
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2559 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนากิจการนักศึกษา 
       กิจกรรม  : มอบหมวกพยาบาล 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันท่ี  5  กุมภาพันธ   2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา โรงแรมยูเพลส  

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 1. นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ 

 2. นางยมนา        ชนะนิล 

 3. นางสาวสิรินุช    หม่ืนเจรญิ 

 4. สโมสรนักศึกษา   

4. หลักการและเหตุผล  

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธะกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู
ความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอทองถ่ิน  และ
สามารถทํางานเปนทีม สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีพันธะกิจท่ี
สําคัญ คือ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมมอบหมวก
พยาบาล ซ่ึงหมวกพยาบาลถือวา  เปนสัญลักษณท่ีสําคัญและมีคุณคาอีกอยางหนึ่งของวิชาชีพพยาบาล แสดง
ถึงความออนนอม จิตสํานึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพพยาบาล   

การมอบหมวกเปนพิธีการท่ีจัดข้ึนสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 2 ซ่ึงเปนผูท่ีผานการเรียนวิชา
พ้ืนฐานทางการพยาบาล และมีความพรอมท่ีจะเขาสูการเรียนรูศาสตรวิชาชีพการพยาบาล เพ่ือเปนสิ่งท่ีแสดง
ใหนักศึกษาทราบวา  ตนเองมีคุณสมบัติข้ันตนครบถวน พรอมท่ีจะฝกปฏิบัติการพยาบาลกับผูปวยตอไปได  
นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบดวงประทีป ซ่ึงเปนสัญลักษณของความเมตา กรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เพ่ือเปนการ
ระลึกถึงมิสฟลอเร็นซ ไนติงเกล ผูท่ีทําใหเกิดวิชาชีพการพยาบาล และเขาใจถึงความเปนมาของวิชาชีพ เปน
การปลูกฝงความเปนเอกลักษณ การมีจิตสํานึกท่ีดี ความภาคภูมิใจ และความรับผิดชอบตอวิชาชีพพยาบาล  

ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตรและสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได
จัดใหมีงานมอบหมวกพยาบาลเพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของวิชาชีพพยาบาลสืบไป ท้ังนี้ไดมี
การปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานใน 3 ประเด็นคือ เพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนสัญลักษณของวิชาชีพพยาบาลจัดใหมี
ตัวแทนของมิสฟลอเรนซ ไนติงเกล อัญเชิญดวงประทีป  มีการประชาสัมพันธแกใหผูรวมงานความรวมมือใน
การจัดงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และ ในปนี้ไดจัดสรรงบประมาณการจัดซ้ือหมวกจากงบประมาณ
พัฒนานักศึกษาโดยผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการ 
 



5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

1. นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวิชาชีพพยาบาล 

2. เปนการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา ดานการแตงกาย ความตรงตอเวลา และ

ความสามัคคีระหวางรุนพ่ีรุนนอง 

3. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล 

 
6. กลุมเปาหมายของโครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการประมาณ  335 คน ประกอบดวย 
1.นักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 - 4    จํานวน      221   คน 
2. อาจารยและบุคลากร               จํานวน        34   คน 
3. แขกผูมีเกียรติ                      จํานวน       80   คน 

     
7.  เปาหมาย : ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     

เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ  :   คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวมโครงการ   มากกวา  3.51 
                :   ระดับการรับรูสัญลักษณและคุณคาวิชาชีพพยาบาลของผูรวมโครงการเพ่ิมข้ึน 1  
                    อยางนอยระดับ  
      :    การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ มากกวา 3.51 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
1. นักศึกษาพยาบาลไดรับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ปลูกฝงความเปนเอกลักษณ

ของวิชาชีพแกนักศึกษา ทําใหเกิดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอวิชาชีพพยาบาล 
2. เพ่ือถายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของวิชาชีพพยาบาลใหสืบทอดตอเนื่องเปนวัฒนธรรมอันดี

งามสืบไป 
 
9.  การประเมินผลโครงการ 

1.  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  
2.  ประเมินผลจากผูเขารวมโครงการโดยใชแบบประเมิน 
3.  นําผลการประเมินมาสรุปวิเคราะหและจัดทํารายงานสรุปผลโครงการเพ่ือนําไปปรับปรุงในการ

พัฒนาโครงการครั้งตอไป 
 

10.  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

การดําเนินงานกิจกรรม มอบหมวกพยาบาลภายใตโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การมอบหมวก

