แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
เป้าประสงค์ที่ 1.1
สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนปฏิบตั กิ าร คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ และมีงานวิจัยเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทีม่ ีชื่อเสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะ GREATS
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS มีทกั ษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทกั ษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์ให้มที ักษะในการกระตุน้ นักศึกษาให้มที ัศนคติในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน
1 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ทปี่ รึกษา
1. เพือ่ สนับสนุนให้อาจารย์ทปี่ รึกษาและ
สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
นักศึกษาในทีป่ รึกษาได้มีโอกาสพบปะและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. เพือ่ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาเป็นทีพ่ งึ่ ของ
นักศึกษาสาหรับรับฟังปัญหาและให้การ
ปรึกษาแนะนานักศึกษาให้สามารถแก้ปญ
ั หา
ต่างๆได้
3. เพือ่ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในปัจจุบนั
และในอนาคต
2

โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ทปี่ รึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา

1.เพือ่ สนับสนุนให้อาจารย์ทปี่ รึกษาและ
ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
นักศึกษาในทีป่ รึกษา ได้มีโอกาสพบปะ
จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนการเรียน
และการใช้ชีวติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2.เพือ่ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษา มีข้อมูลสาหรับการ
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การเรียนของนักศึกษาได้
3.เพือ่ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพสู่
สังคม

3

โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ทปี่ รึกษา

1. เพือ่ สนับสนุนให้อาจารย์ทปี่ รึกษาและ
สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วางแผนการเรียนและการใช้ชีวติ ใน
มหาวิทยาลัย
2. เพือ่ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษา มีข้อมูลสาหรับ
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการเรียนของนักศึกษา
3. เพือ่ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต รังสีเทคนิคทีม่ ี
คุณภาพสู่สังคม

4 โครงการประยุกต์ใช้ธาราบาบัดเพือ่ การฟืน้ ฟู

1. พือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
และประโยชน์ของธาราบาบัดในการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพแก่ผู้ปว่ ยประเภทต่างๆ ได้
2. เพือ่ ประชาชนได้รับการบริการและทราบถึง
บทบาทของนักกายภาพบาบัดและธาราบาบัด
เพิม่ ขึน้ อย่างถูกต้อง

1. จานวนของอาจารย์ทใี่ ช้แนวทาง
Active Learning ในการจัดการเรียน
การสอน
2. สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
นักศึกษา

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

ต.ค. 60 - มิ.ย. 61

งบรายได้
หน่วยงาน
3,000

ม.ค. - ก.ย. 61

ต.ค.60 - มี.ค. 61

เม.ย. - มิ.ย. 61

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

3,000 ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์

11,000

11,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา

1,000

1,000 สาขาวิชารังสีเทคนิค

6,300

6,300 ภาควิชากายภาพบาบัด

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

5 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้เพือ่ เตรียมความพร้อมในการ
ฝึกงาน

1.เพือ่ ให้นกั ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
กีฬาและการพัฒนากีฬามีความรู้ในเรื่อง
จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
หลักการฝึก ท่าทางการฝึกทีถ่ ูกต้อง การจัด
โปรแกรมการฝึก ความปลอดภัยในการฝึกด้วย
น้าหนัก
2.เพือ่ ให้นกั ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬาสามารถใช้ทกั ษะ
ความรู้ในการออกแบบรูปแบบการออกกาลัง
กายด้วยน้าหนักแก่นกั กีฬาและบุคคลทัว่ ไปได้

6 โครงการการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active
Learning)

1. เพือ่ พัฒนาอาจารย์ให้สามารถวิธกี ารสอน
แบบ Active learning รูปแบบมาใช้ในการ
เรียนการสอนได้
2. เพือ่ เพิม่ จานวนอาจารย์ทใี่ ช้วธิ กี ารเรียน
การสอนแบบActive learning ในแต่ละ
หลักสูตร

7 การใช้เทคโนโลยีท่ างการศึกษาในการเรียนการสอน

เพือ่ พัฒนาอาจารย์ให้สามารถประยุกต์ใช้เทค
โนโลยีท่ างการศึกษามาใช้ในการสอนแบบ
Active learning

2

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

3

4

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. - มิ.ย. 61

19,000

19,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา

ร้อยละของอาจารย์ทใี่ ช้แนวทาง Active
Learning ในการจัดการเรียนการสอน

ต.ค. 60 - ก.ย. 63

15,000

15,000 ฝ่ายวิชาการ

จานวนรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนการสอนใน
แนวทาง Active learning

ต.ค. 60 - ก.ย. 64

20,000

20,000 ฝ่ายวิชาการ

50,000

50,000

54,000

54,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต Life Long Learning และมุง่ สู่ความเป็นนานาชาติตามมาตรฐานสากล
1 โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระหว่าง 1. เพือ่ กระตุ้นให้นสิ ิต นักศึกษาเทคนิค
1สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
นิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ
การแพทย์ และคณาจารย์ เห็นความสาคัญ
ของการทาวิจัย และสนใจในการทาวิจัยมากขึน้

2 โครงการการเรียนรู้งานกายภาพบาบัดจากงานวิจัย ประจาปี
การศึกษา 2560”

1

2. เพือ่ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้และ
ประสบการณ์จากการทาวิจัยระหว่างนิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ต่างสถาบัน
3. เพือ่ เป็นแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
รายวิชาวิจัยระหว่างสถาบัน
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถอธิบายหลักการวิจัย สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
ขัน้ ตอนของการทาวิจัย และการวิเคราะห์
นักศึกษา
ข้อมูลทางสถิติ
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเรียนรู้ระเบียบวิธี
วิจัยภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเขียนโครงการ
งานวิจัยถูกต้องตามหลักการขัน้ ตอนวิจัยและ
หลักจริยธรรมวิจัย
4. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถดาเนินการเก็บ
ข้อมูลเพือ่ ตอบคาถามวิจัยได้ถูกต้องตาม
หลักการขัน้ ตอนวิจัยและหลักจริยธรรมวิจัย
5. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถนาเสนอ
โครงการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

