แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนา
สาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะ และ
จริยธรรมในวิชาชีพควบคูก่ ับความรู้และทักษะทางสังคม โดดเด่น
ในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง

แผนปฏิบตั ริ าชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ มีทกั ษะ และจริยธรรมในวิชาชีพควบคู่กับความรู้และทักษะทางสังคม โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2

3

4

ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุน
วิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 ดาเนินการให้บณ
ั ฑิตทุกระดับมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิ ุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
1 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาหรับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
1.1 โครงการการสอบประมวลความรู้สาหรับ 1) เพื่อจัดทา ปรับปรุง และวิพากษ์ข้อสอบ 1) จานวนข้อสอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมอย่างน้อย 100 ข้อ
และการออกกาลังกาย (Comprehensive) สาหรับการจัดสอบประมวลความรู้
(Comprehensive)

ต.ค.59 - ธ.ค. 59

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

ต.ค. 59 - ก.ย.60

71,000

71,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

ต.ค. 59 - ก.ย.60

45,000

45,000

ฝ่ายวิชาการ

100,000

ฝ่ายวิชาการ

10,000

ฝ่ายวิชาการ

2) ปรับปรุงข้อสอบ และวิพากษ์ข้อสอบเพื่อ 2) จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าสอบ
ใช้เก็บเป็นคลังข้อสอบสาหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นต่อๆ ไป
3) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา
1.2 การพัฒนาข้อสอบและประเมินผลการ
เรียนรู้ทางทฤษฎีและทักษะวิชาชีพทาง
กายภาพบาบัด ปีการศึกษา 2559

1) ปรับปรุงข้อสอบ Comprehensive และ 1) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านขึ้นทะเบียน
ข้อสอบ OSCE ให้สอดคล้องกับหลักการ
ประกอบวิชาชีพในครั้งแรก
ICD 10 เพื่อเป็นแนวทางในการสอบขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบาบัด

2) สามารถประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิด้านทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
กายภาพบาบัดได้จริง
3) เพื่อเก็บเป็นคลังข้อสอบ
Comprehensive และข้อสอบ OSCE
สาหรับนักศึกษากายภาพบาบัดรุ่นต่อไป
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มคี ุณวุฒเิ พิ่มขึ้น
1 โครงการพัฒนาอาจารย์
1.1 โครงการทุนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน เพิ่มอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกใน
ต่างประเทศ
1.2 ทุนอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ
1.3 โครงการครูและบุคลากรดีเด่น

2) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตทุกระดับ
ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3) มีการพัฒนาการจัดเก็บข้อสอบเป็น
หมวดหมู่ไว้ในคลังข้อสอบ

ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่สามารถขอทุน
ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ที่ขอทุน
อบรมฯ (ค่าเป้าหมาย 100 %)

ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
จานวนอาจารย์ที่ไปอบรมต่อจานวน
ทางการศึกษา
อาจารย์ทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย = 5%)
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจรวมทั้งเป็น มีครูและบุคลากรได้รับรางวัล
แบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ต.ค. 59 - ก.ย.60
ต.ค.59 - ธ.ค. 59

100,000
10,000

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2

3

4

ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

ต.ค. 59 - ก.ย.60
ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่สามารถไป
ศึกษาต่อจานวนอาจารย์ที่กาหนดตามแผน
(ค่าเป้าหมาย = 100%)
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกด้านทั้งในและนอกสถาบันเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นธรรมศาสตร์และความเป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม
1 โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรและทักษะด้านวิชาชีพและ/หรือวิชาการ
ก.ค.- ก.ย 60
15,000
1.1 โครงการ เรื่องแนวทางการจัดทักษะการ เพื่อพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะสมและเพื่อ จานวนหลักสูตรไม่ตากว่า 25% ที่ใช้ทกั ษะ
เรียนในศตวรรษที่ 21
มุ่งเน้นการพัฒนาของผู้เรียน
การเรียนในศตวรรษที่ 21 ในการสอน
1.4 แผนการศึกษาต่อของคณาจารย์

เพื่อพัฒนากระบวนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา

1.4 โครงการนักศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการ
เรียน
1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเรียนในแต่ละชั้นปีได้
2) เพื่อให้นักศึกษานาข้อมูลจากโครงการไป
ใช้ประโยชน์สาหรับเตรียมตัวในการเรียน
วิชาต่างๆ
1) เพื่อให้นักศึกษาได้บริการในการประเมิน
ภาวะสุขภาพและให้คาแนะนาเบื้องต้นใน
การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน

1.5 โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา

1.6 โครงการวันมหิดล

มิ.ย. 60

จานวนรายวิชาที่ใช้เทคโนโลยีการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 2 หลักสูตร

ก.ค.- ก.ย 60

เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางวิชาการมี 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ากว่า 60%
การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อประโยชน์ในการ 2) บุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
พัฒนาการเรียนการสอน การบริการ
และการพัฒนากีฬามีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
วิชาการ และการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรืการกีฬาเพิ่มขึ้น
มีนักศึกษาได้รับรางัล

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

ผู้รบั ผิดชอบ

รวม

15,000

ฝ่ายวิชาการ

10,000

10,000

ฝ่ายวิชาการ

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

ก.ค.- ก.ย 60

ก.ค.- ก.ย 60

งบอื่น ๆ

ฝ่ายวิชาการ

-

1) นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อม
สาหรับการเรียนในแต่ละชั้นปี
2) นักศึกษาสามารถนาข้อมูลจากโครงการ
ไปใช้ประโยชน์สาหรับเตรียมตัวในการเรียน
วิชาต่างๆ
1) นักศึกษาสามารถให้บริการในการ
ประเมินภาวะสุขภาพ และให้คาแนะนา
เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนใน
ชุมชน

งบ รพ. มธ.

-

เพิ่มอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.2 โครงการอบรม การใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาสาหรับการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา
1.3 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬา

กองทุน
วิจัย

20,000

-

ฝ่ายวิชาการ

20,000

20,000

ฝ่ายการนักศึกษา

20,000

40,000

คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

1,000

คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของ 2) นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า
นักศึกษาในด้านการเสริมสุขภาพและเรียนรู้ กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างทักษะการใช้
แบบใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก รวมถึงการฝึกฝน วิชาชพีพ
การทางานร่วมกันระหว่างวิชาชีพทางด้าน
สุขศาสตร์
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ
1.7 โครงการการจัดตั้งกองทุนสมาคมศิษย์
เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มธ.

