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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   รหัสโครงการ   สนง.401/62 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 1.1 โครงการย่อยที่ 1  รหัสโครงการ  สนง.601/62 (1) กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
 1.2 โครงการย่อยท่ี 2  รหัสโครงการ  สนง.601/62 (2) กิจกรรม Medsci Meeting  
 1.3 โครงการย่อยท่ี 3  รหัสโครงการ  สนง.601/62 (3) กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
       เนื่องในประเพณสีงกรานต ์
 1.4 โครงการย่อยท่ี 4  รหัสโครงการ  สนง.601/62 (4) กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมการรักคณะและสถาบนัหลักของชาติ  
(I Love Medsci) 

 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 

 การผลติบณัฑิต      หลัก    รอง  การวิจัย      หลัก    รอง 
 การบริการวิชาการแก่สังคม     หลัก    รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลัก    รอง 
 บริหารจดัการ      หลัก    รอง 

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

3.1  นโยบายมหาวิทยาลัย  
   นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการผลติบัณฑติ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 3 ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางและทั่วถึง 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการวิชาการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 4 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กว้างขวาง แพร่หลาย และยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  กลยุทธ์ที ่1, 2, 4 หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 5 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสทิธิภาพ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    
   นโยบายที่ 6 เร่งรัดด าเนินการด้านการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ 
 แผนกลยุทธ์ดา้นการจดัการทรัพยส์ิน  กลยุทธ์ที.่.......     หลัก    รอง    

3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่ 5.3 มาตรการที่ 5.3.1 
 
4.  ผู้รับผิดชอบ  

4.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเลขานุการคณะ 

4.2 ผู้รับผิดชอบ   นางธญัวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724 

4.3 ผู้ประสานงาน   นายวิทยา ญาณลาพ  โทร 4712 

 4.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  
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5. หลักการและเหตุผล 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของท่านอธิการบดี ประกอบกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันจะต้องมีระบบ
และกลไกในการด าเนินงาน และบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดง
ถึงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้น ซึ่งโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ จะเป็นกิจกรรม  ที่ฟื้นฟู 
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีให้กับบุคลากรและนิสิต ได้ร่วมกันท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม
ตลอดไปลอดไป 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการมีจิตส านึกรักคณะและ
สถาบันหลักของชาติ 
 
7.  เป้าหมายของโครงการ 
      7.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 100  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต จ านวน  50 คน 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  50 คน 
   อื่นๆ จ านวน - คน 
 โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรม Medsci Meeting 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   150  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต จ านวน  50 คน 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน 100 คน 
   อื่นๆ จ านวน - คน 
 โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  100  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต จ านวน 50 คน 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน 50 คน 
   อื่นๆ จ านวน - คน 

โครงการย่อยที่ 4  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรักคณะและสถาบันหลกั 
ของชาติ  

          (I Love Medsci) 
   จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   100  คน  ประกอบด้วย 
      นิสิต จ านวน  50 คน 
      อาจารย์/บุคลากร  จ านวน  50 คน 
   อื่นๆ จ านวน  - คน 
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7.2 กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
  โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

1. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 
2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 
3. การจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับพระมหากษัตรยิ ์

  โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรม Medsci Meeting 
1. การจัดกิจกรรม Medsci Meeting เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
1. การจัดกิจกรรม รดน้ าด าหัวบุคลากรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณสีงกรานต์ 

โครงการย่อยที่ 4  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรักคณะและสถาบัน
หลักของชาติ (I Love Medsci) 

1. การจัดกิจกรรม ท าบญุตักบาตรขา้วสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ 
2. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมท าความสะอาดคณะ 
3. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการรกัคณะและสถาบันหลักของชาติ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  
โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
  รายได้  10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่ารับรองและพิธีการ      4,000.-บาท 
 2.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   3,000.-บาท 
 3.  ค่าวัสดุในโครงการ      3,000.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น         10,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรม Medsci Meeting  
  รายได้  35,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่ารับรองและพิธีการ      20,000.-บาท 
 2.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     3,000.-บาท 
 3.  ค่าวัสดุในโครงการ        7,000.-บาท 
 4.  เงินสมนาคุณ        5,000.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น           35,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณสีงกรานต์ 
  รายได้  10,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่ารับรองและพิธีการ      8,000.-บาท 
 2.  ค่าวัสดุในโครงการ      2,000.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น          10,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
โครงการย่อยที่ 4  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรักคณะและสถาบันหลกัของชาติ  
                      (I Love Medsci) 
  รายได้  15,000.-บาท   
ระบุรายละเอียด (แหล่งงบประมาณ)  กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ส านักงานเลขานุการคณะฯ  หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
 1.  ค่ารับรองและพิธีการ      5,000.-บาท 
 2.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   2,000.-บาท 
 3.  ค่าวัสดุในโครงการ      6,000.-บาท 
 4.  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ      2,000.-บาท 
       รวมท้ังสิ้น          15,000.-บาท 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 
9. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 
 โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

 



 

 

371 
 

 โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรม Medsci Meeting  
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

 
โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณสีงกรานต์ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

 
โครงการย่อยที่ 4  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรักคณะและสถาบันหลกั 

ของชาติ (I Love Medsci) 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 
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ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 , กรกฎาคมและสิงหาคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 โครงการย่อยท่ี 2  กิจกรรม Medsci Meeting 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม เมษายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการย่อยที่ 4  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรักคณะและสถาบันหลกั 
ของชาติ (I Love Medsci) 

 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลากรภายในคณะ และนสิติ ไดร้่วมกันท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและเคารพในสถาบันหลักของชาติ 
 2.  บุคลากรภายในคณะ และนสิติ ได้มีกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3.  บุคลากรภายในคณะ และนสิติ มีจิตส านึกรักคณะและสถาบันหลักของชาติ 
 
12. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายทีต่ั้ง
ไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจติส านึก
รักสถาบันหลักของชาติ 

ตุลาคม 2561, กรกฎาคม -
สิงหาคม 2562 

10,000.-บาท 

 
 โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรม Medsci Meeting 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายทีต่ั้ง
ไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการ ไดต้ระหนัก 
อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย 

ธันวาคม 2561-มกราคม 2562 35,000.-บาท 
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 โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรมส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณสีงกรานต์ 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายทีต่ั้ง
ไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการ ไดต้ระหนัก 
อนุรักษ์ และสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย 

เมษายน 2562 10,000.-บาท 

 
 โครงการย่อยที่ 4  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการรักคณะและสถาบันหลักของชาติ  
(I Love Medsci) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายทีต่ั้ง
ไว ้

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ท าให้มี
จิตใจที่สงบ และสติปญัญาทีด่ี 
และมีความรักคณะมากขึ้น 
และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ดี
ยิ่งข้ึนต่อไป 

ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 15,000.-บาท 

 
13. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที ่ 6.1   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................    สมศ.   ตัวช้ีวัดที ่ 10, 11  

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนด 


