
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2560 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม  : ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซําฮะ ปท่ี 5 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันท่ี 21 – 22  มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  1. นางสาวสุวภัทร นักรูกําพลพัฒน หัวหนาโครงการ 

  2. นางนิชนันท  สุวรรณกูฎ 
 

4. หลักการและเหตุผล  
  

  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนอีกพันธกิจหนึ่งของ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได
เห็นความสําคัญ และไดกําหนดไวใน แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2560-2564 ในพันธกิจ 4 ดาน 
หนึ่งในนั้นคือ ดานการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และ สรางความเขาใจในวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของภูมิภาคลุมนาโขง ยุทธศาสตรนี้ ไดมีเปาประสงคเพ่ือ ใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ตระหนักรู
ถึงคุณคา และรวมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินในภูมิภาคลุมน้ําโขง(แผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559) โดยสอดคลองกับ การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตัวบงชี้ ท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม (สกอ., 2557)  
 คณะพยาบาลศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการดานเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามท่ี

ไดรับมอบหมายในการดานเนินการดาน ประเพณีบุญซําฮะ ซ่ึงเปนประเพณีอีสานใน “ฮีต 12 คลอง 14”                 

โดยมีเปาหมายเพ่ือ ชําระลางสิ่งสกปรก รกรุงรังออกจากรางกายและจิตใจ ทําใหจิตใจสดใส ซําฮะ หรือชําระ 

หมายถึงทําใหสะอาด ปราศจากมลทิน การทําความสะอาดมี 2 อยางคือ การทําความสะอาดภายนอก ไดแก 

รางกาย เสื้อผา อาหารการกิน ท่ีอยูอาศัย สวนการทําความสะอาดภายใน ไดแก จิตใจ หมายถึง การทําใหละซ่ึง

ความโลภ โกรธ หลง เพ่ือขอเปนการบูชา ขอความคุมครองจากเทวดา อารักษ หลักเมือง ปูตาเมือง ใหชวยปกปก

รักษา โดยแตงเครื่องบูชาบวงสรวง พิธีนี้มีการจัดทําข้ึนท่ัวเขตพ้ืนท่ีอีสาน ปจจุบันไดดําเนินการโครงการเปนปท่ี 4 

และไดรับความรวมมือ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ ท้ังนี้ ไดมีผลการประเมินโครงการ พบวา มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.51 และมีขอเสนอแนะ ใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และ เปนการเผยเเพรประเพณี 

ในปการศึกษา 2559 นี้จึงไดมีการปรับปรุงการดําเนินการ โดย ผูรับผิดชอบโครงการจะทาการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม

เพ่ือดําเนินการเผยแพรตอไป อีกท้ังบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา วิถีการทํางานสุขภาพในชุมชน  

 

 



5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

  1. เพ่ือสืบทอดประเพณีงานบุญซําฮะ 

  2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย  

 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

  จํานวนผูท่ีเขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 

 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

  - ความพึงพอใจของผูรวมโครงการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.51 

  - ผูเขารวมโครงการเห็นความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรม มากกวารอยละ 80 

  - หลังการเขารวมโครงการ กลุมเปาหมายมีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ิมสูงข้ึน 1 ระดับ  

  - มีการเผยแพรผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 1 ชองทาง  

 6.3  ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 

  โครงการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
 

7. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  จํานวน 120 คน 

 

8. วิธีการประเมินผล  

 จากแบบประเมินผลโครงการ  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษา บุคลากร เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของประเพณีไทย ไดแก ประเพณีบุญซําฮะ  

 2. สืบทอดประเพณีงานบุญซําฮะของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 3. นักศึกษา บุคลากรไดมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  

 4. มีงานวิจัย ท่ีสอดคลองกับประเพณีบุญซําฮะ พรอมกับการเผยแพรผลการวิจัยดวยวิธีการตาง ๆ  

 5. ไดมีการเผยแพร กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

10. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังคงมีความจําเปนท่ีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาตองให

ความสําคัญ เนื่องจากเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมและหลอหลอมดานจิตวิญญาณของ

คนในสังคม รวมท้ังชวยสืบสานสิ่งท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย งานประเพณี วัฒนธรรมของอีสานท่ีมี

ความโดดเดนอีกเรื่องหนึ่งคือประเพณี บุญฮีตสิบสอง ซ่ึงเปนประเพณีบุญประจําเดือน มี 12 เดือน สําหรับการ

