
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2561 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
       กิจกรรม  : มอบหมวกพยาบาล 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันท่ี  12 พฤษภาคม 2561  ณ  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 1. นางสาวสุพัตรา  ดีดวงพันธ 

     2. สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
 

4. หลักการและเหตุผล  

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู
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 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงไดจัดใหมี
งานมอบหมวกพยาบาลเพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของวิชาชีพพยาบาลสืบไป จากผลการ
ดําเนินงานในป 2560 ไดมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมการจัดงานใน 3 ประเด็น คือ สถานท่ีคับแคบ
เกินไป ไมเพียงพอตอจํานวนญาติท่ีมารวมงาน และ ควรจัดหองรับรองญาติท่ีไมไดเขารวมในพิธีการ รวมท้ัง
ควรจัดหาโปรเจคเตอรใหญาติไดรับชมในชวงพิธีมอบหมวก ผูรับผิดชอบโครงการจึงไดมีการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ ดังนี้ จัดพิธีมอบหมวกท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใหสามารถรองรับ
จํานวนผูปกครองและญาติท่ีมารวมแสดงความยินดี และจัดหองรับรอง และจัดใหมีโปรเจคเตอร ไวสําหรับ
ญาติท่ีไมไดเขารวมในชวงพิธีการ 
 



5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

1. นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวิชาชีพพยาบาล 

2. เปนการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา ดานการแตงกาย ความตรงตอเวลา และ

ความสามัคคีระหวางรุนพ่ีรุนนอง 

3. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล 

 
6. กลุมเปาหมายของโครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการประมาณ  416 คน ประกอบดวย 
1.นักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 - 4    จํานวน      292   คน 
2. อาจารยและบุคลากร               จํานวน        50   คน 
3. ผูปกครอง                      จํานวน        74   คน 

     
7.  เปาหมาย : ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     

เชิงคุณภาพ  :   คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวมโครงการ   มากกวา  3.51 
                :   ระดับการรับรูและตระหนักถึงคุณคาความเปนมาของวิชาชีพพยาบาลเพ่ิมข้ึน 
  อยางนอย 1 ระดับ 
      :    การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ มากกวา 3.51 
เชิงปริมาณ   :  จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงสถานท่ี : อยูในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
เชิงคาใชจาย : ไมเกินงบประมาณท่ีระบุไวในแผน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
1. นักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวิชาชีพพยาบาล 
2. นักศึกษาไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการแตงกาย ความตรงตอเวลา และความ

สามัคคีระหวางรุนพ่ีรุนนอง 
3. นักศึกษาไดรับรูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล 

 
9.  การประเมินผลโครงการ 

1.  ประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  
2. สรุปรายงนผลการดําเนินกิจกรรมตอคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

10.  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 การดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมมอบหมวกพยาบาล โดยกิจกรรม

ประกอบดวยพิธีมอบหมวกพยาบาลและพิธีมอบดวงประทีป ไดดําเนินการจัดกิจกรรมวันท่ี 12 พฤษภาคม 

2561 ท่ี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 426 คน ประกอบดวย 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1-4 จํานวน 292 คน อาจารยและบุคลากร จํานวน 50 คน ผูปกครอง จํานวน 84 

คน   



 จากผลการประเมินการเขารวมกิจกรรม พบวา อาจารย บุคลากรผูปกครอง และนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร มีความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมเปนอยางมาก และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ กิจกรรมนี้เปน

กิจกรรมท่ีเปนประโยชน อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกป ผูเขารวมกิจกรรมเสนอแนะวา สถานท่ีคับแคบเกินไป 

ไมเพียงพอตอจํานวนญาติท่ีมารวมงานมอบหมวกและควรมีหองรับรองญาติท่ีไมไดเขารวมพิธีการ ควรฉาย

โปรเจคเตอรใหญาติท่ีไมไดเขารวมพิธีการดูในชวงกิจกรรม ซุมมีจํานวนนอยเกินไป สถานท่ีในการซอมพิธีมี

ความไมเหมาะสม เนื่องจากพ้ืนท่ีคับแคบและรอนเกินไป 

  

 ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงคุณภาพ : คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวมโครงการ มากกวา 3.51 
       : ระดับการรับรูและตระหนักถึงคุณคาความเปนมาของวิชาชีพพยาบาล เพ่ิมข้ึน 
         อยางนอย  1 ระดับ 
       : การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ มากกวา 3.51 
 เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวารอยละ 80 
 เชิงสถานท่ี : อยูในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เชิงคาใชจาย : ไมเกินงบประมาณท่ีระบุไวในแผน 
  
 คาเฉลี่ยประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมโครงการมอบหมวกพยาบาล โดยใชแบบประเมิน
การเขารวมโครงการมอบหมวกพยาบาลประจําปการศึกษา 2561 และผูรวมตอบแบบประเมินจํานวนท้ังหมด 
355 คน คิดเปนรอยละ 85.33 โดยแบงเปนดานบุคลากร ผูปกครอง และนักศึกษาพยาบาลศาสตร ซ่ึงคาความ
คิดเห็นของบุคลากรและผูปกครอง คาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ เปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของวิชาชีพพยาบาล และเปนการเผยแพรความเปนเอกลักษณแหงวิชาชีพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.64   
 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การอํานวยความสะดวกและการ
ตอนรับของเจาหนาท่ี คาเฉลี่ยเทากับ 4.64 รองลงมาคือรูปแบบของกิจกรรมมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 
4.46 
 คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานการสรางเสริมเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรท้ัง 4 ชั้นป 
คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ กิจกรรมมอบหมวกพยาบาลเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงการยกยองและใหเชิดชู
วิชาชีพพยาบาล คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 รองลงมาคือ สรางเอกลักษณและเปนการสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีของวิชาชีพพยาบาล คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 
  
 
11. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการมอบหมวกวันเดียวกับมอบเข็มนักศึกษา เพ่ือประหยัดเวลาและงบประมาณ การเตรียม
งาน เพราะจะคลายกันในดานการเตรียม  
 2. ชอบท่ีมีพ้ืนท่ีรองรับญาติ ๆ  
 3. อยากใหจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกทุกป  
 4. อยากใหนักศึกษาชั้นปท่ี 3 4 แตงกายดวยชุดฝกงานเพ่ือเปนการตอนรับนองเขาสูวิชาชีพ 
 5. อยากใหมีซุมถายภาพมากข้ึน  
 6. อยากใหมีพัดลม อากาศรอนมาก  
 7. สถานท่ีเล็กและแออัด คับแคบ 



 8. อยากใหจัดงานท่ีโรงแรมเหมือนเดิม  
 9. ควรบอกเวลาในการจัดกิจกรรมใหชัดเจน อาจจะคํานวณเวลาคราว ๆ เพราะสวนงานเสร็จเร็วแลว
ทําใหญาติรอนาน 
 10. พิธีไมมีความศักดิ์สิทธิ์ ผูปกครองไมสามารถเขาไปในหองได  
 11. อยากใหมีท่ีสําหรับรองรับผูปกครอง  
 12. อยากใหมีการประสานงานโครงการรับหมวกระหวางอาจารยและนักศึกษา  
 13. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมนอยมาก  
 14. ผูปกครองท่ีมารวมงานมีสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ  
 15. ควรมีการจัดกิจกรรมพบผูปกครองดวย 
 
 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 


