
 

        
 

 
 

 
 
 
 
 
    

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 วันท่ี 22 กันยายน 2565 
มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งท่ี ๒/256๕ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม 2565 

แผนปฏิบัติการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 



 

ค าน า 
  แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม   ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                       
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะสู่การปฏิบัติประจ าปี และใช้แนวคิดการด าเนินงาน
ตามหลัก PDCA  ก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ  รวมถึงการน าผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 มาปรับและพัฒนา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของพันธกิจการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ของคณะพยาบาลศาสตร์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  มากย่ิงขึ้น 

          คณะผู้จัดท าหวังไว้อย่างยิ่งว่า แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้ จะเอื้อประโยชน์ในการด าเนินงานแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ     
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
                      คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

                                  ๒๒ กันยายน ๒๕๖5 
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ส่วนน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อตัลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีฐานะเป็นคณะวิชาและเป็นหน่วยงานภายในแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีภารกิจหลัก 
คือ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตหลัก ในระยะแรกของการก่อตั้งคณะ                             
คือ มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เปิดสอนคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ซึ่งได้รับรองจากสภาการพยาบาล โดยเริ่ม
รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562 จ านวน 56 คน  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

  
วิสัยทัศน ์

  “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานของประเทศ” 
  

พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เปี่ยมด้วยศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล มีคุณธรรม และฉลาดจัดการ 
 2.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
 3.  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม  
 4.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.  บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 และหลักธรรมาภิบาล 

 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต  

  “ฉลาดจัดการ บริการด้วยใจเอ้ืออาทร” 
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นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค าเรื่อง ศิลปะและวัฒนธรรม              
ที่จ าเป็นตองปลูกฝง  สงเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงาม ความมีสุนทรียและวัฒนธรรมที่พึงประสงคอยูในสภาพแวดลอมที่สวยงามอยางมีรสนิยมใหเกิดในจิตส านึกและในวิถีชีวิต                
มีความเชื่อม่ันในการด ารงชีวิตอยางมีคุณคา สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ ๆ สถานศึกษาจึงมีนโยบายและ
การด าเนินงานทั้งในระดับบุคคลและสถาบัน โดยมีระบบกลไกเปนหนวยสงเสริม สนับสนุนในลักษณะโครงการและสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหวิถีชีวิต
และบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยนาอยูมีชีวิตที่มีคุณคาอยางมีรสนิยม และสามารถอยู ในสังคมดวยความเขาใจ มีน ้าใจอยางมีความสุข (ที่มา : คู่มือการประเมิน                     
คุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2554 ของ สมศ.) 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต                  
และจิตใจอันดีงานของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ อันที่จะน าไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญ                 
อย่างหนึ่งของคณะที่นักศึกษาควรได้รับการปลูกฝังและร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม ภูมิปัญญาข องท้องถิ่น
และของชาติ สามารถปรับและประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างาน มีความภาคภูมิใจและสืบสาน พัฒนา ธ ารง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ
ไทย ดังนั้นคณะจึงมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการและร่วมในโครงการ/กิจกรร ม                
เพ่ือธ ารง รักษา และพัฒนาต่อยอดในศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง               
ในการดูแลสุขภาพ  โดยการบูรณาการจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน หรือการท าวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม  

 

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะพยาบาลศาสตร์จึงประกอบด้วยกิจกรรมที่คณะเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะด าเนินการเอง 
และ/หรือร่วมกับสโมสรและชมรมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยเน้น 2 ลักษณะ คือ  

1. โครงการ/กิจกรรมทางวิชาชีพพยาบาล เช่น โครงการวันพยาบาลสากล โครงการรับมอบหมวกเข็มชั้นปีและพิธีรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