ต.ค.60 - มี.ค. 61

ต.ค. 60 - มิ.ย. 61

ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

3 โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขากายภาพบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1. เพือ่ ทบทวนเนือ้ หารายวิชาและลักษณะวิชา จานวนรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนการสอนใน
ทีผ่ ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพกายภาพบาบัด แนวทาง Active Learning
2. เพือ่ ทบทวนและตรวจสอบเนือ้ หารายวิชาว่า
มีความสอดคล้องกับ essential contents
ฉบับใหม่ทอี่ อกโดยสภากายภาพบาบัด
3. ทบทวน วางแผน แก้ไข ปัญหาทีผ่ ่านมา
และปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่

4 โครงการจัดทาร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการการกีฬา

เพือ่ จัดทาร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการ ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
จัดการการกีฬา
จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ

5 โครงการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขา
กายภาพบาบัด
2. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
สาขากายภาพบาบัด
3. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
กายภาพบาบัด

1

2

3

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

เม.ย. - ก.ย. 61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบ Active Learning
1 โครงการสวมเสื้อกาวน์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความเข้าใจและตระหนัก สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
ถึงบทบาทของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความเข้าใจและเห็น
ความสาคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
3. เพือ่ ให้เกิดความสามัคคี และความผูกพัน
ระหว่างคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เทคนิคการแพทย์
4. เพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ทดี่ ี

4

เม.ย. - ก.ค. 61

ม.ค.-มิ.ย. 61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

6,000

6,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา

3,000

3,000 บัณฑิตศึกษา

3,000

3,000 ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

2 โครงการ big cleaning days

1. เพือ่ ปรับปรุงและดูแลรักษาพืน้ ทีภ่ าควิชาฯ สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
2. เพือ่ ดูแลรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์และ
เครื่องมือของภาควิชาฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. เพือ่ ปรับและจัดสรรพืน้ ทีแ่ ละวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบตั ิงานการเรียนการสอนและการ
วิจัยให้เหมาะสมกับรูปแบบและความต้องการ
ในการใช้งานในปัจจุบนั
4. เพือ่ ส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมไทยในการ
ทางานช่วยเหลือกันและการแบ่งสรรปันส่วน
ร่วมกัน
5. เพือ่ เปิดโอกาสให้บคุ คลากรและนักศึกษาได้
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมของ
หน่วยงานและทางราชการ
6. เพือ่ สร้างภูมิทศั น์ภายในสถานทีท่ างานของ
บุคคลากรให้นา่ อยูส่ ่งผลต่อสุขภาพจิตทีด่ ีของ
บุคคลากรภายในภาควิชาฯ

3 โครงการการตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษากายภาพบาบัด

1.เพือ่ ตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้นให้แก่
สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
นักศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่ 2 ทีจ่ ะต้องขึน้
ฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่ 2 ได้
ตระหนักถึงสุขภาพตนเองและการดูแลสุขภาพ
เบือ้ งต้นและเหมาะสม
3. เพือ่ ประเมินสุขภาพเบือ้ งต้นให้แก่นกั ศึกษา
กายภาพบาบัดชั้นปีที่ 4 หลังจากขึน้ ฝึก
ปฎิบตั ิงานทางคลินกิ

4 โครงการสอบประมวลความรู้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย(Comprehensive)

1. เพือ่ จัดทา ปรับปรุง และวิพากษ์ข้อสอบ ให้ ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ีต่อบัณฑิต
มีความสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพ
ตามคุณลักษณะ GREATS
สาหรับการจัดสอบประมวลความรู้
(Comprehensive)
2. ปรับปรุงข้อสอบ และวิพากษ์ข้อสอบเพือ่ ใช้
เก็บเป็นคลังข้อสอบ สาหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นต่อๆ ไป
3. เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

เม.ย. - ก.ย.61

ม.ค.-มี.ค.61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

10,000

10,000 ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์

42,500

42,500 ภาควิชากายภาพบาบัด

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

5 การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยทางกีฬา

1. เพือ่ พัฒนาความรู้และทักษะทาง
ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
ให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการกีฬาของ
นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต่อวงการกีฬาในระดับประเทศ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา

6 โครงการพัฒนาความคิด จิตธรรมศาสตร์

1.เพือ่ พัฒนาความคิดของนักศึกษาและ
ปลูกฝังจิตสานึกความเป็นธรรมศาสตร์
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถรู้จักตนเองและ
กาหนดเป้าหมายในชีวติ ทัง้ ในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้

ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

55,000

55,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา

7 โครงการพัฒนาความคิด จิตธรรมศาสตร์

1 เพือ่ พัฒนาความคิดของนักศึกษาและ
ปลูกฝังจิตสานึกความเป็นธรรมศาสตร์
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถรู้จักตนเองและ
กาหนดเป้าหมายในชีวติ ทัง้ ระยะสั้นและระยะ
ยาวได้
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีเป้าหมายในการเรียน
วิชาชีพรังสีเทคนิค

สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา

5,000

5,000 สาขาวิชารังสีเทคนิค

8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รับทราบและทาความ
สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
เข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์ ระบบการเรียน
การสอนและหลักสูตรทีท่ างคณะสหเวชศาสตร์
ได้กาหนดไว้
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทาความรู้จักและรับฟัง
คาแนะนาจากอาจารย์ในคณะสหเวชศาสตร์
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู้และตระหนักใน
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2,000

2,000 สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์

ก.ค.-ก.ย.61

เม.ย. - ก.ย. 61

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิค
การแพทย์ และชีวเวชศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รับทราบและทาความ
ร้อยละของบัณฑิตทีผ่ ่านการทดสอบ
เข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์ ระบบการเรียน คุณลักษณะ GREATS และทักษะ
การสอนและหลักสูตร ทีค่ ณะฯ ได้กาหนดไว้ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทาความรู้จักและรับฟัง
คาแนะนาจากอาจารย์ในคณะสหเวชศาสตร์
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู้และตระหนักใน
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. เพือ่ ให้นกั ศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนและสร้าง
เสริมความสัมพันธ์
อันดี เพือ่ การติดต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
นักศึกษาทางาน

