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แบบฟอร์มสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ 
1.ช่ือโครงการ / กิจกรรม / 
รหัสโครงการ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกบัโปรแกรมที่ใช้ในการสอน และการสอบ online 

2.ผู้ที่รับผดิชอบ อาจารย์ ดร. สลิลา เศรษฐไกรกุล                   หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธ์ุ        คณะท างาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน          คณะท างาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริพัฒน์ นาวารัตน ์           คณะท างาน 
อาจารย์ ดร.ชฏายุ อุดม                        คณะท างาน 
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ นิลมาท                        คณะท างาน 
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร                    คณะท างาน 
อาจารย์ ดร.นิชาภา จันทรด์ี                          คณะท างาน 
อาจารย์ ดร.อรชุมา เมืองสอน                         คณะท างาน 
อาจารย์ศริินทิพย์ ภักด ี                         คณะท างาน 

3.ระยะเวลาด าเนินการ 13 สิงหาคม 2564  
4.ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่              

 โครงการต่อเนื่องครั้งท่ี 2 
5.ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 ยุทธศำสตร์ที่  1  การพัฒนาความเป็น เลิศทางการวิจัย  
     บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือ    
     ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ (กลยุทธ์ที่ 1 – 10)* 
 ยุทธศำสตร์ที่  2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่ 
     องค์กรสมรรถนะสูง (กลยุทธ์ 1,12-13-14)* 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 
     และวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล (กลยุทธ์ 1-9)* 
ยุทธศำสตร์ที่  4  การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เ พ่ือ  
     ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (กลยุทธ์ 1-9)* 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ 
    หน่วยงำนภำยนอก เพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
    (กลยุทธ์ 1-6)* 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 
    เพื่อเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน 
     (กลยุทธ์ 1)* 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 
      ด้านการกีฬาและสุขภาพ (กลยุทธ์ 1-2)* 
*กลยุทธ์ที่ส ำนักวิชำเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรและเกี่ยวข้อง 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรสอดคล้องกับกลุยทธ์ที่ ..............  และตัวชี้วัดที่ .......................... (โปรดระบุ) 
 

6.ความสอดคล้องกับการ
ประกันคณุภาพภายใน (QA) 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑิต 
 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก 
1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวอาจารย์ประจ า 
1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2 ระบบก ากบัการประกันคณุภาพหลักสตูร 

 

8.การส่งเสริมศักยภาพทาง
วิชาการและสังคมของ
นักศึกษา  

  

  คุณธรรม จริยธรรม     ความรู้       ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  
  ทักษะทางปัญญา         ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ( สำมำรถเลือกไดม้ำกกว่ำ 1 ขอ้ ) 

9.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

มากกว่าร้อยละ 80  
 

อาจารย์กายภาพบ าบัด
จ านวน 27 คน จากท้ังหมด 
31 คนคิดเป็น 87.1% 

ความพึงพอใจ  มากกว่า 4.50 4.85 
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10.รายละเอียดกิจกรรมที่
ด าเนินการ (รูปแบบการ
ด าเนินการ) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมี วิทยากรคือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Socrative ส าหรับการสอบ โดย ผศ. จิรพัฒน์ นาวารัตน์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Kahoot ส าหรับการสอน โดย อ.ประถมชัย รัตนวรรณ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้โปรแกรม Quizlet ส าหรับการเรียน โดย อ.กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ 
เรียนรู้โปรแกรม Canva โดย อ.ดร. ปริญญา ว่องไววณิชกุล 

11.สรุปผลที่ได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

 

12.งบประมาณของโครงการ
และสรุปผลการใช้งบประมาณ 

งบประมำณที่ขอตั้ง ใช้จริง คิดเป็นร้อยละ 
4,900 1,700 34.69 

 

13.ข้อเสนอแนะอื่นๆ - 
14. ภาพกิจกรรม /ลิงค ์ - 
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