1) เพื่อสนับสนุนการบริหารของคณะในการ 1) จานวนกองทุนที่สมาคมศิษย์เก่าและ/
จัดสรรทุนการศึกษา
หรือศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ มธ. มีส่วน
ร่วม
2) เพื่อให้การสนับสนุนโอกาสทาง
2) นักศึกษาปัจจุบนั ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
การศึกษาปัจจุบนั ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา

ต.ค. 59 - ก.ย.60

1,000

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2

3

4

ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุน
วิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

3) เพื่อเป็นการพัฒนาความผูกพัน การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปจั จุบนั คณะสหเวชศาสตร์และ
สมาคมศิษย์เก่าคณะ สหเวชศาสตร์
1.8 การประชุมวิชาการและการนาเสนอ
ผลงานวิจัยทางการกีฬา

1) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา และทางการกีฬา
ให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์
คระสหเวชศาสตร์

มิ.ย. - ก.ย. 60

1) อาจารย์ นักกายภาพบาบัด
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์ มีความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา และทางการกีฬาโดย
อยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

50,000

50,000

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

30,000

30,000

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

50,000

50,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการกีฬาของ 2) มีการนาเสนอผลงาน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ คณะสห
เวชศาสตร์ ต่อวงการกีฬาในระดับประเทศ
1.9 โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอ
1) เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักสึกษาเทคนิค
ผลงานปริญญานิพนธ์ระหว่างนิสิต-นักศึกษา การแพทย์ และคณะจารย์ เห็นความสาคัญ
เทคนิคการแพทย์
ของการทาวิจัย และสนใจในการทาวิจัย
มากขึ้น
2) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้และ
ประสบการณ์จากการทาวิจัยระหว่างนิสิต
นักศึกษา คณาจารย์ต่างสถาบัน
3) เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนของรายวิชาวิจัยระหว่างสถาบัน
1.11 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิต
1) มีการเตรียมพร้อมอาจารย์และ
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS
บุคคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ทกั ษะ
ในการสอนแนวใหม่ และเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนการสอน
2) มีวิชาต้นแบบสาหรับการเรียนการสอน
แนวใหม่ ได้แก่วิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร และวิชาที่ใช้ Google Application
for eduacation
2 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
สังคมโครงการพั
(การสื่อสารกั
บการทดางานเป็นทีม การ 1) เพื่อพัฒนาความคิดของนักศึกษาและ
2.1
ฒนาความคิ
จิตธรรมศาสตร์
ปลูกผังจิตสานึกความเป็นธรรมศาสตร์

2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้จักตนเองและ
กาหนดเป้าหมายในชีวิตทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้

1) ร้อยละนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินการด้านต่างๆ อยู่ในระดับ 3
(จาก 5 ระดับ)
2) ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตที่เข้าร่วมต่อนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตทั้งหมด
3) จานวนโครงการวิจัยที่เข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบลายลักษณ์ และด้วย
วาจา
1) มีการเตรียมความพร้อมอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะ
ในการสอนแนวใหม่ และเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนการสอน
2) มีวิชาต้นแบบสาหรับการเรียนการสอน
แนวใหม่ได้แก่วิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร และวิชาที่ใช้ Google application
for education
ร้อยละนักศึกษาที่นาข้อมูลจากโครงการไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเรียน การ
ซ้อมและการแข่งขันกีฬา อย่างน้อย 50%
และร้อยละนักศึกษาที่ระบุถึงเป้าหมาย
ทางการเรียนและทางการกีฬาได้มากขึ้น

ม.ค. - มี.ค. 60

ต.ค. 59 - มี.ค. 60

เม.ย.60 - ก.ย.60

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2.3 โครงการประกวดการร้องเพลงเชียร์
ประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

4

ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60
ต.ค. 59 - ก.ย.60

2.2 โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง 1) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้นักศึกษาที่ 1) จานวนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและได้รับ
ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย
สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย มอบรางวัลจากคณะ
2) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและ
มหาวิทยาลัย
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนารางวัล หรือ
ผลงานการเรียนเป็นใบเบิกทาง เพื่อนาไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้

2

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

34,000

กองทุน
วิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ

รวม
34,000

คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

15,000

คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

2) นักศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทา
กิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและ
มหาวิทยาลัย
3) นักศึกษาได้รับยกย่องและได้รับประกาศ
เกียรติคุณ จากคณะและมหาวิทยาลัย

1) เพื่อให้นักศึกษาสามารถขับร้องเพลงของ 1) นักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมสันทนาการช่วย
สถาบันได้อย่างถูกต้อง
ผ่อนคลายความเครียดจาการเรียน

ต.ค. 59 - ธ.ค. 59

2) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในบท 2) นักศึกษาสามารถขับร้องเพลงของสถาบัน
เพลงและสถาบัน
ได้อย่างถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจในบท
เพลงของสถาบัน
3) เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะภายใน
3) นักศึกษามีความสามัคคี และได้เรียนรู้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทากิจกรรม
ทักษะทางด้านกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จัก
ร่วมกัน
การให้อภัย
4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถผ่อนคลาย
ความเครียดจากการเรียนได้
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพและ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพ 1) จานวนนักศึกษากายภาพบาบัดในแต่ละ
จริยธรรมแก่นักศึกษากายภาพบาบัด
และคุณะธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม อย่างน้อยร้อย
กายภาพบาบัดทั้ง 4 ชั้นปี
ละ 80 (ยกเว้นโครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักศึกษากายภาพบาบัด)

5,000

ต.ค. 59 - ก.ย.60

10,000

5,000

5,000

10,000

10,000

ภาควิชากายภาพบาบัด

2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีการ 2) จานวนนักศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่ 1
ทากิจกรรมร่วมกัน
ทีม่ ีปญ
ั หาในการเรียน เข้าร่วมอย่างน้อยละ
80 (สาหรับโครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักศึกษากายภาพบาบัด
3) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
กายภาพบาบัดที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ
และจริยธรรมที่ดีสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
1 โครงการและกิจกรรมที่พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
1.1 โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา 1) เพื่อจัดพื้นที่สาหรับการดาเนินกิจกรรม 1) นักศึกษามีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต.ค. 59 - ธ.ค. 59
ของนักศึกษาให้เป็นสัดส่วน และสะดวกต่อ
การใช้งานมายิ่งขึ้น
2) เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 2) นักศึกษามีการพัฒนาความสัมพันธ์
และเพิ่มพูนความสนใจในการทากิจกรรม ระหว่างนักศึกษาด้วยกันในการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม และมีการเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่นักศึกษา

คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2

3

4

ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุน
วิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

3) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาด้วยกันในการทางานร่วมกัน และ
ร่วมกับผู้อื่น
4) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
1.2 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพนักศึกษา 1) เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ นักศึกษาร้อยละ 100 จะต้องได้รับการตรวจ
กายภาพบาบัด
นักศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่ 2 ที่จะต้อง วินจิ ฉัยทาง Chest x-ray และตรวจทาง
ขึ้นฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินิก
ห้องปฏิบตั ิการในการดูไวรัสตับอักเสบ

1.3 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

2) เพื่อให้นักศึกษากายภาพบาบัดชั้นปีที่ 2
ได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเองและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นและเหมาะสม
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาได้พบปะและรับฟังปัญหา ให้การ
ปรึกษาและแนะนาเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต
ในมหาวิทยาลัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

1) อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับดีต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการปรับเปลี่ยน

ต.ค. 59 - มี.ค. 60

ต.ค. 59 - ก.ย.60

24,500

24,500

ภาควิชากายภาพบาบัด

1,000

1,000

คณะกรรมการ
ฝ่ายการนักคึกษา

2) นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีต่อ
กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา

3) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
1.4 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาควิชากายภาพบาบัด

1) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วางแผนการเรียนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อมูลสาหรับ
การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษา

1) นักศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยะ 80 เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วางแผนการเรียน และการใช้ชีวิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อมูลสาหรับการ
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนของนักศึกษา

ก.พ. 60 - ก.ย. 60

12,300

12,300 ภาควิชากายภาพบาบัด

11,000

11,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

3) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
กายภาพบาบัดที่มีคุณภาพสู่สังคม
1.5 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
พัฒนากีฬา

1) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ และเปลี่ยน
ความคิดเห็น วางแผนการเรียน และการใช้
ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อมูลสาหรับ
การป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษาได้
3) เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่
สังคม

1) นักศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วางแผนการเรียน และการใช้ชีวิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษา มีข้อมูลสาหรับการ
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนของนักศึกษา

ต.ค. 59 - มิ.ย. 60

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม
1.6 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาในที่ปรึกษาได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)
ร้อยละนักศึกษาที่เกิดความพึ่งพอใจในการ
พบปะและการให้คาปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษา

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2

3

4

ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60
ส.ค - ก.ย. 60

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุน
วิจัย

งบ รพ. มธ.

งบอื่น ๆ

3,000

ผู้รบั ผิดชอบ

รวม
3,000

2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งของ
นักศึกษาสาหรับฟังปัยหาและให้การปรึกา
แนะนานักศึกษาให้สามารถแก้ปญ
ั หาต่างๆ
ได้
3) เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในปัจุ
บันและในอนาคต
437,800

50,000

-

100,000

-

587,800

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
ได้คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนา
สาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา รวมถึงหลักสูตร
ใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

แผนปฏิบตั ริ าชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้คณ
ุ ภาพมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล และพัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2

3

ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา สร้างระบบและกลไกในการบริหาร กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานในหลักสูตรต่างๆ
1 โครงการประเมินผล/ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความเป็นสากล สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานวิชาชีพ
1.1 โครงการประชุมสัมมนาประเมินและ 1) เพือ่ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ที่ผา่ น
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การ
เรียนการสอนของหลักสูตร
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จานวน
กีฬาฯ
3 หลักสูตร คือหลักสูตร วท.บ. สาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกาลังกาย
2) เพือ่ ให้ทราบข้อบกพร่อง ปัญหาและ
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาการจัดการการกีฬา
อุปสรรคของหลักสูตร
และหลักสูตร ศศ.บ. สาขาการฝึกสอนกีฬา
3) เพือ่ พัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 โครงการสอนเสริมให้นักศึกษาที่มีความ 1) เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะทางการสอน
1) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผล
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ถนัดในกีฬากอล์ฟให้สอนกอล์ฟเป็น
กีฬากอล์ฟให้กบั นักศึกษาในหลักสูตร
การประเมินความสามารถในการสอนกอล์ฟ
มากกว่าร้อยละ 60
2) เพือ่ สร้างผู้สอนกอล์ฟที่มีคณ
ุ ภาพและ 2) ผู้เข้ารับการฝึกกอ์ฟ มีความพึงพอใจต่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
การสอนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 60
3) นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 85
1.3 โครงการจัดทาร่างหลักสูตร วิศวกรรม มีหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ ความสาเร็จในการจัดตั้งสาขาวิชา/หลักสูตร
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีว
ของสังคม
ใหม่ตามแผน
การแพทย์/สาขารังสีเทคนิค
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนทุกระดับให้ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเป็นสากล
1 โครงการจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาหลัก/เลือกที่เป็นภาษาอังกฤษ
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย เพือ่ ให้อาจารย์และนักศึกษามีความพร้อม มีรายวิชาที่สอนเป็ภาษาอังกฤษของแต่ละ
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ในการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 รายวิชา ต่อ ปี
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เพือ่ ให้นักศึกษามีการพัฒนาการศึกษา
มีรายวิชาที่สอนเป็นแบบปัญหาเป็นพืน้ ฐาน
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ปัญหาเป็นพืน้ ฐาน
เรียนรู้ได้ตนเอง
ของแต่ละหลักสูตรอย่างน้อย 2 รายวิชา ต่อปี
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชา
1) เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
กายภาพบาบัด
บุคลากรของภาควิชากายภาพบาบัด
2) เพือ่ เสริมสร้างบรรยากาศ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในแต่ละสาขาวิชา
3) เสริมสร้างความสามัคคี ภายในภาควิชา

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทาง
วิชาการ ระหว่างบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่างน้อย
80%

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

4
ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
กองทุน
ค่าธรรมเนียม วิจยั