10 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วชิ าชีพรังสีเทคนิค

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่
สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
บทเรียนวิชาชีพรังสีเทคนิค
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ความรู้จากการพูดคุยกับ
นักรังสีเทคนิคทีป่ ฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รู้จักเครื่องมือต่างๆ
ทางด้านรังสีเทคนิคจากสถานการณ์จริง
4. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีเป้าหมายในการเรียน
วิชาชีพรังสีเทคนิค

11 โครงการพัฒนาทักษะทางคลินกิ ของนักศึกษาโดยอ้างอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2560

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขากายภาพบาบัด ด้านการปฏิบตั ิงานทาง
คลินกิ โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

จานวนรายวิชาทีจ่ ัดการเรียนการสอนใน
แนวทาง Active Learning

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ปฏิบตั จิ ริงและนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม
1 การประเมินผลการเรียนรู้ทกั ษะวิชาชีพทางกายภาพบาบัดประจาปี 1. เพือ่ ประเมินผลการเรียนรู้ทกั ษะทางวิชาชีพ สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
การศึกษา 2560
ในทางคลินกิ กายภาพบาบัดของนักศึกษา
นักศึกษา
กายภาพบาบัดชั้นปีที่ 4
2. เพือ่ ประเมินความพร้อมของนักศึกษา
กายภาพบาบัดชั้นปีที่ 4ก่อนจบการศึกษาและ
ไปประกอบวิชาชีพ
3. เพือ่ นาผลการประเมินทีไ่ ด้เก็บไว้เป็น
ฐานข้อมูลเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนทางกายภาพบาบัด
4. ปรับปรุงข้อสอบ Comprehensive ให้
สอดคล้องกับหลักการ ICD 10 ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการสอบขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
5. ปรับปรุงข้อสอบ Comprehensive ให้
สามารถประเมินผลในภาคทฤษฎีของนักศึกษา
กายภาพบาบัดได้จริง

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

เม.ย. - ก.ย. 61

งบรายได้
หน่วยงาน
19,700

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

19,700 บัณฑิตศึกษา

ม.ค.- มี.ค. 61

9,000

9,000 สาขาวิชารังสีเทคนิค

ต.ค. 60 - มิ.ย. 61

5,000

5,000 บัณฑิตศึกษา

ต.ค. 60 - มิ.ย. 61

66,400

66,400 ภาควิชากายภาพบาบัด

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษากายภาพบาบัด

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษากายภาพบาบัดทราบและ
เข้าใจกระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษากายภาพบาบัดทราบและ
เข้าใจกระบวนการฟังอย่างใคร่ครวญ
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษากายภาพบาบัดทราบและ
เข้าใจกระบวนการสื่อสารกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม

สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นักศึกษา

3 โครงการเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครสาหรับการสอบปลายภาค วิชา 1. เพือ่ เบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปว่ ยทีม่ าเป็น
กภ.350
อาสาสมัครในการสอบ
การปฏิบตั ิงานทางคลินกิ 1 ปีการศึกษา 2560
2. เพือ่ ให้การจัดสอบการฝึกปฏิบตั ิงานทาง
คลินกิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการได้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นักศึกษา

4 โครงการฝึกปฏิบตั ิกายภาพบาบัดชุมชน
ปีการศึกษา 2560

1
ต.ค.-ธ.ค.60

2

3

4

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

ม.ค.-มี.ค.61

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
ข้อมูลปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
นักศึกษา
2. สารวจชุมชนตามขัน้ ตอน ได้แก่ การ
วางแผน การออกแบบและวิธดี าเนินการ
3. เขียนโครงการป้องกันการเจ็บป่วยหรือ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ แก้ไขปัญหา
สุขภาพทีส่ าคัญทีส่ ุด ในชุมชนทีส่ ารวจ โดยใช้
ความรู้ทางกายภาพบาบัดให้กับชุมชนได้
4. จัดทาโครงการบริการวิชาการทาง
กายภาพบาบัดในชุมชนทีท่ าการสารวจ โดย
อ้างอิงข้อมูลทีไ่ ด้วเิ คราะห์ สังเคราะห์จากการ
สารวจชุมชน

5 โครงการศึกษาดูงานทีศ่ ูนย์เวชศาสตร์ฟนื้ ฟูสวางคนิวาส สภากาชาด 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับ
ไทย
ความสามารถและกิจกรรมการใช้เก้าอี้ล้อเข็น
ในผู้ปว่ ยบาดเจ็บไขสันหลังระดับต่างๆ
2. สามารถทาการฝึกทักษะการใช้เก้าอี้ล้อเข็น
ให้กับผู้ปว่ ยบาดเจ็บไขสันหลังระดับต่างๆ ได้
3. สามารถบอกข้อควรระวังในการใช้เก้าอี้ล้อ
เข็นในผู้ปว่ ยบาดเจ็บไขสันหลังได้

1.ร้อยละของอาจารย์ทใี่ ช้แนวทาง
Active learning ในการจัดการเรียนการ
2..สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นักศึกษา

