรรมยังทําใหเห็นความสําคัญของครอบครัวและการ

แสดงออกความรักของสมาชิกในครอบครัว สวนนักศึกษาพยาบาลพบวา เกิดทักษะในการใชเครื่องมือประเมิน

สุขภาพจิตและการสงเสริมสุขภาพจิตมากข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาวและเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของโครงการ 

ดังนั้นในป 2558 คณะฯ จึงจัดใหมีโครงการบํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 4 ข้ึน โดยจัดกิจกรรมข้ึนในชวงเทศกาล

สงกรานต โดยนําผลการประเมินโครงการจากครั้งท่ีผานมา มาปรับปรุงการจัดกิจกรรม เชน วางแผนการ



เตรียมความพรอมใหนักศึกษามีความรูเขาใจ และม่ันใจในการใชเครื่องมือคัดกรองประเมินสุขภาพจิตใหมาก

ข้ึนเนื่องจากนักศึกษาบางสวนยังไมมีความม่ันใจในการใชเครื่องมือ เปนตน ท้ังนี้โครงการจะจัดในชวงเทศกาล

สงกรานต โดยคาดหวังวา เปนการอนุรักษประเพณีอันดีงามนี้ และเสริมสรางสุขภาพจิตท่ีดี สงเสริมความรัก

ความผูกพันในครอบครัว 

 

5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

  1. เพ่ือสงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีวันสงกรานต และสนับสนุนใหคงอยู

ตลอดไป  

  2. เพ่ือสงเสริมใหครอบครัวไดแสดงความกตัญูตอบุพการี  

  3. เพ่ือสงเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว และเสริมสรางสุขภาพจิตท่ีดีในครอบครัว  

  4. เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอน  

  5. เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการประเมินและสงเสริมสุขภาพจิตท่ีดีในครอบครัว  
 

6. กลุมเปาหมาย 

 1. นักศึกษาพยาบาลชั้นป 2 รุน 5 จํานวน 63 คน  

 2. อาจารยและบุคลากร   จํานวน 16 คน  

 3. ตัวแทนครอบครัวท่ีไดรับคัดเลือกเปน ครอบครัวสุขภาพจิตดีป 2558 จํานวน 11 คน  

 4. ตัวแทนประชาชนเทศบาลตําบลธาตุ จาก 11 หมูบานๆละ 9 คน จํานวน 99 คน  

 5. ผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน จํานวน 36 คน 

 6. บุคลากรของเทศบาลตําบลธาตุ จํานวน 3 คน 

 7. บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัววัด จํานวน  2 คน 

 รวมจํานวนผูเขารวมโครงการ : 240 คน 
 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย หนวยนับ 

เชิงคุณภาพ - ระดับความพ ึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 3.51 ข้ึนไป คาเฉลี่ย 

- ระดับความพ งึพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชน
ท่ีไดรับในการเข ารวมโครงการ 

3.51 ข้ึนไป คาเฉลี่ย 

- นักศึกษาที่เขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 มีทักษะใน
การประเมินและสงเสริมสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 

มากกวาหรือ
เทากับ 1 ระดับ 

ระดับ 

- ผูเขารวมโครงการเห็นความสําคัญของประเพณีวัน
สงกรานตเพิ่มมากขึ้น 

มากกวาหรือ
เทากับ 1 ระดับ 

ระดับ 

เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมโครงการ 80 รอยละ 

เชิงเวลา เสร็จสิ้นตามกําหนด   

 

 



ตัวช้ีวัดตามเกณฑประกันคุณภาพ  
  

แผนบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย หนวยนับ 

การเรยีนการสอนวชิา 
1801 215 สุขภาพจติและ
การพยาบาลจิตเวช 1 
(Mental Health and 
Psychiatric Nursing I) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต นักศึกษาชั้นปท่ี 2 

- คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การบูรณาการกับการเรยีนการสอน  

3.51 ข้ึนไป คาเฉลี่ย 

- นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีทักษะในการ
ประเมินและสงเสริมสุขภาพจติเพ่ิมข้ึน 

80 ข้ึนไป  รอยละ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ชุมชนเกิดวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลวันสงกรานต 

 2. ผูรวมโครงการไดรับการสงเสริมสุขภาพจิต เห็นความสําคัญของการแสดงออกถึงความรัก สงเสริม

