
4  โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ปงบประมาณ  2551 ระยะเวลาดําเนินงานประจาํปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 รหัส โครงการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งปม.(บาท) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

สห 401 ลอยกระทง 10,000 รด.                   

สห 402 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 15,000 รด.                   

สห 403 รดน้ําผูใหญในวัน
สงกรานต 

4,000 รด.                   

สห 404 ทําบุญเนื่องในโอกาส
สถาปนาคณะสหเวช
ศาสตร 

รองคณบดีฝาย
กิจการนิสิต 

5,000 รด.                   

รวมทั้งสิ้น 34,000 รายได    
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โครงการลอยกระทง 
 

1. รหัสโครงการ สห 401 
2. หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ สโมสรนิสิต/ หนวยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา / รองคณบดีฝาย

กิจการนิสิต / ประธานสโมสรนิสิต / คุณนารีรัตน เหล่ียมจุย ( 6263 ) 
3.  หลักการและเหตุผล  
   เพ่ือเปนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ใหคงอยูชั่วลูกชั่วหลาน  ไมให

วัฒนธรรมตะวันตก  และคานิยมที่ผิดจารีตประเพณี ทําใหอนุชนรุนหลังลืมรากแกวแหงวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย การสืบสานวัฒนธรรมไทย ดังเชน การจัดกิจกรรมลอยกระทง  จะชวยปลูกฝงใหนิสิต  และสงเสริมให
บุคลากร ตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย  อันไดแก  การแตงกายแบบไทย  การจัดขบวนแหกลอง
ยาว  การรําไทย  การประดิษฐกระทง  การระลึกถึงคุณคาของแมน้ําลําธาร  เปนตน   

4. วัตถุประสงค  
 4.1 เพ่ือเปนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 4.2 เพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกันระหวางนิสิต คณาจารยและบุคลากรภายในคณะ 
5 สอดคลองกับพันธกิจของคณะสหเวชศาสตรดาน 
  ผลิตบัณฑิต 

 งานวิจัยและงานสรางสรรค 
  บริการวิชาการ 

  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  บริหารวิชาการ 

6. ลักษณะกิจกรรม 
   แบบ KM            แบบอื่นๆ ระบุ  : ประดิษฐลอยกระทง  ลอยกระทง  ขบวนแห 
7. เปาหมายผลผลิต 
 7.1 เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 7.2 เพ่ือใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีระหวางบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร 
8. งบประมาณ คาใชจายรวมทั้งส้ิน 10,000 บาท 
 จากงบประมาณรายได  หมวดเงินอุดหนุน 10,000.บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน)  
9. แผนการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 ลําดับ กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ             
2 เตรียมงาน             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ประเมินผลและรายงาน             

  
10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ประเพณีละวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไดสืบทอดไปยังนิสิตและอนุชนรุนตอๆไป 
 10.2 เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหวางบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร 
 

11. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 



 11.1   ตัวชี้วัดวัตถุประสงค :output 
  11.1.1 มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนที่กําหนด  
 11.2   ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต :outcome 
  11.2.1 ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูเขารวมกิจกรรม ≥ 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

1. รหัสโครงการ สห 402 
2. หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หนวยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา /  

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / คณุนารีรัตน  เหล่ียมจุย ( 6236 ) 
3.  หลักการและเหตุผล  
  วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  มีรากฐานจากคุณธรรมและจริยธรรมที่มีพุทธศาสนาเปนหัวใจสําคัญ  

ดังนั้น  เพ่ือเปนการวางรากฐานที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย  คณะสหเวชศาสตรจึงสงเสริมใหจัดกิจกรรมแก
นิสิตและบุคลากรในดานคุณธรรม จริยธรรม ในหลายๆ รูปแบบ 

4. วัตถุประสงค  
 4.1 เพ่ือสรางวัฒนธรรมที่ดีบนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม แกนิสิต และบุคลากรทุกประเภทของคณะ 
5 สอดคลองกับพันธกิจของคณะสหเวชศาสตรดาน 
  ผลิตบัณฑิต 

 งานวิจัยและงานสรางสรรค 
  บริการวิชาการ 

  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ดานบริหารวิชาการ 

6. ลักษณะกิจกรรม 
   แบบ KM            แบบอื่นๆ ระบุ  : อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
7. เปาหมายผลผลิต 
 7.1 มีนิสิตที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานคุณธรรม จริยธรรม ในระดับคณะ หรือมหาวิทยาลัย 
 7.2 ไมมีคณาจารยทานใดของคณะ ที่ละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย 
 7.3 ไมมีเจาหนาที่ทานใดของคณะ ที่ประพฤติผิดทํานองคลองธรรม     
8. งบประมาณ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 15,000 บาท 
  กิจกรรมอบรมคุณธรรมสานสัมพันธนิสิตสาขา

เทคนิคการแพทย 
- 

  คาใชจายรวมทั้งส้ิน 15,000 บาท 
 จากงบประมาณรายได  หมวดเงินอุดหนุน 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน)  
9. แผนการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 ลําดับ กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ             
2 เตรียมงาน             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ประเมินผลและรายงาน             

  
10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 นิสิตและบุคลากรเปนผูมีสุขภาวะทางจิตดี  และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
 



11. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 11.1   ตัวชี้วัดวัตถุประสงค :output 
  11.1.1 มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนที่กําหนด  
 11.2   ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต :outcome 
  11.2.1 ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูเขารวมกิจกรรม ≥ 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการรดน้ําผูใหญในวันสงกรานต 
 

1. รหัสโครงการ สห 403 
2. หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หนวยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา /  

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / คณุนารีรัตน  เหล่ียมจุย ( 6236 ) 
3.  หลักการและเหตุผล  
  วันที่ 13 เมษายน ของทุกปเปนวันสงกรานต และถือเปนวันขึ้นปใหมของไทย นอกจากนี้ยังเปนวัน

ผูสูงอายุ  เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมอันดีของไทย และเปนโอกาสในการแสดงความกตัญูกตเวทิตาแด
อาจารยอาวุโสของคณะ ฯ และ ผูสูงอายุในชุมชน คณะสหเวชศาสตรจึงสงเสริมใหจัดโครงการนี้ขึ้น 

4. วัตถุประสงค  
 4.1 เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 4.2 เพ่ือใหนิสิตและบุคลากรไดแสดงความกตัญูแดอาจารยอาวุโสของคณะ และ ผูสูงอายุในชุมชน 
5 สอดคลองกับพันธกิจของคณะสหเวชศาสตรดาน 
  ผลิตบัณฑิต 

 งานวิจัยและงานสรางสรรค 
  บริการวิชาการ 

  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  บริหารวิชาการ 

6. ลักษณะกิจกรรม 
   แบบ KM            แบบอื่นๆ ระบุ  : รดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโสและ ผูสูงอายุ การละเลนพ้ืนเมือง 
7. เปาหมายผลผลิต 
 7.1 เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 7.2 เพ่ือใหนิสิต และบุคลากรไดฝกตนเปนผูมีความออนนอม เคารพผูใหญ และกตัญูตอผูมีพระคุณ 
8. งบประมาณ คาใชจายรวมทั้งส้ิน 4,000 บาท 
 จากงบประมาณรายได  หมวดเงินอุดหนุน 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน)  
9. แผนการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 ลําดับ กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ             
2 เตรียมงานและดําเนินโครงการ             
3 ประเมินผลและรายงาน             

  

10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ประเพณีละวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไดสืบทอดไปยังนิสิตและอนุชนรุนตอๆไป 
 10.2 เกิดความอบอุน ความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีตอกันระหวางบุคลากรทุกระดับในคณะ 
11. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 11.1   ตัวชี้วัดวัตถุประสงค :output 
  11.1.1 ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนที่กําหนด  
 11.2   ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต :outcome 
  11.2.1 ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูเขารวมกิจกรรม ≥ 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน 



โครงการทําบุญเน่ืองในโอกาสวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร 
 

1. รหัสโครงการ สห 404 
2. หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หนวยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา / 

รองคณบดีฝายกิจการนิสิต / คณุนารีรัตน  เหล่ียมจุย (6236)  
3.  หลักการและเหตุผล  
  วันที่ 16 กรกฏาคม ของทุกปถือเปนวันคลายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร เพ่ือเปนการระลึกถึงวัน

กอต้ังคณะ  และเพ่ือเปนสิริมงคลแกคณะฯ  จึงไดจัดโครงการใหบุคลากรและนิสิตไดทําบุญรวมกันเนื่องใน
โอกาสวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตรขึ้น  โดยมีพิธีสงฆและการทําบุญตักบาตร  เปนการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหเปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลัง 

4. วัตถุประสงค  
 4.1 เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหเปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลัง 
 4.2 เพ่ือกระตุนเตือนใหนิสิตและบุคลากรของคณะไดระลึกถึงความเปนมาและสําคัญของคณะฯ 
5 สอดคลองกับพันธกจิของคณะสหเวชศาสตรดาน 
  ผลิตบัณฑิต 

 งานวิจัยและงานสรางสรรค 
  บริการวิชาการ 

  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  บริหารวิชาการ 

6. ลักษณะกิจกรรม 
   แบบ KM            แบบอื่นๆ ระบุ  : จัดพิธีสงฆ  ทําบุญ  ตักบาตร  
7. เปาหมายผลผลิต 
 7.1 เพ่ือธํารงไวซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 7.2 เพ่ือใหบุคลากรและนิสิตของคณะ ไดมารวมทํากิจกรรมอันเปนบุญกุศล ในวันสําคัญของคณะ 
8. งบประมาณ คาใชจายรวมทั้งส้ิน 5,000 บาท 
 จากงบประมาณรายได  หมวดเงินอุดหนุน 5,000.บาท (หาพันบาทถวน)  
9. แผนการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 ลําดับ กิจกรรม 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ             
2 เตรียมงาน             
3 ดําเนินโครงการ             
4 ประเมินผลและรายงาน             

10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 นิสิตและบุคลากรของคณะไดรับความสุขทางใจ ในการรวมกันทําบุญทํากุศล 
11. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 11.1   ตัวชี้วัดวัตถุประสงค :output 
  11.1.1 ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนที่กําหนด  
 11.2   ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต :outcome 
  11.2.1 ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผูเขารวมกิจกรรม ≥ 3.5 จากระบบ 5 ระดับคะแนน 



 


