
โครงการประชุมวิชาการ 
เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS  
เป้าประสงค์ 1.1 : สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  และ 
                       มีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และ ปลูกฝังทักษะ 
                       การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝุายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ 

............................................................................................................................. ......................................................
. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

คณะสหเวชศาสตร์ ได้สถาปนาครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาคณะได้มีการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันคณะสหเวชศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการกสอนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบ าบัด 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา 6) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา 7) หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต 8) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และ 11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีว
เวชศาสตร์ มีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 2,530 คน 

 
ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ได้พัฒนาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการแก่

สังคมในสาขาที่คณะมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกปฎิบัติของนักศึกษา เป็นแหล่งรายได้ของคณะ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าให้คณะมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยเข้า
ด้วยกัน โดยคณะฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่านอธิการบดี
ให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ และกรมบัญชีกลางทราบการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวแล้ว ประกอบด้วย 3 
หน่วยบริการคือ 

1. หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฎิบัติการ รวมถึงการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแบบครบวงจร ให้แก่บุคลากร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีนอกสถานที่ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการต่าง ๆ 

2. ศูนย์กายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการตรวจ รักษา การฟ้ืนฟู
สุขภาพโดยวิธีกายภาพบ าบัดและธาราบ าบัด 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการฟ้ืนฟูทางการกีฬาเป็นหน่วยงานให้บริการด้านการพัฒนากีฬา
แบบองค์รวม โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ประกอบด้วย ความรู้ด้านชีวกลศาสตร์  เวชศาสตร์การ
กีฬา  สรีรวิทยาการออกก าลังกาย และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะสหเวชศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน 
การผลิตบัณฑิต งานวิจัยและการบริการวิชาการ 



 ในการนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่คณะสหเวชศาสตร์จะจัดโครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาส
คล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี โดยจะมีการประชุมวิชาการ เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิชาการ 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ ทางวิชาการและวิจัยใน
ด้านสหเวชศาสตร์ 

  
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1   ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และทักษะในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากการ
บรรยาย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาด้านสหเวช
ศาสตร์ เพ่ือน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิจัยต่อไป 

2.2   เพ่ือให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย กับสถาบันต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนางานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อไป 

 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการ 

3.1 บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 160 คน 
3.2 นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 270 คน 
3.3 ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป จ านวน  300  คน 

   รวมทั้งสิ้น  730 คน 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ  
 21 กุมภาพันธ์ 2563  
 
5. สถานที่ด าเนินการ  

5.1 ห้อง Auditorium อาคารบรรยายและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
5.2 ห้องบรรยายชั้น 2 อาคารบรรยายและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

6. รูปแบบกิจกรรม 
ประชุมวิชาการภาคบรรยายและเสวนาทางวิชาการ 

 
7. ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ 

   เป็นโครงการที่เสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดการ
เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันมีความสอดคล้องกับเปูาประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ให้
นักศึกษา 
มีกระบวนเรียนรู้ และปลูกฝังทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามคุณลักษณะ GREATS ต่อไป 

 
8. ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  อาจารย์บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากการบรรยาย และการ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ  

9.2 เครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย กับสถาบันต่างๆ มีความเข้มแข็ง ท าให้การพัฒนา
งานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีความก้าวหน้าทันสมัย 

 



ก าหนดการวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 24 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ อาคารปิยชาติ – อาคารบรรยายและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

THEME: AHS for Society 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

07.00 - 08.00 ลงทะเบียนร่วมงาน โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ 

08.00 - 09.30 พิธีท าบุญ โถงชั้น 1 อาคารปิยชาติ 
09.45 - 10.00 พิธีเปิดงาน 

- กล่าวรายงานโดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
- กล่าวเปิดงานโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ชมวิดีทัศน์แนะน าคณะสหเวชศาสตร์ 
- ชมวีดีทัศน์น าเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะสหเวชศาสตร์ 

ห้องประชุม Auditorium 
อาคารปิยชาติ 2 

10.00-10.45 - พิธีมอบทุนการศึกษา 
- พิธีมอบรางวัลโครงการ AHS Health Zone  
  โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

ห้องประชุม Auditorium 
อาคารปิยชาติ 2 

10.45-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง  

11.00-12.00 บรรยายเรื่อง “Green Campus”  
โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล   
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต 

ห้องประชุม Auditorium 
อาคารปิยชาติ 2 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน โถงชั้น 1  
อาคารปิยชาติ 2 

13.00-16.00 
 
 
 
  

บรรยายเรื่อง : Precision medicine: Policy to Practice 
วิทยากร :  1. ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทรานิตย์ 
                 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
             2. คุณสิริภากร แสงกิจพร  
                 สถาบันชีววิทยาทางการแพทย์            
                 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ห้องประชุม Auditorium 
อาคารปิยชาติ 2 
 
 
 

บรรยายและปฏิบัติการ 
13.00-14.00 น. บรรยายเรื่อง Concept of Functional  
                     Rehabilitation Training 
14.00-16.00 น. ปฏิบัติการเรื่อง Functional Rehabilitation  
                     Training 
วิทยากร : อ.ธีรพัฒน์  ลัดดาวงศ์ 
             อาจารย์ประจ าภาควิชากายภาพบ าบัด 

ห้อง 2004 
อาคารปิยชาติ 2 
 



เวลา กิจกรรม สถานที ่

เสวนาเรื่อง : การพัฒนาการกีฬาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
วิทยากร  
1. อ.ดร.สายรัก สอาดไพร  
2. อ.ณัฐพล ผิวข า  
3. อ.ดร.กฤษฎา ปาณะเสรี 
อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา 
Moderator : อ.จักรพันธ์  ชบุไธสง 

ห้อง 2005 
อาคารปิยชาติ 2 
 

งานเลี้ยงศิษย์เก่าสัมพันธ์   Theme : Back to University 

17.00-18.00 
18.00-18.30 
18.30-19.00 
19.00-19.30 
19.30-20.00 
20.00-21.00 
21.00-21.15 

ลงทะเบียน 
กล่าวเปิดงานโดยท่านคณบดี 
การแสดงต้อนรับโดยกองสันทนาการ 
มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น/ตัวแทนศิษย์เก่าข้ึนกล่าวความรู้สึก 
การแสดงของ  นศ. ภาควิชาละ1 ชุดการแสดง 
การแสดงดนตรีจากวง AHS band 
คณาจารย์ ศิษย์เก่า ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง/ 
เพลงประจ าคณะสหเวชศาสตร์/ ปิดงาน 

ห้องประชุม North Wing  

ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 และ 14.30 น. 
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