
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน (Action Conclusion)  

แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
  

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 



ค าน า 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี    ได้จัดท าจัดท าแผนปฏิบัติการท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Action Plan) ขึ้น เพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะฯสู่การปฏิบัติใน
แต่ละปีงบประมาณ และใช้แนวคิดการด าเนินงานตามหลัก PDCA โดยก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับแผน โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัด ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาและงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของพันธกิจ ซึ่งแผนปฏิบัติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึง
ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการขึ้น เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน   การก ากับดู การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน การก ากับดู การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

21 กันยายน 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
-------------------------------- 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของแผน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน       
ของผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนร่วม  ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ รับทราบร่วมกันและด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และสอดคลองกับอัตลักษณของคณะ 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มีความซาบซึ้งและธ ารงรักษาศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น            

และของประเทศ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนรู้ พัฒนา ธ ารงค์รักษา และพัฒนาต่อยอดในศิลปะ วัฒนธรรม ในภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องในการดูแลสุขภาพ  โดยการบูรณาการจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน หรือการท าวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสืบไป 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
1. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) 
3. มีโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 โครงการ 
 
 
 

 
 

 

 



ผลการด าเนินงานแตล่ะโครงการ/กิจกรรมตามระบุในแผนปีงบประมาณ 2565 มีดังนี ้
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน สถานะ

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดผล
การด าเนินงาน 

1. กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ * 
 

1.เพื่อเทิดพระเกยีรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่าน
ทรงมีพระมหากรณุาธิคุณต่อ
วิชาชีพการพยาบาล 
2.เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ ไดต้ระหนักและส านึก
ในหน้าท่ีเยี่ยง พระกรณียกิจที่
พระองค์ทรงปฏิบัตเิสมอมา 
รวมถึงความตระหนักใน
บทบาทและหน้าท่ีของวิชาชีพ
การพยาบาลสืบไป 

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และ
บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ตัวแทนอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวนตามมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อโควิค-19 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี

คณาจารย์และนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมโดยการ
ร่วมประชาสัมพันธ์วันพยาบาล
แห่งชาติโดยการจัด
ประชาสมัพันธ์ทาง สื่อ On line 
เช่น Web site และ Facebook 
ของคณะฯ และ line group 
ของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

- จัดกิจกรรม 21  
ตุลาคม 2564 
-จัดนิทรรศการ
เผยแพร่พระราช
กรณียกิจ พระศรี
นครินทร์ทราบรม
ราชชนนี “สมเด็จ
ย่า” 
- วีดีทัศน์เชิดชู
สมเด็จย่า และวีดี
ทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพในการดูแล
สุขภาพ 

2.กิจกรรมวันลอยกระทง ** เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ได้สืบสานประเพณีทีด่ี
งามของไทย 

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และ
บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
เกินจ านวนตามมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อโควิค-19 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี

-นักศึกษา ประดิษฐ์กระทงของ
คณะ 1 กระทง 
-อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมลอย
กระทง ณ คลองวังสวนบ้านแก้ว 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

- จัดกิจกรรม 14 
พฤศจิกายน 2564 

3. พิธีบ าเพ็ญกุศลและวางพานพุ่ม
ดอกไมส้ดเนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
พรรณี ** 

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
อาจารย์และบุคลากร คณะ
พยาบาลศาสตร์ ร่วมร าลึก
และตระหนักในพระมหาธิคณุ

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และ
บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ตัวแทนอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วม ไม่เกิน
จ านวนตามมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อโควิค-19 

ร่วมกิจกรรมพิธี ในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2564  
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

- ร่วมกิจกรรมกับ
ส านัก
ศิลปะวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฎั



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน สถานะ

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดผล
การด าเนินงาน 

 ของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
พรรณีทีม่ีต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณ ี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี

ร าไพพรรณี ในวันที่ 
20 ธันวาคม 2564  
 

4.ร่วมพิธีท าบุญเสริมศิริมงคลเนื่อง
ในวาระวันข้ึนปีใหม่ปี 2565 */** 

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
อาจารย์และบุคลากร คณะ
พยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสาน
ประเพณีท าบูญเนื่องในวาระ
วันข้ึนปีใหม่ปี 