งบ รพ.
มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

30,000

30,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

8,000

8,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

10,000

10,000

ฝ่ายวิชาการ

-

-

ฝ่ายวิชาการ

-

-

ฝ่ายวิชาการ

4,700

4,700

ภาควิชากายภาพบาบัด

52,700

-

-

-

-

52,700

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลเพิ่มขึ้นโดยแสวงหา
งบประมาณและแหล่งทุนวิจัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงขึ้น ถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจยั ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยั ที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลเพิม่ ขึ้นโดยแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนวิจยั
เป้าประสงค์ที่ 2.1 คณะมีผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติสูงขึ้น ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ด้านการผลิตงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ
1 โครงการจัดทาแผนการดาเนินการกองทุน เพือ่ จัดทาแผนดาเนินกองทุนวิจยั คณะ
ความสาเร็จการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม
วิจยั คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2559
แผนดาเนินงาน
2 โครงการสนับสนุนพัฒนาความสามารถด้านการดาเนินงานวิจยั
2.1 ทุนสนับสนุนงานวิจยั กับการบูรณาการ 1) สร้างประสบการณ์การทางานวิจยั
1) จานวนโครงการวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุน
วิชาการ
2.2 ทุนพัฒนากลุ่มวิจยั ของคณะสหเวช
2) เพิม่ โอกาสการพัฒนางานวิจยั ของ
2) จานวนอาจารย์ที่ทาวิจยั
ศาสตร์
บุคลากรภายในคณะฯ
2.3 ทุนอุดหนุนการทาวิจยั คณะสหเวช
ศาสตร์
2.4 ทุนสนับสนุนการวิจยั ประเภททุนวิจยั
สถาบัน
2.5 ทุนอุดหนุนการทาวิจยั ของ
คณะสหเวชศาสตร์ สาหรับนักวิจยั รุ่นใหม่
2.6 ทุนร่วมสมทบระหว่างสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั คณะสหเวชศาสตร์ และ
มธ.
2.7 ทุนสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ ไปเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ
3 โครงการเพือ่ พัฒนาความสามารถของอาจารย์และนักวิจยั
3.1 โครงการจัดตั้งหน่วยงานให้คาปรึกษา เพือ่ ช่วยเหลือการทาโครงร่างงานวิจยั ในด้าน 1) โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมขอคาปรึกษารวม
เกี่ยวกับการสร้างผลงานวิจยั ให้แก่อาจารย์ 1) พัฒนาการเขียนโครงร่างวิจยั /การขอ
ทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่กาหนด
และนักวิจยั
จริยธรรมการทดลองในมนุษย์หรือ
ไว้ในโครงการ
(Research Clinic)
สัตว์ทดลอง

2) การดาเนินการวิจยั วิธีวิจยั และสถิติ

3) การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การเขียน
บทความวิจยั

3.2 โครงการจริยธรรมการวิจยั ในคน/หรือ
ในสัตว์/ความปลอดภัยทางชีวภาพ

1) เพือ่ ให้คณาจารย์ นักวิจยั ได้รับความรู้
ในแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ตามหลักมาตรฐานสากล

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจัย

ต.ค.-ธ.ค.59

งบ รพ.
มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

-

ฝ่ายวิจยั

200,000

200,000

ฝ่ายวิจยั

450,000

450,000

400,000

400,000

100,000

100,000

400,000

400,000

600,000

600,000

240,000

240,000

ต.ค.59-ก.ย. 60

60,000

60,000

ฝ่ายวิจยั

ต.ค.59-ก.ย. 60

75,000

75,000

ฝ่ายวิจยั

ต.ค.59-ก.ย. 60

2) มีอาจารย์หรือโครงร่างงานวิจยั /
โครงการวิจยั ที่มีการขอจริยธรรมการ
ทดลองในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง
3) มีโครงการวิจยั ที่เข้ามาขอคาแนะนาหรือ
ข้อเสนอแนะหรือการช่วยเหลือในด้านวิธี
วิจยั และสถิติ
4) มีโครงการวิจยั ที่เข้ามาขอคาแนะนาหรือ
ข้อเสนอแนะหรือการช่วยเหลือในการใช้
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเขียนบทความวิจยั
1) คณาจารย์และนักวิจยั มีความเข้าใจใน
หลักการจริยธรรมการวิจยั ในคนมากขึ้น

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจัย

งบ รพ.
มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

2) เพือ่ ให้ คณาจารย์ นักวิจยั ได้รับความรู้ 2) คณาจารย์และนักวิจยั ทราบวิธีปฏิบตั ิใน
พืน้ ฐานในแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การศึกษาวิจยั และการทดลองในคนให้
การวิจยั ในคน
สามารถนาไปใช้ในการวิจยั เพือ่ ปกป้องสิทธิ
และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และ
สามารถสร้างผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
3) เพือ่ ให้ได้ทราบถึงการวิจยั ทางการแพทย์ 3) คณาจารย์และนักวิจยั เขียนโครงร่างการ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวอย่างทางชีวภาพ
วิจยั เพือ่ ขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในคน
(ทางเทคนิคการแพทย์) และการทดลอง
ได้อย่างถูกต้องและไม่ล่าช้า
ทางคลินิก (ทางกายภาพบาบัด)
3.3 โครงการพัฒนาอาจารย์ประจาสาขา
วิทยาศาสตร์การกีฬาด้านงานวิจยั

1) เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ 1) จานวนอาจารย์ประจาสาขาวิทยาศาสตร์
และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
การกีฬาเข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่าร้อย
คุณภาพหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ละ 60
2) เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปได้

ต.ค.59-ก.ย. 60

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาฯ

2) จานวนอาจารย์ประจาสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬาเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการและแนวทางการวิเคราะห์

3.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่
บุคลากรได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เกี่ยวข้องกับด้านวิจยั และจริยธรรมการวิจยั เกี่ยวข้องกับด้านวิจยั และจริยธรรมการวิจยั วิจยั และจริยธรรมการวิจยั รวมถึงแหล่งทุน
รวมถึงแหล่งทุน
รวมถึงแหล่งทุน

ต.ค.58-ก.ย. 60

3.5 โครงการติดตามการทาวิจยั ตาม
แผนการดาเนินงานวิจยั
3.6 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการความรู้ด้านวิจยั

เพือ่ ติดตามโครงการการวิจยั ให้เป็นไปตาม มีระบบการติดตามงานวิจยั
แผนการดาเนินงานวิจยั
เพือ่ ช่วยเหลือการทาโครงร่างงานวิจยั ในด้าน มีระบบ/โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิจยั
จัดการความรู้ด้านการวิจยั

2) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
ด้านการวิจยั เพือ่ การเผยแพร่เพือ่ การ
นาไปใช้ประโยชน์
3.7 โครงการการกาจัดขยะสารเคมีและของ 1) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เสียอันตรายคณะสหเวชศาสตร์
บุคลากรทุกระดับที่ทางานวิจยั ในการ
จัดการและจาแนกประเภทสารเคมีและของ
เสียอันตราย ที่มาจากการวิจยั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย
ในการวิจยั ตาม และรักษารักษา
สภาพแวดล้อม ตามหลักการควบคุม
คุณภาพของการดาเนินงานวิจยั ระดับสากล
เพือ่ ยกระดับการวิจยั และการเรียนการ
สอนแบบเน้นการวิจยั ของคณะสหเวช
ศาสตร์ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับสากล
ได้