ก.ค.-ก.ย.61

ก.พ. - มี.ค. 61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

5,000

5,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

25,000

25,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

51,000

51,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

17,000

17,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

6 โครงการทาบุญบาเพ็ญกุศลแด่ผู้อุทศิ ร่างกายเพือ่ การศึกษาทางกาย 1. เพือ่ เป็นการทาบุญบาเพ็ญกุศลให้แก่อาจารย์ สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
วิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ใหญ่ก่อนเริ่มศึกษาในรายวิชามหกายวิภาค
นักศึกษา
ศาสตร์
2. เสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นกั ศึกษา ให้รู้ถึงความกตัญญูกตเวทิตา
และปฏิบตั ิตนต่อผู้มีพระคุณด้วยความเคารพ
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มีการปฏิสัมพันธ์และ
สร้างสัมพันธภาพอันดีกับญาติของอาจารย์ใหญ่
เพือ่ สร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
ประชาชนผ่านการพูดคุยสนทนาโดยตรง หรือ
ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ
4. เสริมสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความ
สามัคคีในหมู่นกั ศึกษาระหว่างชั้นปีสายวิชาชีพ
เดียวกัน รู้จักหารือ ร่วมมือกันเพือ่ วางแผน
ประสานงาน ตลอดจนดาเนินการจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

25,000

25,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

7 โครงการประชุมสัมมนา ประเมินหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรของ 1. เพือ่ ประเมินการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนากีฬา
วิเคราะห์ปญ
ั หาและอุปสรรคของหลักสูตรใน
รอบปีการศึกษา
2. เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

30,000

30,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา

8 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์

1. เพือ่ ให้โอกาสนักศึกษาได้แสดงผลงานและ สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
รายงานความก้าวหน้าในการทาวิจัย
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู้ในด้านวิชาการ ทัศนคติและ
ประสบการณ์จากการทาวิจัย
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาและคณาจารย์ระหว่าง
สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์ และสาขาที่
เกี่ยวข้องภายในคณะสหเวชศาสตร์ ได้แก่
สาขาเทคนิคการแพทย์ และชีวเวชศาสตร์ ได้
การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในด้าน
งานวิจัยร่วมกัน
4. เพือ่ กระตุ้นให้นกั ศึกษามีการดาเนินการทา
วิจัยอย่างต่อเนือ่ ง

ต.ค. 60 - ก.ย. 62

50,000

50,000 สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์

9 โครงการบัณฑิตจิตอาสาเนือ่ งในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสห
เวชศาสตร์

1. เพือ่ ปลูกฝังให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคีและการทางาน
เป็นทีม
3. เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวติ โดยการ
เรียนรู้จากสถานทีจ่ ริง

15,000

15,000 บัณฑิตศึกษา

ม.ย. - ก.ย. 61

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อ/การ
ประกอบอาชีพ

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการ
สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
เตรียมตัวสมัครงาน พร้อมทัง้ ทราบถึงแนว
ทางการประกอบอาชีพภายหลังสาเร็จการศึกษา
2. เพือ่ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่าง
คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ และนักศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ทีก่ าลังจะสาเร็จ
การศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่าและศิษย์ปจั จุบนั
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีก่ าลังจะจบการศึกษาได้
ทราบถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคณะฯ
หลังจบการศึกษา เพือ่ ประโยชน์ในการให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม และบริการ จากทางคณะต่อไป
4. เพือ่ ให้ทราบถึงแนวโน้ม สถานการณ์
อนาคตของงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
กายภาพบาบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การพัฒนากีฬา ความหลากหลายของงานด้าน
ต่างๆ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ (รักแรก แลกรัก สหเวช
ศาสตร์)

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาใหม่มีการเตรียมพร้อมใน สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
การปรับตัว และสร้างความคุ้นเคยทีจ่ ะเข้ารับ
การศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ได้
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาใหม่ได้รู้จักและมีความ
เข้าใจต่อการศึกษาในวิชาชีพมากขึน้ รวมทัง้
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความเป็น
ธรรมศาสตร์และความเป็นพลเมืองทีม่ ีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพือ่ ให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่น
พี่ และรุ่นน้อง

12 โครงการวันมหิดล

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้บริการในการประเมิน
สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา
ภาวะสุขภาพและให้คาแนะนาเบือ้ งต้นในการ
ดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
2. เพือ่ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของ
นักศึกษาในด้านการเสริมสร้างสุขภาพและ
เรียนรู้แบบใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก รวมถึงการ
ฝึกฝนการทางานร่วมกันระหว่างวิชาชีพ
ทางด้านสุขศาสตร์
3. เพือ่ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในวิชาชีพ

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

เม.ย.-มิ.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

50,000

50,000

100,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

ก.ค.-ก.ย.61

5,000

60,000

65,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

ก.ค.-ก.ย.61

20,000

30,000

50,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

13 โครงการเปิดบ้านคณะสหเวชศาสตร์

1. เพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน
การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
กายภาพบาบัด วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การพัฒนากีฬา การจัดการกีฬา และการ
ฝึกสอนกีฬาแก่นกั ศึกษา ชั้นปีที่ 1
2. เพือ่ ปลูกฝังทัศนคติทดี่ ีต่อวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ กายภาพบาบัด วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา การจัดการกีฬาและ
การฝึกสอนกีฬาให้แก่นกั ศึกษา ชั้นปีที่ 1
3. เพือ่ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาภายในคณะสหเวชศาสตร์

สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา

14 โครงการส่งเสริมความคิดและพัฒนาจิตใจกับพีส่ หเวชศาสตร์

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทากิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม
2. เพือ่ ให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วิชาชีพ
กายภาพบาบัด วิทยาศาสตร์การกีฬา การ
จัดการกีฬา และการฝึกสอนกีฬา

สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา

15 โครงการสัมมนาเพือ่ การพัฒนากิจกรรมและศักยภาพนักศึกษา

1. เพือ่ ให้คณะกรรมการนักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการ PDCA ในการจัดทา
โครงการได้
2. เพือ่ ส่งเสริมความเป็นผู้นา และการทางาน
ร่วมกันเป็นทีมของคณะกรรมการนักศึกษา

สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นกั ศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 ติดตามผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามคุณลักษณะ GREATS
1 โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
GREATS; แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเชิงรุก

2 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และ ตามคุณลักษณะ
GREAT

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

ก.ค.-ก.ย.61

ม.ค.-มี.ค.61

5,000

ก.ค.-ก.ย.61

กองทุน
กองทุนวิจัย
ค่าธรรมเนียม

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

70,000

70,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

30,000

35,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

50,000

50,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

เพือ่ เพิม่ การเรียนการสอนเชิงรุกในหลักสูตร จานวนของอาจารย์ทใี่ ช้แนวทาง Active
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ Learning ในการจัดการเรียนการสอน
จะสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะ GREATS
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยปีพ.ศ. 2558-2560

ต.ค. 60 - ก.ย. 61

5,000

5,000 ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์

1. เพือ่ ให้ทราบความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ี
ต่อบัณฑิต
2. เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรับการเรียนการ
สอน และเนือ้ หารายวิชาของแต่ละหลักสูตร

ต.ค. 60 - ก.ย. 62

1,500

1,500 ฝ่ายวิชาการ

ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ีต่อบัณฑิต
ตามคุณลักษณะ GREAT

740,400

290,000

-

-

-

1,030,400

แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
และนาไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน

แผนปฏิบตั กิ าร คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ และมีงานวิจัยเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทีม่ ีชื่อเสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และนาไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยัง่ ยืน
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

รวม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม ทีท่ า้ ทาย ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปญ
ั หาของประเทศ ได้แก่ 1) Democracy 2) Policy Recommendation 3) Energy & Environment 4) Health, Wellness & Bio-Med, Medical
Technology 5) Food Agriculture & Bio-Tech 6) Mechatronics ,Intelligence Robots, System Engineering Electronic Control 7) Digital, Internet of Things & Convergence 8) Creative, Culture, High Value Services
1 โครงการจัดทาแผนการดาเนินการกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์

เพือ่ จัดทาแผนดาเนินกองทุนวิจัยคณะประจาปี 1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
งบประมาณ 2561
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
หรือ
4. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปญ
ั หา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ลักษณะบูรณาการ หรือกลุ่มวิจัยทางสหเวชศาสตร์
2.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับการบูรณาการวิชาการ
1) สร้างประสบการณ์การทางานวิจัย
2.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
2) เพิม่ โอกาสการพัฒนางานวิจัยของบุคลากร
2.3 ทุนพัฒนากลุ่มวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์
ภายในคณะฯ
2.4 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยคณะสหเวชศาสตร์
2.5 ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน
2.6 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยของ
คณะสหเวชศาสตร์ สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
2.7 ทุนร่วมสมทบระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะสห
เวชศาสตร์ และ มธ.

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
หรือ

ต.ค.-ธ.ค.60

ต.ค.60-ก.ย.61

-

50,000
100,000
400,000
200,000
50,000
400,000

50,000
100,000
400,000
200,000
50,000
400,000

600,000

600,000

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

3

4

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

รวม

3 โครงการจัดตั้งหน่วยงานให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างผลงานวิจัย
ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย
(Research Clinic)

เพือ่ ช่วยเหลือการทาโครงร่างงานวิจัยในด้าน 1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
1) พัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัย/การขอ
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
จริยธรรมการทดลองในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
2) การดาเนินการวิจัย วิธวี จิ ัยและสถิติ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
3) การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การเขียนบทความ (citation) ใน Refereed Journal ระดับ
วิจัย
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
หรือ
4. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปญ
ั หา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

ต.ค.60-ก.ย.61

60,000

60,000

ฝ่ายวิจัย

4 โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน/หรือในสัตว์/ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

1. เพือ่ ให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้รับความรู้ใน
แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตาม
หลักมาตรฐานสากล

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
2. เพือ่ ให้ คณาจารย์ นักวิจัย ได้รับความรู้
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
พืน้ ฐานในแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
ศึกษาวิจัยและการทดลองในคนให้สามารถ
(citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นาไปใช้ในการวิจัย เพือ่ ปกป้องสิทธิ และ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
สวัสดิภาพของอาสาสมัคร และสามารถสร้าง ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
ผลงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพ
หรือ
4. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
3. เพือ่ ให้ได้ทราบถึงการวิจัยทางการแพทย์ที่ สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปญ
ั หา
เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพ (ทาง ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ
เทคนิคการแพทย์) และการทดลองทางคลินกิ
(ทางกายภาพบาบัด)

ต.ค.60-ก.ย.61

90,000

90,000

ฝ่ายวิจัย

5 โครงการติดตามการทาวิจัยตามแผนการดาเนินงานวิจัย

เพือ่ ติดตามโครงการการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงานวิจัย

ต.ค.60-ก.ย.61

-

ฝ่ายวิจัย

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
หรือ
4. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปญ
ั หา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

6 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ด้านวิจัย

วัตถุประสงค์
เพือ่ ช่วยเหลือการทาโครงร่างงานวิจัยในด้าน
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิจัย
2) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
ด้านการวิจัยเพือ่ การเผยแพร่เพือ่ การนาไปใช้
ประโยชน์

7 โครงการการกาจัดขยะสารเคมีและของเสียอันตรายคณะสหเวชศาสตร์ 1) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับทีท่ างานวิจัยในการจัดการ
และจาแนกประเภทสารเคมีและของเสีย
อันตราย ทีม่ าจากการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยใน
การวิจัยตาม และรักษารักษาสภาพแวดล้อม
ตามหลักการควบคุมคุณภาพของการ
ดาเนินงานวิจัยระดับสากล เพือ่ ยกระดับการ
วิจัย และการเรียนการสอนแบบเน้นการวิจัย
ของคณะสหเวชศาสตร์ให้สามารถแข่งขันใน
เวทีระดับสากลได้

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
หรือ
4. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปญ
ั หา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
หรือ
4. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปญ
ั หา
2) เพือ่ ทาการส่งออกขยะสารเคมีและของเสีย ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ
อันตรายประเภททีไ่ ม่สามารถกาจัดเองได้ไป
ให้หน่วยงานภายนอกทีม่ ีความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญนาไปกาจัดทิง้ ให้ต่อไป
3) เพือ่ สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของ
ประชาคมคณะคณะสหเวชศาสตร์ ตลอดจน
และร่วมกันจัดการความรู้ ในการจัดการ
สารเคมีและของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบตั ิการให้เป็นแนวทางเดียวกัน

