
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2562 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

       กิจกรรม : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันท่ี 25 – 26 พฤษภาคม 2562 

     ณ หองประชุมโรงเรียนบานหนองสองหอง ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธาน ี
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  1. นางสาวอุไรวรรณ   สาสังข  

  2. นางสุพัตรา   เกียรติเจริญศิริ 
   

4. หลักการและเหตุผล  
  

  สาขาพยาบาลศาสตรเปนวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชนดวยความ
เอาใจใสอยางเอ้ืออาทร จึงจําเปนตองใชศาสตรทางการพยาบาลศาสตรท่ีเก่ียวของ หลักการและทักษะการปฏิบัติ
เพ่ือใหการพยาบาลแบบองครวมแกผูใชบริการท่ีเปนบุคคลครอบครัว และชุมชน จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะ
สรางบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบและสามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รูจักใชศิลปะการจูงใจคนท่ีสอดคลองกับการสรางอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ 
สรางสรรค สามัคคี สํานึกดีตอสังคม การมีกิจกรรมรวมกันในสถานท่ีและสถานการณท่ีสงบสุขทางจิตวิญญาณ 
รวมกับการฟงอยางพินิจพิเคราะห จะสงเสริมใหเกิดพุทธปญญาท่ีจะนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การ
ประกอบสัมมาชีพ ในอนาคตได คณะกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม สําหรับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
พยาบาล โดยเฉพาะหลักธรรมท่ีเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพ อันประกอบดวย พรหมวิหาร 4 (ความเมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา) และสังคหวัตถุ 4 (ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา) อิทธิบาด 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 
สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 3 ข้ึน ณ วัดปาสวางวีระวงศ อ.สวางวีระวงศ จ.อุบลราชธานี เพ่ือพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน และเปนพ้ืนฐานสําหรับการเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีประกอบดวยคุณธรรม 
จริยธรรมจรรยา ตอไป  
 

 

 



5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพ่ือใหมีความตระหนักและสรางจิตสํานึกในการใชชีวิตดวยความมีคุณธรรมและนําหลักธรรมคําสอน

ของหลักศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน  

 2. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู และเปนแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการ

เรียนพยาบาล  

 3. เพ่ือใหทราบหลักธรรม พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และอิทธิบาท 4 

 4. เพ่ือใหเกิดความสงบสุขในจิตใจ 

 5. เพ่ือใหเกิดความสามัคคี สรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารวมกิจกรรม  

 

6. เปาหมาย : ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 เชิงปริมาณ : จํานวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ มากกวารอยละ 80 

 เชิงคุณภาพ  

  - คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูรวมโครงการ มากกวา 3.51 ใน 5 คะแนน 

  - คาเฉลี่ยคะแนนของการบรรลุวัตถุประสงคโครงการ มากกวา 3.51 ใน 5 คะแนน 

 เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดําเนินงาน เปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนฯ  

 เชิงสถานท่ี : มีความเหมาะสม 
 

7. กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมาย จํานวน 90 คน ประกอบดวย  

 1. นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ชั้นปท่ี 3 จํานวน 74 คน  

 2. อาจารย บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลชั้นปอ่ืน จํานวน 14 คน  

 3. วิทยากร จาํนวน 2 คน   

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูเขารวมกิจกรรมมีความตระหนักและสรางจิตสํานึกในการใชชีวิตดวยความมีคุณธรรม จริยธรรมและ

นําหลักธรรมคําสอนของศาสนามาใชในชีวิตประจําวันได  

 2. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและเปนแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม

ในการเรียนพยาบาล  

 3. ผูเขารวมกิจกรรมทราบหลักพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และอิทธิบาท 4 

 4. ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความสุขสงบในจิตใจ 

 5. ผูเขารวมกิจกรรมเกิดความสามัคคี สรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารวมกิจกรรม 

 

9. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 การดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีความตระหนักและสราง

จิตสํานึกในการใชชีวิตดวยความมีคุณธรรมและนําหลักธรรมคําสอนของหลักศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู และเปนแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนพยาบาล  



 รวมท้ังเรียนรูหลักธรรม พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 และอิทธิบาท 4 เกิดความสงบสุขในจิตใจและใหเกิด

ความสามัคคี สรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารวมกิจกรรม  มีผูเขารวมกิจกรรม 92 คน ประกอบดวย นักศึกษา

พยาบาลชั้นปท่ี 3 จํานวน 73 คน และ อาจารย บุคลากร จํานวน 19 คน  
   

 1. ผลลัพธของโครงการตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

     1.1 การวัดผลลัพธเชิงปริมาณ  มีจํานวนผูเขารวมโครงการจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 102 

บรรลุผลตามตัวชี้วัด  

         1.2  การวัดผลลัพธเชิงคุณภาพ   

  - คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูรวมโครงการเทากับ 4.35 บรรลุผลตามตัวชี้วัด 

  - คาเฉลี่ยคะแนนของการบรรลุวัตถุประสงคโครงการ รายขอ  

  1) ทานเขาใจหลักธรรม (พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4) มีคาเฉลี่ย 3.93 

  2) ทานตระหนังถึงการนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต และหรือการเรียน มีคาเฉลี่ย 4.33 

  3) ทานรูสึกจิตใจสงบ มีคาเฉลี่ย 4.09 

  4) โครงการนี้ทําใหเกิดความสามัคคี และเกิดสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 4.07 

 สรุป คาเฉลี่ยความพึงพอใจ และคาเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค บรรลุตามตัวชี้วัด  

  

 การประเมินผลจากการสะทอนคิดของนักศึกษา พบวา  

  1. นักศึกษาไดทําบุญ ตักบาตร และแผเมตตา ซ่ึงเปนการธํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของชาวพุทธ 

  2. ไดเรียนรูคําสอนของพระพุทธเจา การทําความดี ละเวนความชั่ว การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม  

ภาพกิจกรรม 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

  
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 


