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แผนพัฒนางานด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 
 

หลักการและเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม               
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงาม และการมีจิตส านึกรักองค์กร ของบุคลากรและนิสิต
ภายในคณะ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  
หากแต่รวมถึงวัฒนธรรมการครองตนในสังคมอย่างราบรื่นและการมีจิตสาธารณะในบริบทของคณะฯ ดังนั้น 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงด าริที่จะสร้างความร่วมมือในการลดปริมาณขยะและการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด ตามโครงการ Zero Waste & Save Energy รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะน าไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม ซึ่งแผนพัฒนางานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เน้น 3 ลักษณะ
คือ 

1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ได้แก่ กิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ, กิจกรรม Medsci Meeting, กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์, กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ และกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการรักคณะและสถาบันหลักของชาติ (I Love Medsci) 

2. โครงการ/กิจกรรม เน้นส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือให้นิสิตซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเป็นชาติไทย โดยเน้นการบูรณาการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบจัดโดย
ภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ โครงการพิธีไหว้ครู , 
กิจกรรมท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง, โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่, 
โครงการพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่, โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

3. กิจกรรมการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนและสร้างจิตส านึกการลดขยะให้เป็นศูนย์และ
การลดใช้พลังงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่า ตามโครงการ Zero Waste & Save 
Energy 

4. กิจกรรมการสร้างจิดส านึกด้านความปลอดภัย ทั้งในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตาม
โครงการจิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
ซึ่งการจัดโครงการท านุบ ารุงและศิลปะและวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเน้นให้นิสิตและ

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยใช้หลักการของ PDCA ในการด าเนินการ 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนางานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของไทย  
2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความสมบูรณ์และความพร้อมเพ่ือเป็นบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ของคณะ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. เพ่ือบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  การวิจัย และกิจกรรมนิสิต 
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการลดขยะให้เป็นศูนย์และการลดใช้พลังงาน

เพ่ือให้เกิดการประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่า 
5. เพ่ือสร้างจิดส านึกในการครองตนด้วยความไม่ประมาทและส่ งเสริมการปฏิบัติ งานใน

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทีมงาน 
 

แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2561- 2565 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์  
 
วิสัยทัศน์   “มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ พร้อมแนวคิดเชิงธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก” 
  
พันธกิจ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยองค์ความรู้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

พร้อมสร้างงานและอาชีพของตนเอง  
 

2. ด้านการวิจัย 
   สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
 
  3.  ด้านการบริหารจัดการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีในการจัดการ พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการหลักสูตรให้ทันสมัย
และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

1. บริหารจัดการหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มีความ
หลากหลาย  
2. พัฒนาการฝึกอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองต่อภาคส่วนต่างๆ  
3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล 
4. บริหารจัดการรายวิชาบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
บริการวิชาการให้มีความโดดเด่น 

1. พัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม 
2. พัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
4. พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรม และบริการ
วิชาการ กับภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกับองค์กร/
สถาบันต่างประเทศให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบัน 

1. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อ 
2. พัฒนาศักยภาพส าหรับศิษย์เก่า 
3. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ
สถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถในสายการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมกับสายการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
หลักหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน 

1. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของคณะ 
3. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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การวิเคราะห์  สถานการณ์ปัจจุบันด้านระบบบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย 
 

1. จุดแข็ง (Strengths) 
1)   คณะมีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทางด้านการท านุ 
      บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 
2) บุคลากรและนิสิตของคณะให้ความสนใจในโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
3) คณะมีบุคลากร และนิสิต ที่มีความรู้ ความสามารถทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีชมรมและ

การแสดงที่สร้างสรรค์ 
 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
1)   ขาดกลไกการบริหารจัดการงานทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
2) คณะมีหน่วยงานกลางที่ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แต่ขอบข่าย

หน้าที่ยังไม่คลอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร 
 

3. โอกาส (Opportunities) 
1)   นโยบายการศึกษาที่ให้ความส าคัญทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องการปลูกฝังให้อยู่ในจิตส านึกของบุคลากรทางการศึกษา 
และนิสิต 

2) มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งองค์กร/หน่วยงาน และภารกิจที่สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน 

3) มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนานิสิต บุคลากร 
และชุมชน  

4. อุปสรรค (Threats) 
  - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมนิสิตกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์: มีระบบบริหารงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ มีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มาตรการ   
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1. จัดตั้งหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ 
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
4. สนับสนุน พัฒนา และรวมรวมนิสิตและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม 
5. จัดท าฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยประสาน  
      ความร่วมมือระหว่างนิสิต และบุคลากรที่ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      และประชาสัมพันธ์ 
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน หรือ

ภายนอกองค์กร 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และน าองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ 
8.    มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
9.    มีการเผยแพร่กิจกรรม โครงการทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและ 
      ภายนอกองค์กร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีแก่นิสิต ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์: บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ มีการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแก่นิสิต ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา 
มาตรการ   