10,000

1) บุคลากรทุกระดับที่ทางานวิจยั สามารถ
จัดการและจาแนกประเภทสารเคมีและของ
เสียอันตราย ที่มาจากการวิจยั ได้อย่างมี
มาตรฐาน

25,000

ฝ่ายวิจยั

ต.ค.58-ก.ย. 60

0

ฝ่ายวิจยั

ต.ค.58-ก.ย. 60

0

ฝ่ายวิจยั

30,000

ฝ่ายวิจยั

ต.ค.59-ก.ย. 60

25,000

30,000

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์
2) เพือ่ ทาการส่งออกขยะสารเคมีและของ
เสียอันตรายประเภทที่ไม่สามารถกาจัดเอง
ได้ไปให้หน่วยงานภายนอกที่มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญนาไป
กาจัดทิ้งให้ต่อไป

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจัย

งบ รพ.
มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รบั ผิดชอบ

2) ขยะสารเคมีและของเสียอันตราย
ประเภทที่ไม่สามารถกาจัดเองได้ถูกส่งออก
ไปให้หน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถ
และความเชี่ยวชาญนาไปกาจัดทิ้งให้

3) เพือ่ สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วม
ของประชาคมคณะคณะสหเวชศาสตร์
ตลอดจนและร่วมกันจัดการความรู้ ในการ
จัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบตั ิการให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3.8 โครงการก้าวแรกนักวิจยั

พัฒนา/สร้างผู้ช่วยวิจยั ที่มีคุณภาพ เพือ่
ส่งเสริมการดาเนินงานวิจยั ของอาจารย์/
บุคลากรภายในคณะ

1) จานวนผู้ช่วยวิจยั ที่ได้รับการพัฒนา

ต.ค.59-ก.ย. 60

50,000

50,000

ฝ่ายวิจยั

ต.ค.59-ก.ย. 60

50,000

50,000

ฝ่ายวิจยั

5,000

5,000

ภาควิชากายภาพบาบัด

26,300

26,300

ภาควิชากายภาพบาบัด

2) จานวนโครงการวิจยั ที่ดาเนินการโดย
ผู้ช่วยวิจยั ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการนี้
3.9 โครงการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ปัญหาข้อจากัดการผลิตผลงานวิจยั ใน
คณะสหเวชศาสตร์

1) เพือ่ ให้มีการพูดคุยและถอดบทเรียนการ รายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
ทาวิจยั ในแต่ละหน่วยงานของคณะสหเวช ปัญหาของแต่ละหน่วยงานภายในคณะฯ
ศาสตร์ให้เกิดแนวทางการเพิม่ จานวนและ
ศักยภาพงานวิจยั
2) เพือ่ หาแนวทางในการร่วมมืองานวิจยั
ภายในคณะฯ แต่ละหน่วยงงานของคณะฯ
อย่างมั่นคง

3.10 โครงการนาเสนอความก้าวหน้าของ
งานวิจยั ของบุคลากรภาควิชา
กายภาพบาบัด ปีการศึกษา 2559

1) เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ดาเนินการทาวิจยั ระหว่างบุคลากร

1) จานวนงานวิจยั ที่สาเร็จตามกรอบเวลา

มิ.ย. 60 - ก.ค. 60

2) เพือ่ กระตุ้นให้บคุ ลากรดาเนินการวิจยั ได้ 2) จานวนโครงการวิจยั ที่เกิดขึ้นใหม่
สาเร็จตามกรอบเวลา
3) เพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้จากผลการวิจยั ที่ 3) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ความรูใ้ นการทาวิจยั ระหว่างบุคลากร
3.11 โครงการประชุมวิชาการทาง
กายภาพบาบัดระหว่างสถาบัน

1) นักศึกษากายภาพบาบัดชั้นที่ปที ี่ 4 มี
1) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้
จากโครงการวิจยั ระหว่างสถาบัน
2) สร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา
2) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
กายภาพบาบัดของแต่ละสถาบัน
ความรูใ้ นการทาวิจยั ระหว่างสถาบัน
3) สร้างบรรยากาศการทาวิจยั และสร้าง
เครือข่ายนักวิจยั (อาจารย์) ระหว่างสถาบัน

ต.ค.59-ก.ย. 60

71,300

-

2,650,000

-

-

2,721,300

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับ
คณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่มีชอื่ เสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะมีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยกับคณะ/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศในด้านวิชาการและวิจัย
1 โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงานและนาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์และนักศึกษา
1.1 การศึกษาดูงานและนาเสนอผลงานทาง 1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ จานวนครั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
วิชาการในต่างประเทศของอาจารย์และ
วิจัยระหว่างอาจารย์และนักวิจัยของ
และ/หรือวัฒนธรรมระหว่างคณะและ
นักศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยใน
สถาบันในต่างประเทศ
ต่างประเทศ

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

พ.ค.60

งบรายได้
หน่วยงาน

300,000

กองทุน
ค่าธรรมเนีย กองทุนวิจัย
ม

งบ รพ.
มธ.

งบอื่น ๆ

210,000

รวม

ผู้รับผิดชอบ

510,000 คณะกรรมการฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

2) เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วฒ
ั นธรรม
ระหว่างสองประเทศ

2 การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ การวิจัย กับมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

3) เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยคูส่ ัญญา
เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ จานวนลงนามความร่วมมือ ที่มีดาเนินการ 1
ทางวิชาการ การวิจัย กับมหาวิทยาลัย/
โครงการต่อปี
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ต.ค.59-ก.ย.60

1,000,000

1,300,000

1,000,000 คณะกรรมการฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์

210,000

-

-

-

1,510,000

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจยั และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
สร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ประชาชนได้รับบริการวิชาการบริการทาง
สุขภาพที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน

แผนปฏิบตั ริ าชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่มีชอื่ เสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 4.1 ประชาชนได้รับบริการวิชาการบริการทางสุขภาพที่มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2

3

4

งบรายได้
กองทุน
งบ รพ.
กองทุนวิจยั
หน่
ว
ยงาน
ค่
า
ธรรมเนี
ย
ม
มธ.
ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคมในเชิงรุกและมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย โดยมุง่ เน้นผลที่กอ่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดตี อ่ ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและมีความต่อเนือ่ งหรือยัง่ ยืน่
1 โครงการบรูณาการการบริการทางวิชาการกับ 1) เพื่อให้ประชากรในชุมชนทราบและตระหนัก 1) จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 60%
ต.ค. 59 - ก.ย. 60
การเรียนการสอนและหรือการวิจัยเทคนิค
ถึงภาวะสุขภาพของตนและชุมชน
การแพทย์
2) เพื่อให้ประชากรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้