2. โครงการ/กิจกรรมร่วมกับทางส านักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เช่น โครงการ/กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลและวางพาน
พุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี เป็นต้น 
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3. โครงการ/กิจกรรม ที่คณะกรรมการฯ และอาจารย์จัดให้มีการบูรณาการระหว่างงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน                          
โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมจ านวน ๑ โครงการ คือ โครงการรับมอบหมวก เข็มชั้นปีและตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล บูรณาการร่วมกับรายวิชา 2501105 มโนมติและ
ทฤษฎีทางการพยาบาล   

 

ในการจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี คณะน าแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับกระบวนการบริหารคุณภาพ (PDCA) 4 ขั้นตอน คือ       
การวางแผน (Plan: P) การด าเนินงาน (Do: D) การประเมินผล (Check: C) และ การเสนอแนวทางปรับปรุง (Act: A) โดย มีรายละเอียดดังนี้ 

P = Plan คือ  การจัดท าแผนงาน โดยน านโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
     และข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้และเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะข้ันตอนของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึนจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

                แผนงาน โครงการ/กิจกรรมในขั้นตอนใด รวมทั้งการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลการด าเนินงานต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                และพัฒนา  และคณบดี ตามล าดับ 

A = Action คือ การวางแผนปรับปรุง โดยจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ/แผนการพัฒนาในปีต่อไปหรือครั้งต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
1. เพ่ิมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศไทย ในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพ โดยการบูรณาการในการเรียนการสอน การท า

วิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม 
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แผนปฏิบัติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

1.  เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ 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 และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพ  โดยการบูรณาการ จัดการงานท 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 ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน การท าวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ 

 
 
 
 
 

๔ 



 

ความสอดคล้องของแผนงานกับแผนยุทธศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (๕ ปี) พ.ศ. 2563-2567 ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ 
เป้าประสงค์   1.2  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีอัตลักษณ์  
    ตามท่ีก าหนด 
กลยุทธ์    1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และมีอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัดที่    1.3-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดแทรกการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีอัตลักษณ์  
    ตามท่ีก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่    1.3-2 จ านวนโครงการที่บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การบริการวิชาการเพ่ือชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
เป้าประสงค์   ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไปท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  
    ชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอน ถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถิ่น และเพ่ืออนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม  
    และภูมิปญญาไทยและบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืน 
กลยุทธ์ที่    3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นและสังคมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  
    (โครงการแบบให้เปล่า) 
ตัวช้ีวัดที่    3.1-1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนท้องถิ่นและ/หรือสังคม 
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แผนปฏิบัติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 แผนปฏิบัติการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) โครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาชีพพยาบาล ซี่งเป็นโครงการที่จัดด าเนินการโดยมีคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้บริบท
และความรับผิดชอบของคณะพยาบาลศาสตร์  และ 2) โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในฐานะเป็นผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมร่วมกับทางส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยมีงบประมาณในการด าเนินงานโดยรวมทั้งสิ้น 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
 
1) โครงการ/กิจกรรมทางวิชาชีพพยาบาล โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
รูปแบบโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการวันพยาบาล
แห่งชาติ  

1.เพื่อเทิดพระเกยีรตสิมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่าน
ทรงมีพระมหากรณุาธิคุณต่อ
วิชาชีพการพยาบาล 
2.เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ ไดต้ระหนักและ
ส านึกในหน้าท่ีเยี่ยง พระ
กรณียกิจที่พระองค์ทรง
ปฏิบัติเสมอมา รวมถึงความ
ตระหนักในบทบาทและ
หน้าท่ีของวิชาชีพการ
พยาบาลสืบไป 

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

1) ผู้บริหารและคณาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.
ร าไพพรรณ ี
2) ตัวแทนนักศึกษาพยาบาล
ช้ันปีท่ี 1-4 ช้ันปีละ 5 คน 
3) ตัวแทนชมรมนักศึกษา
พยาบาลร าไพพรรณี 
สร้างสรรคส์ังคมไทยปลอด
บุหรี่ 2 คน 
4) ตัวแทนชมรมนักศึกษา
ถันยรักษ์ 2 คน 
5) ตัวแทนสโมสรนักศึกษา 2 
คน 

- กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจ                       
พระศรีนครินทร์ทราบรม-             
ราชชนนี “สมเด็จย่า” 
- พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทน
นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มรภ.ร าไพพรรณ ี

21  
ตุลาคม 2565 

5,000 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ร่วมกับชมรมนักศึกษา
พยาบาลร าไพพรรณี 
สร้างสรรคส์ังคมไทย
ปลอดบุหรี ่
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
รูปแบบโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการรับมอบหมวก
เข็มชั้นปี และพิธีรับ
ตะเกียงมสิฟลอเรนซ์             
ไนติงเกล รุ่น 641 
ส าหรับนักศึกษา 
พยาบาล ช้ันปีท่ี 2  

1.เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา
ตระหนักในคณุค่าและ
ภาคภูมิใจต่อวิชาชีพการ
พยาบาล 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้
นักศึกษามีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานในทบบาทของ
พยาบาลวิชาชีพใน
สถานการณ์จริง 
3. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสืบสานประเพณีที่ดี
งามของวิชาชีพและกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ีพระคณุ 

- อาจารย์และบุคลากร 
และแขกผูม้ีเกียรต ิ
- นักศึกษาพยาบาลทุก
ช้ันป ี
- ผู้ปกครอง นักศึกษา
พยาบาลรุ่น 641 
 

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

- กิจกรรมนิทรรศการเชิดชู     
“มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล” 
- งานพิธีการ  
- บูรณาการกับการเรียน-             
การสอนรายวิชา 2501105  
มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล  

๑๓ มกราคม 
256๖ 

40,000 - อาจารย์ ดร.ประภาศรี 
วงศ์แสงน้อย (อาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าช้ันปีท่ี 2) 
- คณะกรรมการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมการท าบุญ
คณะฯ 
(ตรงกับวันจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์  
วันท่ี 12 กุมภาพันธ)์ 

เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรในคณะฯทุกคน 
มีจุดรวมใจร่วมระลึกถึงวัน
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
และสบืทอดเป็นประเพณี
ต่อไป 

- อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร์         
-นักศึกษาพยาบาลชัน
ปีท่ี 1-4 
 

๑) ร้อยละ 80 ของอาจารย์
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
๒) ร้อยละ ๕0 ของนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
 

- จัดพิธีกรรมทางศาสนา ร่วม
ถวายเพลให้กับพระสงฆ์
จ านวน 9 รูป 
- ผู้บริหารสูงสดุของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ให้โอวาทแก่
นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรในคณะฯ 
-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
สิ่งแวดล้อมรอบคณะ 

1๓ กุมภาพันธ ์
(12 กุมภาพันธ์ 
ตรงกับวัน
อาทิตย์) 

10,000 คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ภายใต้หัวข้อ  
“อนุรักษ์ สืบสาน 
สงกรานต์”  

 เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลทุก
ช้ันปี ผู้บริหาร อาจารย์และ
บุคลากรในคณะ ได้มสี่วน
ร่วมสืบสานและร่วมอนุรักษ์

- นักศึกษาพยาบาล  
ช้ันปีที ่1-4 
- ผู้บริหาร อาจารย์
และบุคลากรในคณะ 

1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์
และนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 

- บูรณาการกับการจดัการ
เรียนการสอน รายวิชา 
2542901 ปฏิบัติการ

7 เมษายน 
2566 

2,000 บาท  - คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
รูปแบบโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเพณีวันสงกรานต์ให้คงไว้
เป็นเอกลักษณ์ของไทยสืบไป 

 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการมากกว่า 3.51 
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจของโครงการมากกว่า 
3.51 

พยาบาลผู้สูงอายุในภาวะ
สุขภาพปกติ  
- กิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุ
ในคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ 