1. จัดกิจกรรมที่สร้างเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม เช่นการรณรงค์ให้มีการแสดงความเคารพ
อาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม การรณรงค์ให้เป็นผู้เสียสละและผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ เป็นต้น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญของคณะ ที่มีการด าเนินงานในทุกๆปี คือ 
โครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และโครงการท าบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และจิตส านึกในการรักองค์กรและสถาบันหลักของชาติด้วย
กิจกรรมการพัฒนาทั้งนิสิตและบุคลากร กิจกรรมสร้างจิตส านึกการลดขยะให้เป็นศูนย์และการลดใช้
พลังงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่า “โครงการ Zero Waste & Save Energy” และ
กิจกรรมการสร้างจิดส านึกด้านความปลอดภัย ทั้งในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามโครงการ            
จิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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เป้าประสงค์: นิสิตและบุคลากรมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย มีจิดส านึกในการครอง
ตนด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีจิตส านึกรักองค์กรและสถาบันหลักของ
ชาติ และเกิดวัฒนธรรมองค์กร  
กลยุทธ์ มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และจิตส านึกในการรักษาสถาบันหลักของชาติ  มีการสร้าง
จิตส านึกการลดขยะให้เป็นศูนย์และการลดใช้พลังงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่า และกิจกรรม
การสร้างจิดส านึกด้านความปลอดภัย ทั้งในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ตามโครงการจิตตปัญญากับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยกิจกรรมพัฒนาทั้งนิสิตและบุคลากร 
 
 
มาตรการ 

1. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นิสิตและบุคลากรมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความ เป็น
ไทย และจิตส านึกรักสถาบันหลักของชาติ เช่น โครงการไหว้ครู โครงการรดน้ าด าหัว โครงการ
วิทย์แพทย์รักษ์สถาบัน กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัว และพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความภูมิใจในความเป็น 
“วิทยาศาสตร์การแพทย์” เช่น กิจกรรม I Love Medsci. โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนและสร้างจิตส านึกการลดขยะให้เป็นศูนย์และการลดใช้
พลังงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่า ภายใต้โครงการ “Zero Waste & Save Energy” 

4. จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมฝึกอบรมการสร้างจิดส านึกด้านความปลอดภัย ทั้งในการด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน ตามโครงการจิตตปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณใน
การด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
การบริหาร
จัดการ และ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา เพ่ือ
สร้างความ
มั่นคงของ
คณะ 

มีระบบ
บริหารงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
แยกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ 

      

โครงการย่อยที่ 1  กิจกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

10,000.- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม          
ต่อปีงบประมาณ   

≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกรักสถาบัน
หลักของชาติ(วัดจากการสวมใส่เสื้อโทนสี
เหลือง/ฟ้า) ร่วมกิจกรรม 

    

โครงการย่อยที่ 2  กิจกรรม 
Medsci Meeting 

35,000.- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม          
ต่อปีงบประมาณ 

≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนัก อนุรักษ์ 
และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 
เกิดความรักความสามัคคี เพ่ิมข้ึน 

    

โครงการย่อยที่ 3  กิจกรรม
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเนื่องในประเพณี
สงกรานต์ 

10,000.- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม          
ต่อปีงบประมาณ 

≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนัก อนุรักษ์ 
และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 
(วัดจากการสวมใส่เสื้อลายดอก ผ้าไทย) 
ร่วมกิจกรรม และการนอบน้อมถ่อมตนที่
ผู้อายุน้อยแสดงความเคารพด้วยการรด
น้ าและกราบขอพรจากผู้อาวุโส 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณใน
การด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
  โครงการย่อยที่ 4  กิจกรรมเนื่อง

ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรักคณะ
และสถาบนัหลักของชาติ (I Love 
Medsci) 

15,000.- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม          
ต่อปีงบประมาณ 

≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  ≥1 ครั้ง  

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ท าให้มีจิตใจที่สงบ และ
สติปัญญาที่ดี และมีความรักคณะมากข้ึน 
และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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การก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดท าแผนพัฒนางานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 

จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม/โครงการ ต่อปีงบประมาณ   ≥5 ครั้ง 

ของทั้ง
คณะฯ 

≥5 ครั้ง 

ของทั้ง
คณะฯ 

≥5 ครั้ง 

ของทั้ง
คณะฯ 

≥5 ครั้ง 

ของทั้ง
คณะฯ 

≥5 ครั้ง 

ของทั้ง
คณะฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนัก อนุรักษ์ และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของไทย (วัดจากการสวมใส่เสื้อลายดอก
หรือผ้าไทย) ร่วมกิจกรรม 

     

เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ความสมบูรณ์และความพร้อมเพ่ือเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของคณะ และมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มีนิสิตได้รับรางวัล/ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 1 รางวัล 

เพ่ือบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน  การวิจัย และกิจกรรมนิสิต 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการก าหนด/สอดแทรก
คุณ ธรรม  จริยธรรม  การท านุ บ ารุ งศิ ลปวัฒ นธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการรักในสถาบันหลักของชาติ 
ต่อปีการศึกษา 

2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 

เพ่ือสร้างจิตส านึกรักและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
การลดขยะให้เป็นศูนย์และการลดใช้พลังงานเพื่อให้
เกิดการประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่า 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ Zero Waste & Save 
Energy 

- ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 

เพ่ือสร้างจิดส านึกในการครองตนด้วยความไม่
ประมาทและส่งเสริมการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย 

จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมฝึกอบรมจิตต
ปัญญากับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขั้น
พ้ืนฐาน ของบุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 