2) ร้อยละความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรม
บริการวิชาการของผู้เข้าร่วมโครงการ 60%

3) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพให้แก่นักศึกษาจากการประยุกต์ความรู้
และทักษะทางวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริง

3) ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้ความเข้าใจที่
เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ 60%

งบอืน่ ๆ

รวม

ผูร้ บั ผิดชอบ

10,000

10,000 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

4) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์นาประสบการณ์หรือ 4) ร้อยละของนักศึกษาที่เกิดการพัฒนา
ผลการดาเนินงานที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 60%
การสอนและการวิจัยที่เกีย่ วข้องได้
5) จานวนรายวิชา/โครงการวิจัย ที่เกิดจาก
การบูรณาการการบริการวิชาการในโครงการนี้
อย่างน้อย 1 รายวิชา
2

โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการกีฬาและออก 1) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กาลังกายในชุมชน
และการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สามารถใช้ทักษะความรู้บริการในการให้บริการจัด
โปรแกรมการออกกาลังกายและเพิ่มสมรรถภาพ
ร่างกายแก่บุคคลทั่วไปได้ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์

3 โครงการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
4 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา
สาหรับนักกอล์ฟ

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพทางกายและ
สุขภาพที่ดขี นึ้ รวมถึงมีความรู้ที่ถกู ต้องในการออก
กาลังกาย เพื่อนาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดไี ด้
อย่างยัง่ ยืน

2) นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
พัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถใช้
ทักษะความรู้ในการออกกาลังกายและเพิ่ม
สมรรถภาพร่างกายแก่บุคคคทั่วไปได้ร้อยละ 70

3) เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การนาไปใช้เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพทางกายและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน

3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพทางกายและ
สุขภาพที่ดขี นึ้ รวมถึงมีความรู้ที่ถกู ต้องในการออก
กาลังกาย เพื่อนาไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดไี ด้
อย่างยัง่ ยืนร้อยละ 70
1)จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2)
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) นักกีฬากอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการมีสมรรถนะ
ทางกีฬาดีขนึ้
2) ด้านทักษะกีฬากอล์ฟ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยใน
การออกรอบอยูร่ ะหว่าง 72-78

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ
บุคลากรทั่วไปได้ออกกาลังกายเพิ่มมากขึน้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬาสาหรับ
นักกีฬากอล์ฟ

ม.ค.-มิ.ย.59

ต.ค.59
ต.ค.59-ก.ย.60

20,000

20,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

5 โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะวิชาชีพ
กายภาพบาบัดเพื่อการบริการ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

3) ด้านสมรรถภาพทางจิตใจ ได้แก่ ทักษะการ
จัดการความเครียดทางการกีฬาจาแนกรายด้าน
มากกว่า 7 คะแนน
4) ด้านสมรรถทางกาย คะแนนการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแต่ละด้านพัฒนาขึน้ อย่างน้อย
ร้อยละ 5
5) นักกีฬากอล์ฟมีระดับความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 85
1) ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ
100% ของนักศึกษากายภาพบาบัดที่เข้าร่วม
วิชาการและวิจัยระหว่างภาควิชากายภาพบาบัด โครงการ ได้ทาการรักษา และดูแลผู้ป่วยแต่ละ
คณะสหเวชศาสตร์ และหน่วยงานกายภาพบาบัด ประเภท ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ และนัก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในด้าน กายภาพบาบัด อย่างน้อยคนละ 1 ราย

1
ต.ค.-ธ.ค.59

ไตรมาส
ต.ค.59-ก.ย.60
2
3

4

งบรายได้
กองทุน
งบ รพ.
กองทุนวิจยั
มธ.
ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60 หน่วยงาน ค่าธรรมเนียม

ต.ค.59-ก.ย.60

งบอืน่ ๆ

18,000

รวม

18,000

2) การส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
ด้วยการออกกาลังกายในน้า
3) การแนะนาความรู้สู่ประชาชน ในการดูแลป่วย
ที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท
4) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ทาการผ่าตัด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
5) การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและร่างกายในผู้ป่วย
ใส่สายระบายลมและน้าที่ชอ่ งทรวงอก
68,000

0

0

0

0

68,000

ผูร้ บั ผิดชอบ

ภาควิชากายภาพบาบัด

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจยั และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการ
สร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 4.2 คณะให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการ
สร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง

แผนปฏิบตั ริ าชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่มีชอื่ เสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
เป้าประสงค์ที่ 4.2 คณะให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนางานบริการวิชาการในรูปแบบการสร้างรายได้ในรูปแบบโครงการพิเศษ
1 โครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการสังคมในรูปแบบการสร้างรายได้
1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการทาง
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่างๆ
2) เพื่อให้เข้าร่วมโครงการได้พฒ
ั นาองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านต่างๆ แบบบูรณา
การในทางกีฬา
1.2 โครงการการบริหารจัดการกอล์ฟ
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พฒ
ั นาทักษะทาง
สาหรับผู้บริหาร
กีฬากอล์ฟ และส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
อาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ดา้ น
การบริหารจัดการกอล์ฟ ในการส่งเสริมความคิด
เชิงนวัตกรรม และการคิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค์
3) เพื่อให้เกิดเครือข่ายและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ
กลุ่มผู้เข้าอบรม ทั้งด้านทักษะกีฬาและการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟต่อไป
1.3 โครงการแข่งขัน Street Basketball

ตัวชีว้ ดั / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

3

4

ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค. 60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

ก.ย. 60

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุนวิจยั งบ รพ. มธ.

รวม

งบอืน่ ๆ

95,000

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนา
ความสามารถด้านทักษะกีฬากอล์ฟ และองค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ในการส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง (70%)

ต.ค.59-ก.ย.60

ผูร้ บั ผิดชอบ

95,000 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การฟื้นฟูทางการกีฬา/ศูนย์บริการ
สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้

3,000,000

3,000,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนา
ความรู้ดา้ นการบริหารจัดการกอล์ฟ ในการ
ส่งเสริมความคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดนอก
กรอบอย่างสร้างสรรค์ (70%)
3) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีการสร้าง
เครือข่าย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้ง
ด้านทักษะกีฬาและการบริหารจัดการ (75%)

3) จานวนรายรับมากกว่ารายจ่าย
1.4 โครงการอบรมผู้นาทางการกีฬาให้กบั 1) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่ตอ้ งบริการ ส่งเสริม 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้นาชุมชน จ. ปทุมธานี
สนับสนุน ป้องกันทางด้านการพัฒนาสุขภาพใน
จังหวัดปทุมธานีมีความรู้ความเข้าในหลักการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงาน

ต.ค 59 - มี.ค. 60

65,000

65,000 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การฟื้นฟูทางการกีฬา/ศูนย์บริการ
สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์

ต.ค.59-ก.ย.60

35,000

35,000 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การฟื้นฟูทางการกีฬา/ศูนย์บริการ
สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์

ต.ค.59-ก.ย.60

120,000

120,000 หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การฟื้นฟูทางการกีฬา/ศูนย์บริการ
สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์

2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

3) จานวนรายรับมากกว่ารายจ่าย
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านกีฬา 1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กอล์ฟ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปได้
รู้จักและเล่นกีฬากอล์ฟอย่างถูกต้อง
2) เพื่อสร้างรายได้ให้กบั คณะและมหาวิทยาลัย

2

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปได้
รู้จักและเล่นกีฬาบาสเกตบอล 3 on 3 อย่าง
ถูกต้อง
2) เพื่อสร้างรายได้ให้กบั คณะและมหาวิทยาลัย
2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

2) เพื่อสร้างรายได้ให้กบั คณะและมหาวิทยาลัย

1

2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
3) จานวนรายรับมากกว่ารายจ่าย
3,315,000

0

0

0

0

3,315,000

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนาพาองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้

แผนปฏิบตั ริ าชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เป้าประสงค์ที่ 5.1 คณะมีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ นาพาองค์กรสู่เป้าหมายที่วางไว้
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกระบวนการการทางานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
1 โครงการพัฒนาระบบและกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพได้มาตราฐาน
1.1 การวิเคราะห์และการจัดทา
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ และการสร้างรายได้

1.2 โครงการจัดการความรู้ดา้ นการเรียน
การสอนและการวิจยั

1.5 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทุกระดับ

1
ต.ค.-ธ.ค.59

2

3

4

ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

กองทุน
งบ รพ.
ค่าธรรมเนีย กองทุนวิจยั
มธ.
ม

งบรายได้
หน่วยงาน

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบและ
กลไกการวิเคราะห์งานด้านการเงินกับ
งบประมาณตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ต.ค.59-ก.ย.60

-

มีการจัดการความรู้ดา้ นการเรียนการสอน
และการวิจยั

ต.ค.59-ก.ย.60

10,000

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
สนับสนุนการบริหารงานมีรายละเอียด
ครบถ้วนและสะดวกต่อการปรับข้อมูลใหม่

ต.ค.59-ก.ย.60

10,000

10,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาฯ

1) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลทาง
บุคลากรมีสว่ นร่วมในการประชุมภาควิชา
กายภาพบาบัด
เพือ่ เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 80%
2) เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการ
ทางานตลอดช่วงปีงบประมาณ 2560
3) เพือ่ เสริมสร้างบรรยากาศ ความสัมพันธ์
ให้เกิดขึ้นในภาควิชากายภาพบาบัด

ต.ค.59-ก.ย.60

12,000

12,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

เพือ่ พัฒนาการจัดการความรู้ดา้ นการเรียน
การสอนและการวิจยั

1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ พัฒนาฐานข้อมูล สาหรับการพัฒนา
และฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงาน
ตามพันธกิจของสาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
1.4 โครงการสนับสนุนการพัฒนาภาควิชา
กายภาพาบัด

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

4) เสริมสร้างความสามัคคีภายในภาควิชา
กายภาพบาบัด
1) เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู/้ ความเข้าใจ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพิม่ ขึ้น
วัดจากค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรม

-

งานคลังและพัสดุ/
เลขานุการคณะฯ/
งานนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา
10,000 คณะกรรมการจัดการความรู้

เม.ย.59

32,200

32,200

2) เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดาเนินงานใน
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี หน้าที่รับผิดชอบโดยนาหลักการ PDCA มา
ระบบและมีแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
ใช้เพือ่ การพัฒนางาน และสร้างให้เกิดแนว
ปฏิบัตทิ ี่ดใี นการดาเนินงาน วัดจากคณะมี
การดาเนินงานโดยมีแนวปฏิบัตทิ ี่ดเี พิม่ ขึ้น
อย่างน้อย 2 องค์ประกอบ
32,000

-

-

32,200

-

64,200

งานนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ที่ 5.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงาน และมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบตั ริ าชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชัน้ นาที่มีชอื่ เสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ที่ 5.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัตงิ าน และมีความผาสุกในการปฏิบัตงิ าน
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ดั / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยสอดรับกับพันธกิจ เป้าหมายและนโยบายคณะ
1 โครงการพัฒนาบุคลากร
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน - เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและความชานาญ ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
Active learning (สัมมนาบุคลากรคณะสห ในการปฏิบัตงิ านอย่างมืออาชีพ
สัมมนาในระดับดีมาก (มากกว่า 80%)
เวชศาสตร์)
- เพื่อสร้างความสามัคคี
- เพื่อให้บุคลากรมีจิตอาสา
1.2 การพัฒนาศักยภาพในการทางานและ
การบริหารจัดการของบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนนวิชาการ

เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ ขีดสมรรถนะ
ความสามารถให้ตรงตามตาแหน่งหน้าที่

1.3 โครงการสัมมนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และกาหนดทิศ
การกีฬาและการพัฒนากีฬา
ทางการดาเนินงานของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา
ในช่วงปี พ.ศ. 2560
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ในด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและ
เอกสารภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาฯ

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ตรงตาม
ตาแหน่งหน้าที่ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง/คน
1. แผนการดาเนินงานของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีพ .ศ 2559 -2560

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-มี.ค.60 เม.ย.-มิ.ย.60 ก.ค.-ก.ย.60

มี.ค.60

ต.ค. 59 -ก.ย. 60

พ.ค.60 - ก.ค.60

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนีย กองทุนวิจยั
ม

งบ รพ.
มธ.

