แผนกวิชาทั่วไป

พ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ แสงสง่า
หน.อจ.รร.สร.พบ.

พ.ท.หญิง รัชญากร ทานาค
อจ.รร.สร.พบ.

พ.ต.หญิง ทัชชา ภูเจริญ
อจ.รร.สร.พบ.

แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2561 ( ต.ค.60-ก.ย.61 ) แผนกวิชาทั่วไป
แผนปฏิบตั ิงาน

1.ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝั งเข็ม รุ่ นที่ 12
Job Description
ด้านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทียนจิน
1.ติดต่อประสานงาน เรี ยนเชิญอาจารย์เพื่อบรรยายในหลักสูตร
2.รับรองอาจารย์ ด้ านที่พกั สิ่งอานวยความสะดวก และการ
Entertain
ด้านผู้เรียน
1.ประสานงานด้ านการปฏิบตั ใิ นการเรี ยน การฝึ กงาน การดูงาน
ปัญหาข้ อขัดข้ องต่างๆ
2.ดูแลความเรี ยบร้ อยในห้ องเรี ยน
ด้านการออกฝึกปฏิบัติ
1.ฝึ กปฏิบตั ฝิ ังเข็มให้ บริการประชาชน(ออกหน่วยฝังเข็ม) จานวน
13 ครัง้
2.สอบปฏิบตั ฝิ ังเข็ม(นอกหน่วย) จานวน 5 ครัง้
ด้านการดูงาน
1.ดูงานใน กทม. จานวน 4 ครัง้
2.รับใบประกาศนียบัตรทีมหาวิทยาลัยเทียนจิน ประเทศจีน 5 วัน
ด้านธุรการ
1.ประสานแผนกเตรี ยมการเพื่อส่งหนังสือเชิญอาจารย์
ค่าตอบแทนอาจารย์ และการดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ
2.ประสานแผนกสนับสนุนการศึกษาด้ านอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรี ยน
และการดูแลห้ องเรี ยน
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แผนปฏิบัติงาน
2.ชัน้ นายพันเหล่ า พ. รุ่นที่ 67
E-learning วิชาที่ได้ รับผิดชอบ
1.ภาษาอังกฤษ
2.ประวัตศิ าสตร์ ไทย
3.สิทธิมนุษยชน
4.พื ้นฐานการวิจยั
5.หลักการวิจยั เบื ้องต้ นและการเขียนโครงการ
6.การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
7.ศาสนาและศีลธรรม
8.คอมพิวเตอร์
9.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.โครงการภาษาอังกฤษสาหรับกาลังพล พบ.ไป UN
4.นนส.ทบ.เหล่ า พ. รุ่นที่ 21
งานสอนในห้องเรียน
1.ภาษาอังกฤษ
2.จิตวิทยาและความต้ องการของมนุษย์
5.ชัน้ นายร้ อยเหล่ า พ. รุ่นที่ 46
E-learning วิชาที่ได้ รับผิดชอบ
1.ภาษาอังกฤษ
2.ประวัตศิ าสตร์ ไทย
3.สิทธิมนุษยชน
4.พื ้นฐานการวิจยั
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แผนปฏิบัติงาน
5.หลักการวิจยั เบื ้องต้ นและการเขียนโครงการ6.การปลูกฝัง
อุดมการณความรักชาติ
7.ศาสนาและศีลธรรม
8.คอมพิวเตอร์
9.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
6.ส.ชัน้ ต้ น กองหนุน/พลเรือน รุ่นที่ 6
งานสอนในห้องเรียน
1.ภาษาอังกฤษ
2.การปลูกฝังอุดมการณความรักชาติ
3.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4.เอดส์และยาเสพติด
7.นายสิบพยาธิ รุ่นที่ 29
งานสอนในห้องเรียน
1.ภาษาอังกฤษ
2.การปลูกฝังอุดมการณความรักชาติ
3.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8.ส.ชัน้ ต้ น เหล่ า พ.รุ่นที่ 19
งานสอนในห้องเรียน
1.ภาษาอังกฤษ
2.การปลูกฝังอุดมการณความรักชาติ
3.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4.เอดส์และยาเสพติด
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แผนปฏิบัติงาน
9.ส.ทันตกรรม รุ่นที่ 28
งานสอนในห้องเรียน
1.ภาษาอังกฤษ
2.การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
3.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
10.งานสอน AIDS/ยาเสพติด รร.เหล่ าสายวิทยาการต่ างๆ
ตามที่ร้องขอ
11.กิจกรรมการจัดการความรู้ พบ., รร.สร.พบ.
 จัดอบรม
 การนิเทศ ติดตามงาน
12.การเตรี ยมการเปิ ดหลักสูตรแพทย์ ฝังเข็ม รุ่ นที่ 13
 เตรียมเอกสารการขออนุมัติเปิดหลักสูตร
 เตรียมการเรื่องหนังสือเชิญวิทยากร
 การประสานงานด้านสถานที่ฝึกงานออกบริการประชาชน และ
สนามสอบ
 การประชาสัมพันธ์ รับสมัครทางหน้าเวปไซด์กรมแพทย์
ทหารบก
13.งานประกันคุณภาพการศึกษา
 งานประชุม
 เตรียมเอกสารตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
14.การเตรี ยมการเปิ ดหลักสูตรบริหารงานสายแพทย์ ทหาร
รุ่นที่ 12
 เตรียมเอกสารการขออนุมัติเปิดหลักสูตร
 เตรียมการเรื่องหนังสือเชิญวิทยากร
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สรุป แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2561 ( ต.ค.60-ก.ย.61 )
แผนปฏิบัติงาน

1.ผู้ชว่ ยผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารสายแพทย์ รุ่นที่ 12
3.ชันนายพั
้
นเหล่า พ. รุ่นที่ 67 ( E-learning วิชาที่ได้ รับผิดชอบ )
4.นนส.ทบ.เหล่า พ. รุ่นที่ 21 ( งานสอนในห้ องเรี ยน )
5.ชันนายร้
้
อยเหล่า พ. รุ่นที่ 46 ( E-learning วิชาที่ได้ รับผิดชอบ )
6.ส.ชันต้
้ น กองหนุน/พลเรื อน รุ่นที่ 6 ( งานสอนในห้ องเรี ยน )
7.นายสิบพยาธิ รุ่นที่ 29 ( งานสอนในห้ องเรี ยน )
8.ส.ชันต้
้ น เหล่า พ.รุ่นที่ 19
9.ส.ทันตกรรม รุ่นที่ 28
10. โครงการเตรี ยมความพร้ อมภาษาอังกฤษให้ กาลังพล UN
11.งานสอน AIDS/ยาเสพติด รร.เหล่าสายวิทยาการต่างๆ ที่ร้องขอ
12.กิจกรรมการจัดการความรู้ พบ., รร.สร.พบ.
13.การเตรี ยมการเปิ ดหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 13
14.งานประกันคุณภาพการศึกษา
15.การเตรี ยมการเปิ ดหลักสูตรบริหารงานสายแพทย์ทหาร รุ่นที่ 12
หมายเหตุ
1.งานช่วยสอนอื่นๆตามร้องขอ เช่น TCCC, การฝึกภาคสนาม
2.งานมอบหมายอื่นๆตามนโยบายผู้บังคับบัญชา

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
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