
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2563 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

    กิจกรรม : วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ 2563 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน : วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  1. นางมะลิวัลย  เผิ่งจันดา   ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

4. หลักการและเหตุผล  

 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มกอต้ังในฐานะเปนองคกรในกํากับของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

5/2552 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2552 โดย คณะพยาบาลศาสตร ไดถือกําเนิดข้ึนมาเพ่ือเปนการชวยแกปญหาการ

ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความตองการของทองถ่ินและประเทศ ดังนั้น 

ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ ของทุกป จึงถือเปนวันคลายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จึงเห็นควรใหจัดงานวันคลายวันสถาปนาข้ึน เพ่ือใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของคณะฯ 

ไดรวมรําลึกถึงความสําคัญของคณะฯ และตระหนักถึงภาระหนาท่ีในการพัฒนาความกาวหนาของคณะฯ 

ตอไป ในวันครบรอบ 10 ป (1 ทศวรรษ) คณะฯจึงไดทํากิจกรรมสักการะพระพรหม ทําบุญ ถวายภัตตาหาร

เพล ตามลําดับ เพ่ืออนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงเพ่ือ

สงเสริมการมีสวนรวมของของบุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร 
 

5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพ่ืออนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงาม  

 2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของของบุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร 

 3. เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน 

 

6. กลุมเปาหมาย 

 อาจารย บุคลากร นักศึกษา และแขกผูมีเกียรติ จํานวน  150   คน 

 



7. เปาหมาย : ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  

 เชิงปริมาณ  
 - จํานวนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ มากกวา รอยละ 80  
 - กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการแตงกายดวยผาไทย รอยละ 80 
 เชิงคุณภาพ  
 - ความพึงพอใจเฉลี่ยระดับท่ีมากกวา 4.16 (จากคะแนนเต็ม 5) 
 - ความพึงพอใจตอประโยชนของกิจกรรมในการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

คะแนนเฉลี่ย 4.00 

 - คาเฉลี่ยกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค มากกวา 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5)  

 เชิงเวลา  

 - เปนไปตามท่ีไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน (มกราคม – มีนาคม 2563) 

 เชิงสถานท่ี  

 - เปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรมฯ (หองประชุมดอกมันปลา ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร) 
 

  

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

กลุมเปาหมาย ไดรับการปลูกฝงและสงเสริมใหเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยในคณะพยาบาล
ศาสตร รวมถึงเกิดความรักความสามัคคี ความสุข และความผูกพันตอองคกร 
 

9. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 การดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมสักการะศาลพระพรหม การเจริญพระพุทธมนต และถวาย

ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ืออนุรักษ สืบสาน สงเสริมและเผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงาม  สงเสริมการมี

สวนรวมของของบุคลากรและนักศึกษากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร และสนับสนุนใหบุคลากรและ

นักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบําเพ็ญประโยชน และ เปนการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการระหวางกการทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษามีโอกาสไดรวมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ของ

องคกร กอใหเกิดสมรรถนะดานคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับสังคม ไดรวมพบปะอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษาดวยกัน และไดตระหนักถึงความสําคัญในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร โดยกิจกรรม

ท่ีนักศึกษาไดรวมคือในชวงพิธีสงฆ ถวายภัตาหารเพล ฟงธรรม และรวมรับประทานอาหารรวมกัน โดยมี

ผูเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ จํานวน 149 คน  

   

10. ผลท่ีไดจากการจัดกิจกรรม  

นักศึกษา และผูเขารวมกิจกรรมไดรับการปลูกฝงและสงเสริมใหเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยใน
คณะพยาบาลศาสตร รวมถึงเกิดความรักความสามัคคี ความสุข และความผูกพันตอองคกร 
 
 



11. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ :  

 -  จํานวนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 99.33  บรรลุตามตัวชี้วัด 

 -  กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการแตงกายดวยผาไทย คิดเปนรอนละ 53.33  ไมบรรลุตามตัวชี้วัด 

 เชิงคุณภาพ  

 -  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.84 

 -  ระดับความพึงพอใจตอประโยชนของกิจกรรมในการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ไทยคะแนนเฉลี่ยเทากับ  4.82 

 - คาเฉลี่ยกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค 4.74    

 เชิงเวลา  

 -  เปนไปตามท่ีไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน  

 เชิงสถานท่ี  

 - เปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรมฯ (หองประชุมดอกมันปลา ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร) 
 

 

 

12. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ  

 ดานการดําเนินงาน/การบริหารโครงการ 
- มีการปรับกําหนดการในการจัดกิจกรรม สงผลใหมีการปรับรายละเอียดการดําเนินงาน การ

วางแผนงาน รวมถึงจํานวนผูเขารวมกิจกรรม   

 ดานการบูรณาการกับการเรียนการสอน กรวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา  
- ดานการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา เนื่องดวยวันจัดกิจกรรมเปนชวงเดียวกับการจัดการ

เรียนการสอน จึงทําใหนักศึกษาเขารวมไดนอย 
 
แนวทางแกไข  

- ควรมีการวางแผนใหรอบคอบ ชัดเจน มากยิ่งข้ึน โดยรวมวางแผนกับหลายๆสวนท่ีมีสวนเก่ียวของ 
และคํานึงถึงการมีโอกาสเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาดวย 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม 

 การจัดกิจกรรมสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร เปนการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการระหวางกการทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษามีโอกาสไดรวมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ของ

องคกร กอใหเกิดสมรรถนะดานคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับสังคม ไดรวมพบปะอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษาดวยกัน และไดตระหนักถึงความสําคัญในวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร โดยกิจกรรม

ท่ีนักศึกษาไดรวมคือในชวงพิธีสงฆ ถวายภัตาหารเพล ฟงธรรม และรวมรับประทานอาหารรวมกัน  

 แตท้ังนี้ ในปงบประมาณ 2563 มีจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน 36 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 

10 โดยประมาณ จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ณ ปจจุบัน ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากในชวงระยะเวลาของการจัด



กิจกรรมเปนชวงเดียวกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงคณะฯไมสามารถปรับวันจัดกิจกรรมไดดวยเหตุผล

ประกอบหลายปจจัย (เชน วันเวลาของพระภิกษุสงฆ /ชวงวันเวลาครอบรอบการสถาปนา เปนตน) จึงทําให

นักศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามวัตถุประสงค 

 อยางไรก็ตาม คณะฯไดเผยแพรประชาสัมพันธ ความสําคัญ รวมถึงภาพกิจกรรม เพ่ือใหอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษาไดรวมรับชม และตระหนักถึงความสําคัญทางสื่อออนไลน อาทิ เชน เว็บไซดคณะฯ 

และสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ 

ขอเสนอแนะ : (จากแบบสอบถาม) 
- กิจกรรมท่ีจัดเปนกิจกรรมท่ีดี 
- อาหารอรอย 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