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และ
บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม
ท าบูญตักบาตร โครงการสืบ
สานวัฒนธรรมปีใหม่  

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร วันท่ี 
29 ธันวาคม 2564 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

-อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลยัราชภฎั
ร าไพพรรณ ี
ณ ลานพระพูทธ
จันทรบูรสริิวัฒนมง
คล 

5.โครงการรบัมอบหมวก เข็มชั้นป ี
และพิธีรับตะเกียงมสิฟลอเรนซ์ ไน
ติงเกล ส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 รุ่น 631 *** 

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา
ตระหนักในคณุค่าและ
ภาคภูมิใจต่อวิชาชีพการ
พยาบาล 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้
นักศึกษามีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานในทบบาทของ
พยาบาลวิชาชีพใน
สถานการณ์จริง 
3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสืบสานประเพณีที่ดีงาม
ของวิชาชีพและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคณุ 

- อาจารย์และ
บุคลากร และแขกผูม้ี
เกียรต ิ
- นักศึกษาพยาบาล
ทุกช้ันป ี
 

1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์
และนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
มากกว่า 3.51 
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจของโครงการมากกว่า 
3.51 

จัดโครงการ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
2565 
-นักศึกษาซาบซึ้งและตระหนัก
ในคุณค่า ความภาคภมูิใจต่อ
วิชาชีพการพยาบาลในระดับ
มากที่สุด และมีแรงบันดาลใจท่ี
จะปฏิบัติงานในบทบาทของ
พยาบาลในระดับมากทีสุ่ด 
-มีความพึงพอใจต่อโครงการ
ระดับมาก 
 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

- จัดพิธีมอบหมวก 
เข็มชั้นปี และพิธีรับ
ตะเกียงมสิฟลอ
เรนซ์  
-นักศึกษาปี 2 จัด
นิทรรศการเชิดชู      
“มิสฟลอเรนซ์ไนติง
เกล” 
  

6.โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต ์
ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน สรา้งสรรค์
ส่งเสริม สุขภาพ 3 วัย” 

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทุก
ช้ันปี ผู้บริหาร อาจารย์และ
บุคลากรในคณะ ได้มสี่วนร่วม
สืบสานและร่วมอนุรักษ์

- นักศึกษาพยาบาล  
ศาสตร์ทุกช้ันป ี

นักศึกษาทุกช้ันปี คณาจารย์
และบุคลากรในคณะ มสี่วน
ร่วมในโครงการ โดยมีการ
แสดงออก ภาพถ่าย หรือ

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ประเพณี
วันสงกรานต์ ด้วยการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ “ประเพณีไทย 
วันสงกรานต์” และเผยแพร่

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า  (โค
วิด-19) จึงมีการ
ปรับการด าเนินการ



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน สถานะ

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดผล
การด าเนินงาน 

 (รูปแบบออนไลน์) ประเพณีวันสงกรานต์ให้คงไว้
เป็นเอกลักษณ์ของไทยสืบไป 
 

-คณาจารย์และ
บุคลากรในคณะ
พยาบาลศาสตร ์

กิจกรรมทีส่ื่อถึงการมสี่วน
ร่วมสืบสานและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวันสงกรานต ์

ช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น 
Facebook ของคณะ ชมรม
นักศึกษา และแอพพลิเคช่ัน 
line 
 

ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดย
การเชิญชวนให้
คณาจารย์และ
นักศึกษาร่วมส่งภาพ
กิจกรรมสื่อท่ีแสดง
ถึงความกตัญญู
กตเวทีเนื่องในวัน
สงกรานต์กับ
ครอบครัว โดย
ส่งผ่านทาง group 
line และทางสื่อ
โซเซียลต่าง ๆ เพื่อ
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ ให้คงอยู่
สืบไป   

7. กิจกรรมวันพยาบาลสากล * เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์
ของคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพ
พรรณี ไดร้่วมกันสดุดี เชิดชู
เกียรติ และร าลึกถึงคณุงาม
ความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไน
ติงเกล ผู้ก่อก าเนดิวิชาชีพการ
พยาบาล 