สุขภาพจิตในครอบครัว เสริมสรางความรักความผูกพันในครอบครัว  

 3. นักศึกษาเกิดองคความรูและทักษะในการสงเสริมสุขภาพจิต 

 4. ไดฐานขอมูลดานสุขภาพจิตของครอบครัวอุปถัมภ 

 

9. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 โครงการบํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 4 ไดจัดกิจกรรมในวันท่ี 8 เมษายน 2559 ณ ศาลากลางหมูบาน 

หมูท่ี 3 บานเกานอย เทศบาลตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการดําเนินงานโครงการ

สามารถเปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว ซ่ึงในระยะเตรียมการนั้น หัวหนาโครงการประสานงาน และ

ประชุมรวมงานวางแผนการดําเนินงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดเขารวมประชุมชี้แจงโครงการ รวมกับ ผูนํา

ชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานจาก 11 หมูบาน เทศบาลตําบล จํานวน 2 ครั้ง  ครั้งท่ี 1 ใน

วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ณ ท่ีทําการผูใหญบานหมู 11 บานดวงเจริญ และครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 4 เมษายน 2559 ณ 

ศาลากลางบาน หมู 1 บานหนองโก  ในการประชาสัมพันธ มีการดําเนินการคลายกับทุกปคือ ใหผูนําชุมชนมี

สวนรวมในการประชาสัมพันธโครงการผานทางหอกระจายขาวหมูบานและวิทยุชุมชน ดานนักศึกษามีการ

ประชาสัมพันธโครงการและเชิญชวนประชาชนเขารวมกิจกรรมในชวงเวลาท่ีไปเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ (พอฮัก 

แมฮัก) และประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพจิต  

 โครงการบํารุงจิต ใกลชิดใจ ครั้งท่ี 4 ไดมีการบูรณาการกับวิชา 1801 215 สุขภาพจิตและ           

การพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) โดยสอดแทรกเนื้อหาหัวขอ เครื่องมือ

และการใชเครื่องมือประเมินคัดกรองสุขภาพจิต และการสงเสริมสุขภาพจิต โดยกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประกอบดวย การบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน และฝกปฏิบัติประเมินคัดกรองโดยแบงนักศึกษาเปนกลุมยอย            

มีอาจารยผูสอนประจํากลุม ซ่ึงพบวาทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเนื้อหามากข้ึน จากนั้น มอบหมายให

นักศึกษาประเมินคัดกรองสุขภาพจิตครอบครัวอุปถัมภของตนเอง และจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต            



เพ่ือเสริมสรางความรักความผูกพันของครอบครัวโดยจัดกิจกรรมในโครงการ ซ่ึงจัดข้ึนชวงเทศกาลวัน

สงกรานต  

 ผูเขารวมโครงการในครั้งนี้ จํานวนท้ังหมด 365 คน ซ่ึงมากกวาแผนท่ีวางไว คิดเปนรอยละ 157 

เปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว รอยละ 80 ข้ึนไป จากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

สรุปผลการประเมินความถึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 อยูในระดับดีมาก  และ

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนท่ีไดรับในการเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 

อยูในระดับดีมาก  
 

10. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  

ตัวช้ีวัด  หนวยนับ คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุ 
 

เชิงคุณภาพ - ระดบัความพ ึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คาเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไป 4.50  

- ระดบัความพ ึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ตอประโยชนทีไ่ดรับในการเข ารวมโครงการ 

คาเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไป 4.51  

- นักศึกษาที่เขารวมโครงการมากกวารอยละ 
80 มีทักษะในการประเมินและสงเสริม
สุขภาพจิตเพิ่มข้ึน 

ระดบั มากกวาหรือ
เทากับ 1 ระดบั 

เพิ่ม 1 ระดับ  

- ผูเขารวมโครงการเห็นความสําคัญของ
ประเพณีวันสงกรานตเพิ่มมากข้ึน 

ระดบั มากกวาหรือ
เทากับ 1 ระดบั 

เพิ่ม 1 ระดบั  

เชิงปริมาณ จำนวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 157  

เชิงเวลา เสร็จสิ้นตามกําหนด   ตามกําหนด  

  