1

ต.ค.60-ก.ย.61

30,000

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

รวม
-

ฝ่ายวิจัย

30,000

ฝ่ายวิจัย

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

3

4

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

8 โครงการก้าวแรกนักวิจัย

พัฒนา/สร้างผู้ช่วยวิจัยทีม่ ีคุณภาพ เพือ่
ส่งเสริมการดาเนินงานวิจัยของอาจารย์/
บุคลากรภายในคณะ

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
หรือ
4. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปญ
ั หา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

ต.ค.60-ก.ย.61

9 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่ ไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ

1) ส่งเสริมประสบการณ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย 1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
2) เพิม่ โอกาสทีผ่ ลงานวิจัยคณะฯ ได้รับการ เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง หรือ
2. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ใน Refereed Journal ระดับ
นานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ Scopus เท่านัน้ )
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
หรือ
4. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์ และแก้ปญ
ั หา
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ

ต.ค.60-ก.ย.61

10 โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบาบัดระหว่างสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2560

1 นักศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่ 4 มีโอกาส
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทีไ่ ด้จาก
โครงงานวิจัยระหว่างสถาบัน
2 สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างนักศึกษา
กายภาพบาบัดของแต่ละสถาบัน
3 สร้างบรรยากาศการทาวิจัยและสร้าง
เครือข่ายนักวิจัย (อาจารย์) ระหว่างสถาบัน

จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
ทีน่ าไปใช้ประโยชน์และแก้ปญ
ั หาชุมชน/
สังคม/ประเทศชาติ

ต.ค.60-ก.ย.61

11 โครงการ Research Day for Sports Science

1. เพือ่ พัฒนาการทาวิจัยให้กับบุคลากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนา
กีฬา
2. เพือ่ ให้มีผลงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจัย
เพิม่ ขึน้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การพัฒนากีฬา

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์/เผยแพร่/จัดแสดงในฐานข้อมูล
เป้าหมายระดับนานาชาติ (SJR หรือ ISI หรือ
Scopus เท่านัน้ ) ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง

ต.ค. 60 -ก.ย. 61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัย

120,000

120,000

ฝ่ายวิจัย

30,000

30,000

ภาควิชา
กายภาพบาบัด

9,000

9,000

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนา
กีฬา

69,000

-

2,070,000

-

-

2,139,000

แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้าง
งานวิจัย และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล

แผนปฏิบตั กิ าร คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ และมีงานวิจัยเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทีม่ ีชื่อเสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ทัง้ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ
1 การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การ เพือ่ สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทาง
จานวนความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย กับ
วิจัย กับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
วิชาการ การวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนาหรือองค์กร มหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับ Top 500/องค์กร
ทีม่ ีชื่อเสียงทัง้ ภายในต่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
2 การศึกษาดูงานและนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
ต่างประเทศของอาจารย์และนักศึกษา

1. เพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจัย
จานวนความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัย กับ
ระหว่างอาจารย์และนักวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับ Top 500/องค์กร
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
2. เพือ่ ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรมระหว่าง 2
ประเทศ
3. เพือ่ ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

ต.ค.-ธ.ค.60

1,000,000

ต.ค.-ธ.ค.61

500,000

210,000

1,500,000

210,000

กองทุนวิจัย

งบ รพ. มธ. งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

1,000,000 คณะกรรมการฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์
710,000 คณะกรรมการฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

-

-

-

1,710,000

แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและ
บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ให้บริการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

แผนปฏิบตั กิ าร คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ และมีงานวิจัยเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทีม่ ีชื่อเสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ให้บริการทีห่ ลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม แก่ชุมชน และสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ
1 โครงการประยุกต์ใช้ทกั ษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดเพือ่ การบริการ 1. เป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอนวิชา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ /ตรวจ
กายภาพบาบัด
วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย /ให้บริการ
2.
ส่
ง
เสริ
ม
ความร่
ว
มมื
อ
ทางด้
า
นบริ
ก
ารวิ
ช
าการ,
หน่วยงาน
1.1 โครงการการฝึกปฎิบตั ิออกกาลังกายในน้าเพือ่ ส่งเสริมการ
วิชาการและวิจัยระหว่างภาควิชากายภาพบาบัด
เคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
คณะสหเวชศาสตร์และหน่วยงานกายภาพบาบัด
1.2 โครงการ/กิจกรรม การทาเก้าอี้สาหรับเด็กสมองพิการ จาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
กล่องกระดาษ
1.3 โครงการการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ปว่ ยทีท่ าการผ่าตัดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการทางกายภาพบาบัด
เพือ่ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัดแก่นกั
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ /ตรวจ
กายภาพบาบัดผู้คุมฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินกิ ศิทย์เก่า วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย /ให้บริการ
และนักกายภาพบาบัดผู้สนใจ
หน่วยงาน
3

โครงการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

เพือ่ ส่งเสริมให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ
บุคคลการทัว่ ไปได้ออกกาลังกายเพิม่ มากขึน้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย/ให้บริการ
หน่วยงาน

4

โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการกีฬาและการออกกาลังกายในชุมชน 1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจ
การพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถ วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย/ให้บริการ
ใช้ทกั ษะความรู้ บริการในการให้บริการจัดโปรแกรม หน่วยงาน
การออกกาลังกายและเพิม่ สมรรถภาพร่างกายแก่
บุคคลทัว่ ไปได้ภายใต้การดูแลของ อาจารย์
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพทางกายและ
สุขภาพทีด่ ีขนึ้ รวมถึงมีความรู้ทถี่ ูกต้องในการออก
กาลังกาย เพือ่ นาไปสู่การมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีได้อย่าง
ยัง่ ยืน
3. เพือ่ พัฒนางานวิจัยสู่การนาไปใช้เพือ่ ส่งเสริม
สมรรถภาพทางกายและสุขภาพของประชาชนในชุมชน