ทําบุญเดือนเจ็ด เรียกวาประเพณีบุญซําฮะ มีเปาหมายเพ่ือ ชําระลางสิ่งสกปก รกรุงรังออกจากรางกายและจิตใจ 

ทําใหจิตใจสดใส ซะฮะ หรือชําระ หมายถึงทําใหสะอาด ปราศจากมลทิน การทําความสะอาดมี 2 อยาง คือ การ



ทําความสะอาดภายนอก ไดแก รางกาย เสื้อผา อาหารการกิน ท่ีอยูอาศัย สวนการทําความสะอาดภายใน ไดแก 

จิตใจ หมายถึง การทําใหละซ่ึงความโลภ โกรธ หลง เพ่ือขอเปนการบูชา ขอความคุมครองจากเทวดา อารักษ หลัก

เมือง ปูตาเมือง ใหชวยปกปกรักษา โดยแตงเครื่องบูชาบวงสรวง พิธีนี้มีการจัดทําข้ึนท่ัวเขตพ้ืนท่ีอีสาน  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความตระหนักถึงความสําคัญของการธํารงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอีสาน

ดังกลาว และไดอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงกาแรละไดมอบหมายใหคณะรวมพิธีทําบุญเลี้ยงพระท่ีดอนปู

ตา รวมท้ังการทําความสะอาดสถานท่ีทํางาน เปนการชําระลางสิ่งสกปรกออกจากท้ังกายและใจ และเปนการสืบ

ทอดประเพณีท่ีดีงามตอไป  

 กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบดวย การทําความสะอาดลานพระพรหม พระภูมิ ศาลตายาย และพิธีบวงสรวง

พระพรหม พระภูมิ ตึกอธิการบดีหลังใหม ศาลตายาย หอพักนักศึกษา และถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ  

โดยมีผูเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ จํานวน 192 คน ประกอบดวย นักศึกษา 150 คน และบุคลากร 42 คน คิดเปน       

รอยละ 160 ซ่ึงเกินกวาเปาหมายท่ีคาดไว  

 

 1. ผลลัพธของโครงการตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

     1.1 การวัดผลลัพธเชิงปริมาณ  มีจํานวนผูเขารวมโครงการจํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 160 

บรรลุผลตามตัวชี้วัด  

         1.2  การวัดผลลัพธเชิงคุณภาพ   

  - ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 อยูในระดับมาก บรรลุผลตาม

ตัวชี้วัด 

 

  - ผูเขารวมโครงการเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 บรรลุผลตาม

ตัวชี้วัด 

  - กอนการเขารวมโครงการกลุมเปาหมายตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.43 และ หลังการเขารวมโครงกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

  - มีการเผยแพรประเพณีบุญซําฮะผานทางเว็บไซต คณะพยาบาลศาสตร  

    1.3  การวัดผลเชิงเวลา  

  - การดําเนินโครงการเปนไปตามแผน คือ จัดกิจกรรมในเดือน 7 ไทย 

 ความรูท่ีไดรับจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ความรูเรื่องประเพณี ฮีต 12 คอง 14 ประเพณีบุญซําฮะ ท้ังนี้ ไดสอบถามนักศึกษาในเชิงคุณภาพ พบวา 

นักศึกษามีความรูเรื่องประเพณีบุญเดือนเจ็ด เรื่องการชําระลางสิ่งสกปรก และทําบุญเพ่ือเริ่มตนป  

 ซ่ึงสามารถสรุปไดวา ไดรับความรูจากบุญซําฮะดานการชําระลางสิ่งสกปรก และเปนการเริ่มตนป ในฤดู

ฝน ซ่ึงหากเปนภูมิปญญาของคนรุนหลังวา การทําความสะอาด กาย ใจ และสิ่งแวดลอมกอนถึงฤดูฝน สงผลใหลด

ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย เนื่องจากสิ่งแวดลอมดี สุขภาพก็ดีตาม อีกท้ังไดรับคาวมรูจากพระครูวิลาสกิจจาทร ใน

การดําเนินโครงการบุญซําฮะครั้งนี้  

 

 

 



11. ปญหาและอุปสรรค 

 ดานบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

 มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในชวงเวลาดังกลาว จึงสงผลใหไมสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนได

สําเร็จ จึงขอปรับเปนบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา อีกท้ังการบูรณาการกับการวิจัย ไมอาจทําไดเนื่องจากหวง

เวลาสั้น  

 

12. แนวทางในการแกไข  

 ในปงบประมาณ 2560 มีการปรับการบรูณาการกับกิจกรรมนักศึกษา ดานจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


