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1. รหัสโครงการ  (ตามเล่มรายได้) โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    รหัสโครงการ   สนง.401/63 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

Value Chain    ต้นน  า   กลางน  า   ปลายน  า    
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 

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

 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ  

3.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  
 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2562-2564)  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตให้มีคณุภาพฯ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ขีดความสามารถการวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเช่ือมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที ่ 4.2  แนวทางการขับเคลื่อน 4.2.2 ตัวชี วัดที ่4.2.2.1  หลัก    รอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............ แนวทางการขับเคลื่อน........ ตัวชี วัดที่..............     หลัก    รอง 

 
 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

  นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5   กลยุทธ์ที่ 5.3  มาตรการที่ 5.3.1.2 
 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน   โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน(ถ้ามี)................................................................................................ 
4.3 ลักษณะโครงการ     โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง     จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี).............................................................................. 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ส านักงานเลขานุการคณะ 

5.2 ผู้รับผิดชอบ   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

5.3 ผู้ประสานงาน   นายวิทยา   ญาณลาพ  โทร 4712  

5.4 ผู้รายงานผล   นางธัญวรัตม ์ โสภาวัง  โทร 4724  

 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของท่านอธิการบดี ประกอบกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสถาบันจะต้องมีระบบและ
กลไกในการด าเนินงาน และบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ น ซึ่งโครงการ/กิจกรรมนั น ๆ จะเป็นกิจกรรม  ท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบ
สาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีให้กับบุคลากรและนิสิต ได้ร่วมกันท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันดีงามตลอดไป  
 
7. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการมีจิตส านึกรักคณะและสถาบันหลัก
ของชาติ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) 1. บุคลากรภายในคณะ และนสิิต ได้ร่วมกันท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเคารพในสถาบัน
หลักของชาติ 
2. บุคลากรภายในคณะ และนสิิต ได้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
3. บุคลากรภายในคณะ และนสิิต มีจิตส านึกรักคณะและสถาบันหลกัของชาติ 

เชิงผลลัพธ์
(Outcome) 

1. มบีุคลากรภายในคณะ และนิสติ ไดร้่วมกันท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและเคารพในสถาบัน
หลักของชาติ 
2. มีบุคลากรภายในคณะ และนิสติ ได้ท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ
ร่วมกัน 
3. มีบุคลากรภายในคณะ และนิสติ เกิดจิตส านึกรักคณะและสถาบนัหลักของชาติ 
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 8.2 กลุม่เป้าหมาย (รายกิจกรรม) 
เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 

คน 100 150 100 100 

นิสิต คน 50 50 50 50 
บุคลากรสายวิชาการ คน 25 50 25 25 
บุคลากรสายสนับสนุน คน 25 50 25 25 
ประชาชน/สังคม....... คน - - - - 
ศิษย์เก่า......... คน - - - - 
องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... ระบุหน่วยนับ... - - - - 
หลักสตูร........... ระบุหน่วยนับ... - - - - 
อื่นๆ..................................... ระบุหน่วยนับ... - - - - 

หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษตัริย ์
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Medsci Meeting 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักคณะและสถาบันหลักของชาติ 
 

  8.3 กิจกรรม/เนื้อหา/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

    

                   

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

   
 

      
 

  

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

            
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 10,000.-  5,000.- - -  5,000.-  
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 2                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

    

                   

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

   
 

         

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

    
 

        

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

             

รวม 35,000.-  35,000.- - -  - 

 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 3                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

  

        

  

           

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

       
 

     

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

       
 

     

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

        
 

    

รวม 10,000.-  10,000.- - -  - 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 4                           

ขั นวางแผนงาน (P) 
1. แต่งตั งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมงาน 

  

  

                 

  

  

ขั นด าเนินการ (D) 
1. จัดกิจกรรม 

            
 

ขั นสรุปและประเมินผล (C) 
1. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ของโครงการ 

            
 

ขั นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. สรุปและประเมินผลโครงการ 

            
 

รวม 15,000.-  15,000.- - -  - 

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

  เงินรายได้ 70,000.-บาท        งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ส านักงานเลขานุการคณะฯ  

หมวดเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 
กิจกรรมที่ 1 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 4,000.-บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.-บาท 
3. ค่าวสัดุในโครงการ 3,000.-บาท 

 รวม 10,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กิจกรรมที่ 2 
ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 20,000.-บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000.-บาท 
3. ค่าวัสดุในโครงการ 7,000.-บาท 
4. เงินสมนาคณุ 5,000.-บาท 

 รวม 35,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
กิจกรรมที่ 3 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 8,000.-บาท 
2. ค่าวัสดุในโครงการ 2,000.-บาท 

 รวม 10,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
กิจกรรมที่ 4 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารว่าง 5,000.-บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,000.-บาท 
3. ค่าวัสดุในโครงการ 6,000.-บาท 
4. ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  2,000.-บาท 

 รวม 15,000.-บาท 
*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดั
บ 

รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

10.1 วัน  เวลา ในการจัด
กิจกรรม 

ธันวาคม 2562, 
พฤษภาคม, กรกฎาคม 
และ สิงหาคม 2563 

ธันวาคม 2562 – 
มกราคม 2563 

เมษายน 2563 ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 

 ปริมาณ 
 
 คุณภาพ 
 

1. จ านวนครั งของการจัด
กิจกรรมต่อปีงบประมาณ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึกรักสถาบันหลักของ
ชาติ 

1. จ านวนครั งของการจัด
กิจกรรมต่อปีงบประมาณ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
ตระหนัก อนุรักษ์ และสบื
สานประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

1. จ านวนครั งของการจัด
กิจกรรมต่อปีงบประมาณ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
ตระหนัก อนุรักษ์ และสบื
สานประเพณีอันดีงามของ
ไทย 

1. จ านวนครั งของการจัด
กิจกรรมต่อปีงบประมาณ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ท าให้มีจติใจที่
สงบ และสติปัญญาที่ดี 
และมีความรักคณะมาก
ขึ น และร่วมกันพัฒนา
องค์กรให้ดียิ่งขึ นต่อไป 

 
12. ตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวชี วัดที่  6.1   สงป.   ตัวชี วัดที่.................  EdPEx   หมวดที่................. 
 ก.พ.ร   ตัวชี วัดที่.................   สมศ.   ตัวชี วัดที่  10, 11  
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลากรภายในคณะ และนสิติ ไดร้่วมกันท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและเคารพในสถาบันหลักของชาติ 
 2.  บุคลากรภายในคณะ และนสิติ ได้มีกจิกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3.  บุคลากรภายในคณะ และนสิติ มีจิตส านึกรักคณะและสถาบันหลักของชาติ 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1. การประเมินผลเชิงปริมาณ ตามตัวชี วัด (KPI) ที่ก าหนด 
 
 

     ...............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                 (นางธัญวรัตม์  โสภาวัง) 
 

       ................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                (นายวิทยา  ญาณลาพ) 
 

                       .................................................คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                 (รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ) 

 


