
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2563 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       กิจกรรม  : วันพยาบาลแหงชาติ 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันท่ี 18 - 21 ตุลาคม 2561     

                                 ณ ลานราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

     ประทับคูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ 

     สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โถงชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร  

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  นางสาวสิริทรัพย   สีหะวงษ 

  นางสาวณัฐสุดา   คติชอบ 
 

4. หลักการและเหตุผล 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู

ความสามารถในวิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอทองถ่ิน  และ

สามารถทํางานเปนทีม สอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีพันธกิจท่ีสําคัญ          

คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ดวยเหตุผลดังกลาว คณะพยาบาลจึงไดจัดกิจกรรมวัน

พยาบาลแหงชาติ เพ่ือแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี ผูไดรับการเฉลิมพระเกียรติเปนพระมารดาแหงการแพทยชนบท และพระมารดา

แหงการสังคมสงเคราะห และผูกอตั้งสภาการพยาบาล ท้ังนี้ยังเปนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา 

ไดรวมสืบสานและตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพ 

 

5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

1. เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีใน
ฐานะผูวางรากฐานใหกับการพยาบาลในประเทศไทย 

2.เพ่ือสืบสานและตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล 
 

 



6. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมกิจกรรม 

 จํานวน 135 คน ประกอบดวย 
1. นักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 - 4                     จํานวน     100    คน 
2. อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร                        จํานวน       20     คน 
3. อาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        จํานวน        5     คน 

   4. บุคลากรภายนอก            จํานวน       10     คน 
 

7. เปาหมาย : ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน  

 เชิงคุณภาพ : คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวมโครงการ   มากกวา  3.51 
                           : ระดับการรับรูและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
          บรมราชชนนีเพ่ิมข้ึนอยางนอย 1 ระดับ 
                            : การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ มากกวา 3.51 
     เชิงปริมาณ  : จํานวนผูเขารวมโครงการมากกวา รอยละ 80 

เชิงสถานท่ี   : มีความเหมาะสม เปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 
 เชิงคาใชจาย : ไมเกินงบประมาณท่ีระบุไวในแผน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักศึกษาไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะผู
วางรากฐานใหกับการพยาบาลในประเทศไทย 

2. นักศึกษาไดรับรูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของวิชาชีพพยาบาล 
 

9. การประเมินผลโครงการ  

 แบบลงทะเบียน และประเมินผลการเขารวมกิจกรรมผานทาง GOOGLE FORM 
 

10. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 กิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ ไดจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 ณ ลานราชานุสาวรีย สมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โถงชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยในกิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมวางพานพุมเนื่องในวันพยาบาลแหงชาติ และ 

จัดนิทรรศการวันพยาบาลแหงชาติ ณ ชั้น ๑ ตึกคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เก่ียวกับ

ประวัติความเปนมาของวันพยาบาลแหงชาติ ชีวประวัติและพระมหากรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี  และผลงานในการใหบริการวิชาการแกชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 เชิงปริมาณ : บรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ ผู เขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 153 คน 

ประกอบดวย นักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 1 – 4 จํานวน 125 คน  อาจารย และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 

จํานวน 18 คน อาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 7 คน และบุคลากรภายนอก 

จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 113.33 



 

 

 เชิงคุณภาพ : บรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม คือ  

        - คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรวมโครงการ เทากับ 4.41  

        -  คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมตอกิจกรรมเทากับ  4.47 บรรลุตามตัวชี้วัด 

        - ระดับการรับรูและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี หลังการเขารวมกิจกรรม เทากับ 4.52 อยูในระดับมากท่ีสุด  

 เชิงสถานท่ี : คาเฉลี่ยดานสถานท่ีในการจัดกิจกรรม เทากับ 4.30 บรรลุตามตัวชี้วัด 

 

11. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูรวมกิจกรรม  

 1. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมแดดรอน เต็นทท่ีตั้งไมสามารถใหรมไดเพียงพอ อยากใหเปลี่ยนสถานท่ี

ในการจัดกิจกรรม  

 2. เปนกิจกรรมท่ีดีทําใหทราบท่ีมาและความสําคัญของวันพยาบาลมากข้ึน ชวยใหระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณไดเปนอยางดี ควรจัดตอเนื่องทุกป  

 3. ควรใหหนวยงานภายนอกและภาคีเครือขายเขารวม  

 4. รูปแบบกิจกรรมดี มีความเหมาะสม  

 5. อยากใหเพ่ิมการประชาสัมพันธ  

 6. เกาอ้ีไมเพียงพอ  

 7. อยากใหมีน้ําเปลา / เบรก และพัดลมในบริเวณท่ีจัดกิจกรรม  

 8. อยากใหมีการเตรียมพรอมเครื่องเสียงกอนการจัดกิจกรรม  

  

 ขอเสนอแนะจากผูรับผิดชอบโครงการ   

  เนื่องจากสถานท่ีในการจัดกิจกรรม เปนการขอความอนุเคราะหสถานท่ีจากวิทยาลัยแพทย

ศาสตรและการสาธารณสุข ทําใหการดําเนินการตาง ๆ จะตองมีการขออนุญาตผูท่ีเก่ียวของกอน และยังเปน

สถานท่ีเปดโลง ทําใหมีแดดรอนและอากาศรอน อาจปรับเวลาในการจัดกิจกรรมเปนเวลาเย็น 17.00 เปนตน

ไป หรือเปนเวลาเชา 7.00 น. การประชาสมพันธโครงการไดทําทุกชองทาง ท้ังการประชาสัมพันธโดยตรงจาก

อาจารย ท่ีปรึกษาชั้นป ทางเฟสบุคคณะ กลุมชั้นป เว็บไซตคณะ และประชาสัมพันธลวงหนาเปนเวลาหลายวัน 

ท้ังนิทรรศการยังจัดกอนวันพยาบาลแหงชาติเปนเวลา 1 สัปดาห จึงคิดวาโครงการมีการประชาสัมพันธท่ี

เพียงพอแลว การจัดเกาอ้ีไมเพียงพอ เนื่องจากมีผูเขารวมโครงการมากกวาจํานวนผูเขารวมโครงการท่ีตั้งไวถึง

รอยละ 113.33 จึงทําใหเกิดความไมเพียงพอตอเกาอ้ี เบรค และอาหารเท่ียง และไดเชิญหนวยงานภายนอก

และภาคีเครือขายเขารวมถึง 6 หนวยงาน แตสามารถมาไดเพียง 1 หนวยงาน เนื่องจากติดภารกิจท่ีตองไป

รวมงานวันพยาบาลแหงชาติของจังหวัด และภารกิจอ่ืน  



 ท้ังนี้ ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป ผูรับผิดชอบโครงการเสนอแนะใหงานพัฒนานักศึกษาเปน

ผูรับผิดชอบโครงการ เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการและรูปแบบกิจกรรม ลวนแตมุงไปท่ีนักศึกษา จึงควร

ใหนักศึกษามีสวนรวมและเปนผูรับผิดชอบโครงการหลัก 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 