5

โครงการบริหารจัดการกอล์ฟสาหรับผู้บริหาร

1. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พฒ
ั นาทักษะทางกีฬา ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจ
กอล์ฟ และส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยอาศัย
วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย/ให้บริการ
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ หน่วยงาน
กีฬา
2. เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิม่ พูนความรู้ด้านการ
บริหารจัดการกอล์ฟ ในการส่งเสริมความคิดเชิง
นวัตกรรม และการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
3. เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้
เข้าอบรมทัง้ ด้านทักษะกีฬาและการบริหารจัดการ
เพือ่ พัฒนาการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟต์ ่อไป

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค. 61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61

กองทุน
งบรายได้
ค่าธรรม กองทุนวิจัย งบ รพ. มธ. งบอื่น ๆ
หน่วยงาน
เนียม

รวม

ต.ค. 60 -ก.ย. 61

ภาควิชากายภาพบาบัด

เม.ย. -ก.ย. 61

ต.ค. 60 -ก.ย. 61

ต.ค. 60 - มี.ค. 61

ต.ค. 60 -ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ

3,500

3,500

20,000

20,000

1,500

1,500

165,300

165,300

ภาควิชากายภาพบาบัด

20,000

20,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา

2,600,000

2,600,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา

ไตรมาส
ลาดับ
6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
ทัว่ ไปสาหรับ นักรังสีเทคนิค

วัตถุประสงค์
1 เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญในการ
ควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทวั่ ไป
2 เพือ่ ให้มีทกั ษะและวิธกี ารปฏิบตั ิในการควบคุม
คุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทวั่ ไปได้
3 เพือ่ ให้ทราบข้อบกพร่องของเครื่องเอกซเรย์ทวั่ ไป
และดาเนินแก้ไขต่อไป
4 เพือ่ สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้มารับบริการ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิม่ / สื่อสาร การตลาดด้านการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ
9 โครงการบริการข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์
1.เพือ่ ให้บริการข่าวสารต่าง ๆ ผ่านหนังสือพิมพ์
นิตยสารด้านสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการและประชาชน
ทัว่ ไป
2.เพือ่ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ
และประชาชนทัว่ ไป
3.เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการโดย
ภาพรวมของหน่วยกายภาพบาบัดและธาราบาบัด
10 โครงการคลินกิ พิเศษ

1. เพือ่ ส่งเสริมทักษะของอาจารย์กายภาพบาบัด
ทางการกีฬา
2. เพือ่ ส่งเสริมและเพิม่ รายรับให้แก่หน่วย
กายภาพบาบัดและธาราบาบัด

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค. 61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย/ให้บริการ
หน่วยงาน

ก.ค.-ก.ย.61

กองทุน
งบรายได้
ค่าธรรม กองทุนวิจัย งบ รพ. มธ. งบอื่น ๆ
หน่วยงาน
เนียม
4,500

รวม
4,500

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชารังสีเทคนิค

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย/ให้บริการ
หน่วยงาน

ต.ค. 60 -ก.ย. 61

4,200

4,200 หน่วยกายภาพบาบัดและ
ธาราบาบัด

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย/ให้บริการ
หน่วยงาน

ต.ค. 60 -ก.ย. 61

30,000

30,000 หน่วยกายภาพบาบัดและ
ธาราบาบัด

67,000

67,000 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

43,000

43,000 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

7

โครงการจัดอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาประจาปี 2561 1 เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิม่ พูนองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่างๆ
2 เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พฒ
ั นาองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่างๆ แบบบูรณาการใน
ทางการกีฬา

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย/ให้บริการ
หน่วยงาน

8

โครงการฝึกอบรมทักษะสาหรับนักศึกษาเพือ่ ให้บริการในหน่วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟืน้ ฟูทางกีฬา

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/ตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบจากมหาวิทยาลัย/ให้บริการ
หน่วยงาน

1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการพัฒนากีฬาสามารถใช้ทกั ษะความรู้ในการ
ออกแบบ โปรแกรมหรือการออกกาลังกายในการ
ให้บริการทางวิชาชีพได้
2. เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ คลทัว่ ไปมีสมรรถภาพทางกาย
และสุขภาพทีด่ ีขนึ้

1

เม.ย. -ก.ย. 61

ต.ค. 60 -ก.ย. 61

2,969,000

0

0

0

0 2,969,000

แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและ
บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 4.2 ให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู ป้องกัน
และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)

แผนปฏิบตั กิ าร คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ และมีงานวิจัยเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทีม่ ีชื่อเสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 4.2 ให้บริการทีเ่ ป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟืน้ ฟู ป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลให้ทนั สมัยเพือ่ แก้ไขปัญหาของประเทศ
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ 1 เพือ่ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาลและ
ชีวติ ประชาชนเทศบาลท่าโขลง
ในด้านการเสริมสุขภาพ คุณธรรมและจริยธรรมใน
บริการสุขภาพ
วิชาชีพ
2 ประชาชนเทศบาลท่าโขลงได้รับบริการถ่ายภาพ
เอกซเรย์ปอด
3 การให้บริการวิชาชีพทางรังสีเทคนิคแก่ประชาชน

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค. 61 เม.ย.-มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61
ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจัย งบ รพ. มธ.