 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามเกณฑประกันคุณภาพ 

แผนบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หนวย
นับ 

คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุ 

การเรียนการสอนวชิา 
1801 215 สขุภาพจติและ
การพยาบาลจติเวช 1 
(Mental Health and 
Psychiatric Nursing I) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑติ นักศึกษาชัน้ปที่ 2 

- คาเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของ
นักศึกษาในการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน  

คาเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไป 4.20  

- นักศึกษาที่เขารวมโครงการมี
ทักษะในการประเมนิและสงเสริม
สุขภาพจติเพิม่ข้ึน 

รอยละ 80 ข้ึนไป 100  

 

 



 

11. ปญหาและอุปสรรค  

 ดานการดําเนนิงาน/การบรหิารโครงการ ไดแก  

 - สถานท่ีคับแคบไมเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมโครงการเนื่องจากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจํานวน

ผูเขารวมโครงการมีมากกวาเกือบหนึ่งเทาของจํานวนท่ีกําหนดไว  

 - อาหารมีปริมาณไมเพียงพอตามจํานวนผูเขารวมโครงการท่ีคาดการณไว  

 - ครอบครัวพอฮัก แมฮักของนักศึกษา บางครอบครัวมีโรคประจําตัว และปญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ไม

สามารถเขารวมกิจกรรมได  

 ดานการบูรณาการกับการเรยีนการสอน  

 จากผลการประเมินการจัดกิจกรรม การสะทอนคิดและการสนทนากลุมของนักศึกษาเก่ียวกับ

ประเมินผลการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พบวา นักศึกษาสามารถปฏิบัติได

บรรลุวัตถุประสงค โดยแบงเปน 2 กิจกรรมหลัก ไดแก การประเมินคัดกรองสุขภาพจิต สุขภาพจิตของ

ครอบครัวอุปถัมภ (พอฮัก แมฮัก) การรวมจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพจิต  

 ก. การประเมินคัดกรองสุขภาพจิตสุขภาพจิตของครอบครัวอุปถัมภ (พอฮัก แมฮัก) เชน  

  - ยังใชแบบประเมินสุขภาพจิตไมคอยคลองในเรื่องของการตั้งคําถาม  

  - แบบประเมินท่ีใชในการประเมินมีลักษณะคําถามท่ีไมคอยชัดเจน ในบางครั้งอาจไมเขาใจ

ถึงสิ่งท่ีถามจึงมีการอธิบายใหพอฮัก แมฮัก เขาใจในคําถามนั้น ๆ  

  - พอฮัก แมฮัก เปนผูปวยติดเตียง การทําแบบประเมินตองใชเวลาหรือรอใหรางกายของ       

พอฮัก แมฮักพรอมกอน 

  - การทําแบบประเมินเปนการทําในผูสูงอายุบางครั้งอาจมีสายตายาวอานไมได จึงตองชวยใน

การอานให  

  - เวลาวางของนักศึกษาไมตรงกับเวลาวางของพอฮัก แมฮัก ทําใหตองลงไปประเมินหลาย

รอบ  

  - คําถามบางคําถามในแบบคัดกรองทําใหครอบครัวอุปถัมภ ไมเต็มใจตอบหรือใหขอมูล 

 ข. การรวมจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพจิต ดังนี้  

  - มีกิจกรรมไมเปนไปตามเวลากําหนด เชน กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ และเตรียมสรงน้ําพระ 

แตเนื่องจากพระภิกษุตองเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีอ่ืน ทําใหการดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแผน  

  - กิจกรรมรดน้ําสงกรานต อยูใกลบริเวณมีเครื่องเสียง เครื่องใชไฟฟา เชน พัดลม อาจเปน

อันตราย 

 

12. แนวทางในการแกไข  

 1. เตรียมความพรอมนักศึกษาในการใชเครื่องมือในการประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพจิต 

 2. ประสานงาน และประชุมรวมวางแผนการดําเนินงานกับหนวยงานในชุมชนท่ีเก่ียวของ  

 3. วางแผนจัดโครงการในครั้งตอไปโดยคํานึงถึงจํานวนผูเขารวมโครงการใหเหมาะสม สถานท่ีในการ

จัดโครงการซ่ึงตองมีบริเวณท่ีกวางและอยูในหมูบาน หรือเปนสถานท่ีท่ีผูเขารวมโครงการสามารถเดินทางเขา

รวมกิจกรรมไดสะดวก  

 



ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 


