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แบบเสนอโครงการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ7 

ประจำป=งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. ช่ือโครงการ 

การบริการวิชาการความรู.ทางเทคนิคการแพทย6ออนไลน6 “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

2. ความสอดคลIองเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร7 20 ป= มวล. 

 ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร7และคQาเปRาหมายระยะ 3 ป= (พ.ศ. 2563-2565) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ7 

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร7 

• ประเด็นยุทธศาสตร6ที่ 1 การพัฒนาความเป^นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต_อการพัฒนาประเทศ 

2.2 เปRาประสงค7เชิงยุทธศาสตร7 

• ชุมชน สังคมได.รับประโยชน6จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.3 ตัวช้ีวัดและคQาเปRาหมาย 

• ร.อยละความพึงพอใจของผู.รับบริการ ค_าเปeาหมาย ร.อยละ 90 

2.1 กลยุทธ7 

• ส_งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการให.บริการแก_สังคม  

 

3. สถานภาพของโครงการ 

R โครงการใหม_  £ โครงการต_อเน่ือง 

 

4. หนQวยงานรับผิดชอบ / ผูIรับผิดชอบ 

รองศาสตราจารย6 ดร.วรวุฒิ สมศักด์ิ รองคณบดี/ประธานพันธกิจฯ 

ผู.ช_วยศาสตราจารย6 ดร.อรวรรณ สาระกุล หัวหน.าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย6 

พันธกิจบริการวิชาการระดับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย6 

พันธกิจบริการวิชาการระดับสำนักวิชาสหเวชศาสตร6 
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5. ความสำคัญ / หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ6มีการกำหนดวิสัยทัศน6 คือ “เป^นองค6การธรรมรัฐ เป^นแหล_งเรียนรู. เป^นหลัก

ในถิ่น เป^นเลิศสู_สากล” ซึ่งสำนักวิชาสหเวชศาสตร6 มีการมอบหมายบทบาทและหน.าท่ีการดำเนินงานในด.าน

การให.บริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองและขับเคล่ือนวิสัยทัศน6ของมหาวิทยาลัยในด.าน “เป̂นหลักใน

ถิ่น” และ “เป^นเลิศสู_สากล” โดยพันธกิจบริการวิชาการ ทั้งในระดับสาขาวิชาฯ และสำนักวิชาฯ โดยเฉพาะ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย6 ที่มีการอาศัยความรู.ทางด.านวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย6 นำมาให.บริการ

วิชาการความรู.ทางด.านสุขภาพและการตรวจสุขภาพทางห.องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย6 ผ_านการนำเสนอ

ความรู.ต_าง ๆ ในช_องทางสื่อออนไลน6 ที่ในปvจจุบันทุกคนสามารถเข.าถึงและนำมาประยุกต6ใช.ในชีวิตประจำวัน

ได.เป^นอย_างดี โดยคณาจารย6จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย6 สำนักวิชาสหเวชศาสตร6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ6 

ในแขนงวิชาต_าง ๆ ที่เกี่ยวข.อง ได.แก_ เคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ.มกันวิทยา จุลทรรศนศาสตร6

คลินิกและปรสิตวิทยา และวิทยาศาสตร6การบริการโลหิต ซึ่งจะออกอากาศการให.บริการวิชาการความรู.ใน

รูปแบบออนไลน6ผ_านทาง Facebook Live ของสาขาฯ และสำนักวิชาฯ เป^นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 คร้ัง 

ในช_วงเวลาประมาณ 12.00-13.00 น. 

สถานการณ6ในปvจจุบันที่มีการแพร_ระบาดของ COVID-19 ท่ียังคงมีความรุนแรงและมีการกลายพันธุ6

ของเชื้อไวรัส รวมทั้งการเร_งขยายวงกว.างของการได.รับวัคซีนในกลุ_มเสี่ยงต_าง ๆ ทุกช_วงอายุอย_างทั่วถึง และ

ยังคงสร.างความเสียหายและการสูญเสียต_อประชาชนทุกภาคส_วน สิ่งเหล_านี้เป^นส่ิงท่ีนักเทคนิคการแพทย6เข.า

ไปมีส_วนร_วมอย_างชัดเจน และมีบทบาททางวิชาชีพที่ทำงานร_วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ อย_างเด_นชัด ซึ่งการ

ให.บริการวิชาการของนักเทคนิคการแพทย6ในสถานการณ6เช_นนี้ ยิ่งทำให.นักเทคนิคการแพทย6เป^นที่สนใจและ

รู.จักในวงกว.างมากขึ้น และหากนักเทคนิคการแพทย6สามารถให.บริการวิชาการความรู.ที่เกี่ยวข.องต_าง ๆ ท่ี

สามารถเข.าถึงทุกกลุ_มผู.ฟvงได.ในรูปแบบของการทำ Facebook Live ยิ่งเป^นการทำให.เรื่องของสุขภาพเข.าถึง

ทุก ๆ คน ได.อย_างกว.างขวาง นอกจากนี้ยังเป^นการเผยแพร_ ประชาสัมพันธ6วิชาชีพเทคนิคการคแพทย6ให.เป^นท่ี

รู.จักและเข.าใจบทบาทมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง คณาจารย6ในแขนงวิชาต_าง ๆ ยังได.นำความรู.ความเชี่ยวชาญของ

ตนเองมาเผยแพร_เพ่ือการรับรู. และอาจเกิดการต_อยอดทางความรู.ในการวิจัย หรือเกิดความร_วมมือในการสร.าง

องค6ความรู.ใหม_จากการฟvงการบริการวิชาการ ดังนั้น สาขาวิชาเทคนิคการแพทย6 สำนักวิชาสหเวชศาสตร6 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ6 ซึ่งเป^นหนึ่งในสถาบันผู.ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย6 จึงเล็งเห็นความสำคัญและ