เปนพิธีการท่ีจัดข้ึนสําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี ๒ ซ่ึงเปนผูท่ีผานการเรียนวิชาพ้ืนฐานทางการพยาบาล 

และมีความพรอมท่ีจะเขาสูการเรียนรูศาสตรวิชาชีพการพยาบาล เพ่ือเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความพรอมท่ีจะฝก

ปฏิบัติการพยาบาลกับผูปวยตอไปได  และมีพิธีมอบดวงประทีป ซ่ึงเปนสัญลักษณของความเมตา กรุณา ความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ เพ่ือเปนการระลึกถึงมิสฟลอเร็นซ ไนติงเกล ผูท่ีทําใหเกิดวิชาชีพการพยาบาล และเขาใจถึง

ความเปนมาของวิชาชีพ เปนการปลูกฝงความเปนเอกลักษณ การมีจิตสํานึกท่ีดี ความภาคภูมิใจ และความ

รับผิดชอบตอวิชาชีพพยาบาล     



 กิจกรรมครั้งนี้ มีผูเขารวมจํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด  352 คน มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

328 คน(รอยละ 93.18 ) เปน นักศึกษาจํานวน 217 คน (รอยละ 68.16) อาจารยและบุคลาการ 21 คน             

(รอยละ 6.40) ผูปกครองและญาติ 90 คน (รอยละ 27.43)  คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

ท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุด  

 

 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ 
เชิงปริมาณ  รอยละ 90 105 / 
เชิงคุณภาพ -ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 
คาเฉลี่ย มากกวา

3.51 
4.53 / 

-ระดับการรับรูสัญลักษณ
และคุณคาวิชาชีพ
พยาบาลของผูรวม
โครงการเพ่ิมข้ึน 1                     
อยางนอยระดับ  

ระดับ เพ่ิมข้ึน 1
ระดับ 

เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ 
จากระดับมาก  
เปนมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย 
กอนจัด 4.11   
หลังจัด 4.67) 

/ 

 - การบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ 

คาเฉลี่ย มากกวา 
3.51 

4.60 / 

เชิงเวลา เสร็จสิ้นตามกําหนด   เสร็จสิ้นตามกําหนด / 
 
11. ปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินงาน  

1. จากการดําเนินงานกิจกรรมมอบหมวกตรงกับงานเกษตรอีสานใตซ่ึงเปนงานระดับมหาวิทยาลัย ทําให
ผูบริหารอาจารยบางทานตองเขารวมงานในชวงเชา  จึงทําใหการดําเนินงานพิธีมอบหมวกจัดข้ึน
ในชวงบายซ่ึงอากาศคอนขางรอน  

2. อุปกรณท่ีใชในพิธีมอบดวงประทีปยังตองยืมจากมหาวิทยาลัยซ่ึงมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน และเนื่องจากมีการชํารุดตามอยุการใชงาน 

3. รูปมิสฟลอรเรนทซ่ึงเปนสัญลักษณของวิชาชีพการพยาบาล มีขนาดเล็กทําใหไมสามารถมองเห็นไดใน
ระยะไกล 

4. มีผูรวมงานจํานวนมากกวาเปาหมายท่ีกําหนด สวนใหญเปนญาตินักศึกษาท่ีตองการเขารวมแสดง
ความยินดีกับนักศึกษาท่ีไดรับมอบหมวก ญาติบางสวนไมสามารถเขาไปในสถานท่ีจัดงานได  

 
12. แนวทางในการแกไข 
     ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปถัดไป 

1. ชวงเวลาจัดกิจกรรมไมควรตรงกับกิจกรรมของสวนกลางท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดงาน ควรจัดให
สอดคลองกับวันสําคัญทางวิชาชีพพยาบาล หรือแผนการศึกษา(master plan) 

2. ควรจัดซ้ืออุปกรณท่ีจําเปนตองใชประจําทุกป ไดแก ดอกไมแหงสําหรับตกแตงในงาน เพ่ือเปนการ
ประหยัดงบประมาณในปถัดไป และตะเกียง ท่ีใชในพิธีมอบดวงประทีป 

3. จัดทํารูปมิสฟลอรเรนทใหมีขนาดใหญกวาเดิมเพ่ือใหสามารถมองเห็นไดในระยะไกล 



4. จัดสถานท่ีใหผูปกครองและญาติสามารถเขารวมแสดงความยินดีไดมากข้ึน จัดหองรับรองท่ีมีการดู
จากภาพวิดีโอไดอยางชัดเจน 

 

ภาพกิจกรรม  

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