รวม

งบอื่น ๆ

3,500

3,500

ผู้รับผิดชอบ

3,500 สาขาวิชารังสีเทคนิค

0

0

0

0

3,500

แผนปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 5.1 พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัตกิ าร คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ และมีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่ความมั่นคง และยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทนั สมัย
เป้าประสงค์ที่ 5.1 พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1 นาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูง
1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เพื่อพัฒนาบุคลกร พัฒนาระบบงานสานักงานให้มี
ฐนข้อมูลสนับสนุนการบริหารงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประสิทธิภาพ ต่อการให้บริการ
และการพัฒนากีฬา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
1 ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา

1. เพื่อทบทวนแผนปฏิบตั ิราชการของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ประจาปี
พ.ศ. 2561
2. เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
ประจาปี พ.ศ. 2562

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของสาขาวิชา
การพัฒนากีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาด้วยการ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบตั ิงานของตนเองให้ได้อย่าง
เหมาะสมจึงมีความจาเป็นอย่างมากอันจะนาไปสู่
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อไป
3 โครงการกีฬาไทยเชื่อมความสัมพันธ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการพัฒนากีฬา

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)
1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้ ทักษะ/ประสบการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

ต.ค.-ก.ย.61

ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทาแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

เม.ย.-ก.ย.61

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย งบ รพ. มธ. งบอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

10,000

10,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา

68,000

68,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้
ทักษะ/ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้ ทักษะ/ประสบการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ม.ค.- มิ.ย.61

35,000

35,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา

1.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาสาขาวิชา
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสห ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชน
2. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และความสามัคคี
ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ม.ค.-มิ.ย.61

10,000

10,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการพัฒนากีฬา

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
กองทุนวิจัย งบ รพ. มธ. งบอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม

ผู้รบั ผิดชอบ

4 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วยระบบ EdPEx ให้แก่บคุ ลากร
2. เพื่อให้บคุ ลากรได้ทราบถึงแนวทางการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯด้วย
ระบบ EdPEx

1.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้
ทักษะ/ประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
2.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้ ทักษะ/ประสบการณ์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย.61

5 โครงการ “การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการมี
ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทาแผนบริหาร
ความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของ การ
ทรัพยากรมนุษย์ (ระดับหน่วยงาน)
จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานในการพัฒนากระบวนการ
และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร สาย
สนับสนุนวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สามารถจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ต.ค.-ก.ย.61

6

1. เพื่อให้บคุ ลากรมีทกั ษะและความชานาญในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อสร้างความสามัคคี
3. เพื่อให้บคุ ลากรมีจิตอาสา

ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทาแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (ระดับหน่วยงาน)

1. เพื่อให้บคุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการทางานของแต่ละหน่วยงาน
3. เพื่อพัฒนศักยภาพในการทางานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้ ทักษะ/ประสบการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ต.ค.60-ก.ย.61

10,000

20,000

30,000 คณะกรรมการจัดการความรู้

1.เพื่อให้ทกุ หน่วยงานของคณะมีความเข้าใจและ
สามารถประเมินตนเองเพื่อหาจุดที่ควรพัฒนาในทุก
หมวดของ EdPEx
2. เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศด้วย EdPEx

1.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้
ทักษะ/ประสบการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ
2.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้ ทักษะ/ประสบการณ์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย.61

45,000

20,000

65,000

รายงานผลการใช้งบประมาณประเภทรายรับจริง
และรายจ่ายจริงได้ครบถ้วน และถูกต้อง

ร้อยละของความสาเร็จในการจัดทาแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ต.ค.60-ก.ย.61

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์(พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้าน Active learning)

7 โครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการทางานของบุคลากร
คณะสหเวชศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแนวทางพัฒนาคณะสหเวช
ศาสตร์เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศด้วย EdPEx

2 การวิเคราะห์และการจัดทารายละเอียดการใช้งบประมาณ

ม.ค.-มี.ค.61

30,000

รวม
30,000

งานนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา

30,000

30,000

งานบริหารและธุรการ

600,000

600,000

งานบริหารและธุรการ

-

-

งานนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา

งานคลังและพัสดุ/
เลขานุการคณะฯ/
งานนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาไทย
1 โครงการประเพณีสงกรานต์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

งบรายได้หน่วยงาน

1. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
สงกรานต์ และสืบสานประเพณีอันเป็นวัฒนธรรม ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
ที่ดีงามของคนไทย
(นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชน
2. เพื่อให้นักศึกษาแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ใน
คณะสหเวชศาสตร์โดยการทาพิธีรดน้าดาหัว
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ความนอบ
น้อมและความอ่อนโยนแก่นักศึกษาคณะสหเวช
ศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมนี้เป็นสื่อ

ม.ค.-มี.ค.61

7,000

2 โครงการไหว้ครู

1. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของพิธีไหว้ครู
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความนอบน้อม
และความอ่อนโยนแก่นักศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์
3. เพื่อให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา

ม.ค.-มี.ค.61

20,000

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันปีใหม่

1. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริม
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
(นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชน
นักศึกษาจากภาคส่วนต่างๆ ในการทานุบารุงศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
3. เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะสหเวช
ศาสตร์ได้มีพื้นฐานการเป็นผู้ให้และรู้จักการทาบุญ
ร่วมกัน

4 โครงการกีฬาสหเวชศาสตร์สัมพันธ์
4.1 โครงการกีฬาสหเวชศาสตร์สัมพันธ์ (ใหม่)
4.2 โครงการกีฬาศูนย์สุขศาสตร์
4.3 โครงการกีฬาสามัคคี Tu Sport Day

1. เพื่อสร้างสานสัมพันธภาพของบุคลากรในคณะ
2. เพื่อให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสออก
กาลังกาย โดยการแข่งขันเกมกีฬาร่วมกัน

ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
(นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชน)

ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
(นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชน)

ต.ค.-ธ.ค.60

กองทุน
กองทุนวิจัย งบ รพ. มธ. งบอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียม

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

7,000

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

25,000

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

20,000

20,000

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

80,000
30,000
5,000
970,000

80,000
30,000
5,000
1,045,000

5,000

ธ.ค. 60 - มี.ค.61

งานบริหารและธุรการ

5,000

-

70,000

-

