
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2559 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม  : ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ ปท่ี 4 

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

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  1. นางนิชนันท  สุวรรณกูฎ หัวหนาโครงการ 

  2. นางสาวสุวภัทร นักรูกําพล 

  3. นางสาววิศนีย  บุญหม่ัน 

4. หลักการและเหตุผล  

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังคงมีความจําเปนท่ีคณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษาตองใหความสําคัญ เนื่องจากเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมและ

หลอหลอมดานจิตวิญญาณของคนในสังคม รวมท้ังชวยสืบสานสิ่งท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีดีงานของไทย  

 คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการธํารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอีสานดังกลาว 

จึงเห็นสมควรจัดพิธีบุญซําฮะ ตอเนื่องเปนปท่ี 4 ข้ึน ประกอบดวย การทําพิธีบวงสรวงศาลพระพรม ศาลพระ

ภูมิ พิธีทําบุญเลี้ยงพระท่ีดอนปูตา รวมท้ังการทําความสะอาดสถานท่ีทํางาน เปนการชําระลางสิ่งสกปกออก

จากท้ังกายและใจ รวมท้ังสิ่งแวดลอม สถานท่ีทํางาน ซ่ึงการจัดกิจกรรมบุญดังกลาว นาจะชวยในการสราง

เสริมความสะอาดท้ังดานจิตใจ ดานกายภาพ และสิ่งแวดลอม นับเปนการสงเสริมสุขภาวะอยางองครวมและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ผลจากการจัดกิจกรรมจะนําไปสูการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยและยังเปนแบบอยางและกระตุนใหสังคมชุมชนเขตพ้ืนท่ีอีสานไดรวมอนุรักษงานบุญ

ประเพณีไทยอีสานท่ีดีงามตอไป 

5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

  1. เพ่ือสรางความตระหนักและสืบทอดประเพณีงานบุญซําฮะ ของนักศึกษา คณาจารย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  

 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

  จํานวนผูท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 80 

 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยระดับมากกวา 3.51 



 

 6.2 ตัวช้ีวัดตามเกณฑประกันคุณภาพ  

  แผนบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา 1801 436 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ

ชุมชน 2 (Family and Community Nursing practicum I) สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4  

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  - คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มากกวา 3.51 

  - คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการมากกวา 

3.51 
 

7. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคลากรภายนอกท่ีมีความสนใจ  

จํานวน 250 คน 

 

8. วิธีการประเมินผล  

 จากแบบประเมินผลโครงการ  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษา คณาจารย บุคลากรไดเรียนรูประเพณีบุญซําฮะ 

 2. เกิดการสืบสาน และเผยแพร ประเพณีบุญซําฮะ 

 3. เกิดความสามัคคีระหวางนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ในแตละหนวยงานและระหวางหนวยงาน  

 4. เกิดจิตสํานึกตอการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

10. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 คณะพยาบาลศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการธํารงรักษาประเพณี วัฒนธรรมอีสาน จึงจัด

ประเพณีบุญเดือนเจ็ด กิจกรรมบุญซําฮะข้ึนอยางตอเนื่องเปนปท่ี 4 ประกอบดวย การทําพิธีบวงสรวงศาลพระ

พรหม ศาลพระภูมิ พิธีทําบุญเลี้ยงพระท่ีดอนปูตา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ คือ เพ่ือสราง

ความตระหนักและสืบทอดประเพณี และสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี

สวนรวมในการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิปญญาทองถ่ินมุงเนนสงเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรใหตระหนัก

ถึงคุณคา ความงามของศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ นักศึกษา

ไดเรียนรูการจัดทําอุปกรณประกอบพิธีกรรมคือการทํากระทงหนาวัว สําหรับเปนภาชนะใสสิ่งของตาง ๆ ท่ีจะ 

ซําฮะออกจากตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน อันประกอบดวย เสนผม เล็บ ขาวของสีดํา สีแดง ท่ีเปน

สัญลักษณเชิงความเชื่อของชุมชน อันประกอบดวย ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ขาวดํา ขาวแดง งากํา  

 

 1. ผลลัพธของโครงการตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

     1.1 การวัดผลลัพธเชิงปริมาณ  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผูเขารวมโครงการประมาณ 131 คน  มี

คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโครงการเทากับ 4.16 อยูในระดับมาก เม่ือแยกเปนรายขอ 



พบวา ผูเขารวมกิจกรรมเห็นวากิจกรรมนี้ชวยปลูกฝงความเปนเอกลักษณคุณคาทางวัฒนธรรม ใหเห็นเปน

แบบอยางท่ีดี มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.41  

         1.2  การวัดผลลัพธเชิงคุณภาพ  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.29 อยูในระดับมาก และมีขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินกิจกรรมโครงการในครั้งตอไป ดังนี้ 1) เปน

กิจกรรมท่ีดี ควรทําอยางตอเนื่องตลอดทุกป และ 2) ควรเชิญใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะเขา

รวมกิจกรรมในโครงการ 

 ความรูท่ีไดรับจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก 1) ภูมิปญญาทองถ่ินในการทํากระทงหนาวัว

จากกาบกลวย และ 2) การนําเอาสิ่งตาง ๆ ท่ีไมดีจากบุคคล ครอบครัว และชุมชนผานพิธีกรรมบุญซําฮะ 

 

11. ปญหาและอุปสรรค 

 ดานการดําเนนิงาน/การบรหิารโครงการ  

 โครงการกิจกรรมประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ ตามประเพณีฮีต 12 คลอง 14 จะอยูในชวงเดือน

มิถุนายน ซ่ึงเปนชวงท่ีคาบเก่ียวระหวางรอยตอของปการศึกษา ซ่ึงในระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมนั้น 

นักศึกษา อาจารย  และบุคลากรบางสวนปดภาคการศึกษาหรืออาจมีภารกิจท่ีดําเนินการในนอก

สถาบันการศึกษา ทําใหการมีสวนรวมภายในสถาบันคอนขางนอย แตจากผลการประเมินกิจกรรมโครงการ

เก่ียวกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมสวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) 

 ดานบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

 โครงการกิจกรรมประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ เปนกิจกรรม บุญประเพณีท่ีจําเพาะเจาะจงใหมี

การจัดกิจกรรมข้ึนในเดือนเจ็ดตามการนับเดือนแบบจันทรคติซ่ึงเปนการนับแบบขางข้ึนขางแรม ในขณะท่ีการ

จัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามปการศึกษาและตามความเหมาะมของชั้นป รวมถึงการจัดตารางการฝก

ปฏิบัติท่ีซ่ึงในการบรูณาการครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปเดียวกันแตไมไดมีการเรียนรูไปพรอมกันเนื่องจากตองแบง

พ้ืนท่ีรายวิชาในการฝกปฏิบัติ ดังนั้น การบูรณาการโครงการกิจกรรมประเพณีเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ กับการ

เรียนการสอนอาจมีอุปสรรคในบางสวน  

 

12. แนวทางในการแกไข  

 1. การจัดทําแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับชวงเวลาของการดําเนินโครงการกิจกรรม 

ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ 

 2. ลดจํานวนกลุมเปาหมายลงเนื่องจากชวงเวลาจัดกิจกรรมเปนชวงปดภาคการศึกษา  

 3. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธเพ่ือใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 