ตระหนักถึงบทบาทวิชาชีพของนักเทคนิคการแพทย6 และการให.นักศึกษาเทคนิคการแพทย6 ได.เห็นและรับรู.ถึง

ความสำคัญของวิชาชีพในอนาคต จึงได.จัดทำโครงการบริการวิชาการความรู.ทางเทคนิคการแพทย6ออนไลน6 

“MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

6. วัตถุประสงค7ของโครงการ 

• เพ่ือให.บริการวิชาการด.านความรู.ต_าง ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับเทคนิคการแพทย6 



- 3 - 

 

• เพื่อเป^นการประชาสัมพันธ6อย_างทั่วถึงเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย6 คณาจารย6 สาขาวิชาฯ สำนัก

วิชาฯ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ6ให.เป̂นท่ีรู.จักในวงกว.าง 

• เพื่อให.ประชาชนที่รับชมเกิดความตระหนักในเรื่องของสุขภาพ ได.แก_ ความเข.าใจในการเกิดโรค การ

เฝeาระวังและการปeองกันโรค การรักษาและการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรค และการนำองค6ความรู.ต_าง ๆ 

ท่ีได.รับไปประยุกต6ใช.ในชีวิตประจำวันได. 

 

7. การสQงเสริมศักยภาพทางวิชาการและสังคมของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 R คุณธรรม จริยธรรม R ความรู. R ทักษะทางปvญญา 

R ทักษะความสัมพันธ6ระหว_างบุคคลและความรับผิดชอบ 

R ทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

8. ประโยชน7ท่ีคาดวQาจะไดIรับ 

• ผู.รับชมรับฟvงสามารถได.รับความรู.ต_าง ๆ ท่ีเก่ียวข.องกับเทคนิคการแพทย6 

• การประชาสัมพันธ6อย_างทั่วถึงเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย6 คณาจารย6 สาขาวิชาฯ สำนักวิชาฯ 

และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ6ให.เป̂นท่ีรู.จักในวงกว.าง 

• เกิดความตระหนักในเรื่องของสุขภาพ ได.แก_ ความเข.าใจในการเกิดโรค การเฝeาระวังและการปeองกัน

โรค การรักษาและการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรค และการนำองค6ความรู.ต_าง ๆ ที่ได.รับไปประยุกต6ใช.ใน

ชีวิตประจำวันได. 

 

9. กลุQมเปRาหมาย 

• คณาจารย6 นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ6 

• คณาจารย6 นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

• นักเทคนิคการแพทย6 ศิษย6เก_า และผู.สนใจท่ัวไป 

 

10. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คQาเปRาหมาย 

ผู.เข.ารับชมจากจำนวนยอด view > 50 views / คร้ัง 

ร.อยละความพึงพอใจของผู.เข.ารับบริการ > ร.อยละ 90 / คร้ัง 

 

11. รูปแบบการจัดโครงการ 

• การบริการวิชาการให.ความรู.ออนไลน6 ผ_านทาง Facebook Live 
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• การเชิญคณาจารย6จากแขนงวิชาต_าง ๆ ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย6 สำนักวิชาสหเวชศาสตร6 

• วันพุธท่ี 20 ก.ค. 65 และวันพุธท่ี 27 ก.ค. 65 เวลา 12.00-13.00 น. 

 

12. แผนกิจกรรมดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ชQวงเวลาดำเนินงาน 

ต.ค.-

ธ.ค. 64 

ม.ค.-

มี.ค. 65 

เม.ย.-

มิ.ย. 65 

ก.ค.-

ก.ย. 65 

การวางแผน (P) 

• การประชุมคณะทำงานในพันธกิจบริการวิชาการ 

• การวางแผนการดำเนินงานด.านรูปแบบการให.บริการ

วิชาการ วัน-เวลา และงบประมาณ 

ü    

การดำเนินงาน (D) 

• การดำเนินงานตามแผน 
ü ü ü ü 

การสรุปผลการดำเนินงาน C) 

• การจัดทำรายงานสรุปโครงการและงบประมาณ 

• การจัดทำรายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจ 

   ü 

การประเมินผลการดำเนินงาน (A) 

• การประชุมคณะทำงานในพันธกิจบริการวิชาการ 

• การวิเคราะห6 SWOT และจุดท่ีควรพัฒนา/ปรับปรุง 

   ü 

 

 

 

ลงช่ือ............................................................................................. 

(รองศาสตราจารย6 ดร.วรวุฒิ สมศักด์ิ) 

รองคณบดี / ผู.เสนอโครงการ 
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กำหนดการ 

การบริการวิชาการความรูIทางเทคนิคการแพทย7ออนไลน7 “MT-SAH Lunch Talk” 

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ7 

เวลา 12.00-13.00 น. ในรูปแบบ Virtual conference ผQาน Zoom และ Facebook Live 

************************************************************************************************** 

วันพุธท่ี 20 และวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

เวลา   กำหนดการ 

11:30-12:00 น.  เป�ดลงทะเบียนออนไลน6เข.าร_วมโครงการ 

12.00-12.10 น.  พิธีกรดำเนินการเป�ดรายงาน และแนะนำวิทยากร 

12.10-12.45 น.  วิทยากรรับเชิญดำเนินการบรรยายให.ความรู. 

12.45-12.55 น.  การถาม-ตอบ 

12.55-13.00 น.  พิธีกรดำเนินการป�ดรายการ 

13.00-13.30 น.  เป�ดลงทะเบียนออนไลน6รับคะแนน CMTE 

************************************************************************************************** 

พิธีกรดำเนินรายการ รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักด์ิ รองคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร< มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ< 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดFตามความเหมาะสม 