- กลุ่มวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุ

กิจกรรมวันพยาบาล
สากล  

เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์
ของคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพ
พรรณี ไดร้่วมกันสดุดี เชิดชู
เกียรติ และร าลึกถึงคณุงาม
ความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไน
ติงเกล ผู้ก่อก าเนดิวิชาชีพ
การพยาบาล 

- อาจารย์และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย 
- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ร้อยละ 80 ของอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 

กิจกรรมนิทรรศการ               
เชิดชูเกียรติ “มสิฟลอเรนซ์-           
ไนติงเกล” 

12 พฤษภาคม 
2566 

5,000 บาท  คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ร่วมกับชมรมนักศึกษา
พยาบาลร าไพพรรณี 
สร้างสรรคส์ังคมไทย
ปลอดบุหรี ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 

2) โครงการ/กิจกรรมร่วมกับทางส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
รูปแบบโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมวันลอยกระทง  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ได้สืบสานประเพณีทีด่ี
งามของไทย 

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ตัวแทนอาจารย์และ
นักศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
กิจกรรมวันลอยกระทง 
- ตัวแทนอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และ
ประดิษฐ์กระทงของคณะ 1 
กระทง 

8 พฤศจิกายน 
2565 

1,000 คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและวาง
พานพุ่มดอกไมส้ดเนื่องใน
วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณี  

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
อาจารย์และบุคลากร คณะ
พยาบาลศาสตร์ ร่วมร าลึก
และตระหนักในพระมหาธิ
คุณของสมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณีที่มตี่อ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพ
พรรณ ี

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ผู้บริหาร ตวัแทนอาจารย์
และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

- เข้าร่วมวางพานพุ่ม 
 
 

20 ธันวาคม 
256๕ 

1,000 คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

พิธีท าบุญเสริมศิรมิงคล              
เนื่องในวาระวันข้ึนปีใหม่               
ประจ าปี 2566  

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล 
อาจารย์และบุคลากร คณะ
พยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสาน
ประเพณีท าบูญเนื่องในวาระ
วันข้ึนปีใหม่ 

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ผู้บริหาร อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วม           
ตามศรัทธา 

- ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎร าไพพรรณ ี
“ประเพณตีักบาตรไทย” 

ตามก าหนดการ
ของส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และผูม้ีจิต
ศรัทธา 

พิธีท าบุญพ่อปู่โป่งลาน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีต่อ
สิ่งศักดิ์อันเป็นท่ีนับถือของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพ
พรรณ ี

อาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 80 ของอาจารย์ 
บุคลากรทีร่่วมกิจกรรม 

-ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 
2566 

- - คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
รูปแบบโครงการ/

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและวาง
พวงมาลาวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเดจ็พระนาง
เจ้าร าไพพรรณี  

เพื่อร่วมร าลึกถึงและถวาย
อาลัยสมเดจ็พระนางเจา้
ร าไพพรรณ ี

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ผู้บริหาร ตวัแทนอาจารย์
และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

- ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา 
 

22 พฤษภาคม 
2566 

1,000 คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

กิจกรรมหล่อเทียน แห่
เทียน และถวายเทียน
พรรษา 

เพื่อร่วมสืบสานประเพณี
ปฏิบัติของชาว
พุทธศาสนิกชนท่ีสืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน 

- นักศึกษาพยาบาล 
- อาจารย์และบุคลากร 
คณะพยาบาลศาสตร ์

ตวัแทนอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วม             
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

- ร่วมกิจกรรมหล่อเทยีน แห่
เทียน และถวายเทียนพรรษา 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 

กรกฎาคม 
2566 

งบประมาณ
สนับสนุนจาก
ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับ
ชมรมนักศึกษา
พยาบาลร าไพพรรณี 
สร้างสรรคส์ังคมไทย
ปลอดบุหรี ่

งบประมาณรวมท้ังสิ้น   65,000 บาท  (หกมื่นห้าพันบาทถ้วน)   



 

 

 