- อาจารย์และ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลยั 
-นักศึกษาพยาบาล 
-อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

๑.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
๒.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการมากกว่า 3.51 
 

-จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ “มสิ
ฟลอเรนซไ์นติงเกล” ณ คณะ
พยาบาลศาสตร ์
-จัดประชาสัมพันธ์วันพยาบาล
สากลประจ าปี 2565 ทางสื่อโซ
เชียล 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

- นิทรรศการเชิดชู
เกียรติ “มสิฟลอ
เรนซ์ไนติงเกล” 
-กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์วัน
พยาบาลสากล
ประจ าปี 2565 
ร่วมกับสโมสร
นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
และชมรมนักศึกษา
พยาบาลร าไพพรรณี 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน สถานะ

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดผล
การด าเนินงาน 

สร้างสรรคส์ังคมไทย
ปลอดบุหรี่ ผ่านสื่อ
เว๊บไซตค์ณะ
พยาบาลศาสตร์ 
เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ัวไปเข้า
ชมทางสื่อโซเซียล
ของคณะฯ ได ้

8. พิธีบ าเพ็ญกุศลและวางพวง
มาลา วันคล้ายวันสวรรคต            
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ** 

เพื่อร่วมร าลึกถึงและถวาย
อาลัยสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพ
พรรณ ี

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และ
บุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ตามมาตรการของ
มหาวิทยาลยั 

-ร่วมกิจกรรมวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2565 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

-ร่วมกิจกรรมวันท่ี 
22 พฤษภาคม 
2565 

9. โครงการพัฒนาความเป็น 
“พยาบาลในวังสวนบ้านแก้ว” 

1.เพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมและ
จริยธรรมให้นักศึกษาให้เป็นผู้
ครองตนอยู่ในวิชาชีพการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม 2. 
2.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีและความ
ภาคภูมิใจต่อการเป็นพยาบาล
ในวังสวนบ้านแก้ว  

- นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 และ 
2  

๑.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
๒.ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
มากกว่า 3.51 

1.นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 และ 
2 เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.87 
จากจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 
2 จ านวน 98 คน 
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
มากกว่า 3.51 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

การอบรมเรื่อง 
“SMART for 
NURSE RBRU” 
“บุคลิกภาพ จรรยา
มารยาท ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลใน
วังสวนบ้านแก้ว”
และเรื่อง “ธรรมะ
กับวิชาชีพการ
พยาบาล : พยาบาล
ในวังสวนบ้านแก้ว”
ด าเนินการในวันที่ 
25 กรกฎาคม 2565 
ห้องประชุม
วิษณุกรรมประสิทธ์ิ 
ช้ัน 2 อาคาร 38 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน สถานะ

ตัวช้ีวัด 
รายละเอียดผล
การด าเนินงาน 

มหาวิทยาลยั   ราช
ภัฏร าไพพรรณ ี

10. โครงการสสีันพยาบาล  
กับเสน่หผ์้าไทย 

เพื่อส่งเสริมใหอ้าจารย์และ
บุคลากรร่วมอนุรักษ์การแต่ง
กายด้วยผา้ไทย 

- อาจารย์และ
บุคลากร  

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ 
และบุคลากรที่ร่วมโครงการ 

อาจารย์และบุคลากรสวมผ้าไทย
อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 1 วัน 

บรรลเุป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด 

-กิจกรรมส่งเสริม
การสวมผ้าไทยทุก
วันศุกร์ 

 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท าให้สามารถประเมินผลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผน ดังนี้ 
 1. ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมมากกว่า 3.51 (จากคะแนนเต็ม 5) ตรงตามเป้าบรรลุตามวัตุประสงค์ 
          3. มีโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 1 โครงการ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนในปีต่อไป (For Further Action) 

1. โครงการ/กิจกรรม เพื่อธ ารง รักษา และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องสุขภาพ โดยการบูรณา
การในการเรียนการสอน การท าวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม 

  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ (For Further Action) 
 อาจประเมินผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษาในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 