รวม

งบอืน่ ๆ

ผูร้ บั ผิดชอบ

600,000

600,000 งานบริหารและธุรการ

50,000

50,000 งานบริหารและธุรการ

200,000

200,000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาฯ

2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างบุคลากร 3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ทั้งสาย ภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
4. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจการดาเนิน
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการทางาน รวมถึงจัดสวัสดิการและกิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ขี องบุคลากรภายในคณะ
1 โครงการกีฬาสหเวชศาสตร์สัมพันธ์
1. เพื่อสร้างสานสัมพันธภาพของบุคลากร 1. ร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่า
ธ.ค.59 - ม.ค.60
ในคณะ
กิจร้กรรมดั
กล่าของบุ
วช่วยเสริ
มสร้า่เข้งาร่วม
1.1 โครงการกีฬาสหเวชศาสตร์สัมพันธ์
2.
เพื่อให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มี
2.
อยละง60
คลากรที
(ใหม่) 80,000 บาท (คณะจัด)
โอกาสออกกาลังกาย โดยการแข่งขัน
โครงการหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
เกมกีฬาร่วมกัน
1.2 โครงการกีฬาศูนย์สุขศาสตร์ 30,000
บาท (รพธ. จัด)
1.3 โครงการกีฬาสามัคคี Tu Sport Day
5,000 บาท (มธ.จัด)

3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อการ
ดาเนินการในภาพรวมของกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

งานคลังและพัสดุ
80,000

80,000

30,000

30,000

8,000

8,000

968,000

0

0

0

0

968,000

แผนปฏิบัติราชการ คณะสหเวชศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งทำนุบำรุงสังคมประชำธิปไตย ศิลปะ
และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 นักศึกษำและบุคลำกรได้รับกำรส่งเสริมค่ำนิยม
ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของชำติสู่สำกล

แผนปฏิบตั ริ าชการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็นธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศและส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งทานุบารุงสังคมประชาธิปไตย ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 6.1 นักศึกษาและบุคลากรได้รับการส่งเสริมค่านิยม ศิลปะวัฒนธรรมไทยและมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสู่สากล
ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.59

ม.ค.-มี.ค.60

เม.ย.-มิ.ย.60

ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและศิลปะวัฒนธรรมของชาติในเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาหรือก่อประโยชน์/สร้างคุณค่าให้กบั บุคคลทั้งภายในหรือภายนอกสถาบัน
1 โครงการทาบุญบาเพ็ญกุศลแด่ผู้อทุ ิศ 1. เพือ่ เป็นการทาบุญบาเพ็ญกุศลให้แก่
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ก.ค.-ก.ย.59
25,000
ร่างกายเพือ่ การศึกษาทางกายวิภาค
อาจารย์ใหญ่กอ่ นเริ่มศึกษาในรายวิชามห โครงการ (ระดับ 3.51 ขึ้นไป)
ศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์

2 โครงการการเผยแผ่คา่ นิยม ศิลปะ
วัฒนธรรมไทยผ่านทางสื่อ
3 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ

4 โครงการสวมเสื้อกาวน์

2. เพือ่ สร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา ให้รู้ถงึ ความกตัญญู
กตเวทิตาและปฏิบัตติ นต่อผู้มีพระคุณด้วย
ความเคารพ
3. เพือ่ ให้นักศึกษาได้มีการปฏิสมั พันธ์และ
สร้างสัมพันธภาพอันดีกบั ญาติของอาจารย์
ใหญ่ เพือ่ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
ประชาชนผ่านการพูดคุยสนทนาโดยตรง
หรือผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ศกึ ษาในรายวิชาที่
เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

4. เสริมสร้างให้เกิดปฏิสมั พันธ์และความ
สามัคคีในหมู่นักศึกษาระหว่างชั้นปีสาย
วิชาชีพเดียวกัน รู้จกั หารือร่วมมือกันเพือ่
วางแผน ประสานงาน ตลอดจนดาเนินการ
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและ
สังคมต่อไป

4. ร้อยละของนักศึกษาสาขา
กายภาพบาบัดชั้นปี 1-2 เห็นความสาคัญ
ของการปฏิสมั พันธ์และการทางานร่วมกัน
ระหว่างหมู่คณะ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

เพือ่ ประชาสัมพันธ์คา่ นิยม ศิลปะวัฒนธรรม
ไทยที่คณะดาเนินงานผ่านทางสื่อต่างๆ ของ
คณะสหเวชศาสต์
1.พือ่ แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาและบุคคลไทยกับ
ต่างประเทศ
2.เพือ่ เผยแพร่วัฒณธรรมอันดีของไทยสู้
ประชาคมต่างชาติ
1. เพือ่ ให้นักศึกษามีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงบทบาทของนักศึกษาเทคนิค
การแพทย์
2. เพือ่ ให้นักศึกษามีความเข้าใจและเห็น
ความสาคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

จานวนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้
เผยแผ่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ของ
คณะสหเวชศาสตร์
จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาและบุคคลไทย
กับต่างประเทศ

3. เพือ่ ให้เกิดความสามัคคี และความผูกพัน
ระหว่างคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เทคนิคการแพทย์

กองทุน
วิจยั

งบ รพ.
มธ.

งบอื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

25,000 ภาควิชากายภาพบาบัด

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ศกึ ษาในรายวิชารู้
ถึงความกตัญญูกตเวทิตาและปฏิบัตติ นต่อผู้
มีพระคุณด้วยความเคารพ (ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80)

ร้อยละนักศึกษาที่เกิดความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เม.ย. - ก.ย. 60

3,000

3,000

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

เม.ย. - ก.ย. 60

10,000

10,000

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

3,000

3,000

ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์

ส.ค.-ก.ย.59

ไตรมาส
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย
(โครงการ/กิจกรรม)

1

2

3

4

ต.ค.-ธ.ค.59

ม.ค.-มี.ค.60

เม.ย.-มิ.ย.60

ก.ค.-ก.ย.60

งบรายได้
หน่วยงาน

กองทุน
ค่าธรรมเนียม

กองทุน
วิจยั

งบ รพ.
มธ.

รวม

งบอื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

4. เพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี
5 โครงการ big cleaning days

1) เพือ่ ปรับปรุงและดูแลรักษาพืน้ ที่
ภาควิชาฯ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ
2) เพือ่ ดุแลรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์และ
เครื่องมือของภาควิชาฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน
3) เพือ่ ปรับปรุงและจัดสรรพืน้ ที่และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านการเรียนการ
สอนและการวิจยั ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
และความต้องการในการใช้งานในปัจจุบัน

จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ก.ค.-ก.ย.59

20,000

20,000

ร้อยละผู้เข้าร่วมที่มีความพึงพอใจในการ
ดาเนินกิจกรรมที่ระดับ 3
ร้อยละผู้ใช้งานที่มีความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินการที่ระดับ 3

4) เพือ่ ส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรมไทยในการ ร้อยละของบุคลากรที่พงึ พอใจต่อภูมิทัศน์
ทางานช่วยเหลือกันและแบ่งสรรปันส่วน
หรือการเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ดขี ึ้น
ร่วมกัน
5) เพือ่ เปิดโอกาสให้บุคคลากรและนักศึกษา
ได้มีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาสมบัติ
ส่วนรวมของหน่วยงานและทางราชการ
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