
ด ำเนินกำร ใช้ไป คงเหลือ

ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศมีธรรมำภิบำล

5. แผนงำน  กำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศมีธรรมำภิบำล

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ

-                   

1. งำน พัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรสู่ควำมเป็นเลิศ -                   

  โครงกำร 5.1.1 โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสู่ควำมเป็น
เลิศ

-              -              

กิจกรรม 1 พัฒนาทักษะด้านการใช้ส่ือ
ออนไลน์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 
(โครงกำรเร่งด่วน)

38,490.00     -              38,490.00     30 พ.ย 63         1,000.00       37,490.00 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กิจกรรม 2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ

7,250.00       -              7,250.00               7,250.00 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ

กิจกรรม 3 เตรียมความพร้อมบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

30,000.00     -              30,000.00     พ.ย.63
10,000 บาท
(33.33%)

0.00       30,000.00 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
อ.ดร.รัฐพล  ศิลป
รัศมี
อ.จันทรรัตน์  จาริก
สกุลชัย
นางพรทิพย์  กุศล
สิริสถาพร

กิจกรรม 4 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

3,000.00       -              3,000.00       17 พ.ย 63         3,000.00                 -   รศ.ดร.ภูษิตา  
อินทรประสงค์
ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ

6. งำน พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ
 โครงกำร 5.4.1 โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิผลกำรบริหำรงบประมำณ

กิจกรรมท่ี 1 การบริหารส านักงาน (วัสดุ
ส านักงาร ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เช่ือ
เพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ) 
(แผ่นดิน)

283,123.97    -              283,123.97    ต.ค.-ธ.ค.63
90,599.67

(32%)

    253,878.80       29,245.17 นางพรทิพย์  กุศล
สิริสถาพร

กิจกรรมท่ี 2 การบริหารส านักงาน (วัสดุ
ส านักงาร ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เช่ือ
เพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ) 
 (รายได้)

-              1,719,157.76 1,719,157.76 ต.ค.-ธ.ค.64
534,577.76

(32%)

    193,021.80   1,526,135.96 นางพรทิพย์  กุศล
สิริสถาพร

ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม

Str5_Q1
งบประมำณ

แผ่นดิน
งบประมำณ

รำยได้
รวมงบประมำณ

ไตรมำสท่ี 1
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ด ำเนินกำร ใช้ไป คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม
Str5_Q1

งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
รำยได้

รวมงบประมำณ
ไตรมำสท่ี 1

7. งำน ส่ือสำรองค์กรและกำรส่ือสำรกำรตลำดฯ (MIC)
โครงกำร 5.4.2 โครงกำรส่ือสำรองค์กร
และกำรส่ือสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร
 (IMC)

กิจกรรม 1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน
เป้าหมาย โดยใช้การบูรณาการแบบ
ออนไลน์ และออฟไลน์ (โครงการเร่งด่วน)

268,320.00    -              268,320.00    ต.ค.-ธ.ค.63
164,830 บาท

(33.33%)

0.00     268,320.00 รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และพันธกิจสัมพันธ์

8. งำน จัดประชุมเพ่ือพัฒนำระบบบริหำร

โครงกำร 5.4.3 โครงกำรจัดประชุมเพ่ือ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วน

กิจกรรม 1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

-              

กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

-              

กิจกรรม 3 จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

-              

กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

-              

9. งำน พัฒนำส่ิงแวดล้อม มหำวิทยำลัยสีเขียว

โครงกำร 5.5.1 โครงกำรพัฒนำ
ส่ิงแวดล้อมและบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสีเขียว

กิจกรรม 1 สร้างความเข้าใจ และ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
ด าเนินงาน Green office(โครงการ
เร่งด่วน)

17,720.00     -              17,720.00     ต.ค.-ธ.ค.63
9,300 บาท

(52%)

0.00       17,720.00 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์
สกุล
หลักสูตรอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

11.งำน พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

โครงกำร 5.6.1 โครงกำรจัดหำและ
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ทรัพยำกร สนับสนุน
กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร

กิจกรรม 1 จัดท าแพลตฟร์อมเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (โครงการเร่งด่วน)

-              100,000.00    100,000.00    ต.ค.-ธ.ค.63
100,000 บาท

(50%)

0.00     100,000.00 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
อ.จันทรรัตน์ จาริก
สกุลชัย

กิจกรรม 3 ปรับปรุงระบบห้องเรียนเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(โครงการเร่งด่วน)

-              282,000.00    282,000.00    18 พ.ย 63     226,519.00       55,481.00 ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ
นางพรทิพย์ กุศลสิริ
สถาพร

ยกเลิก
ยอดเงิน

เข้ำ สนง =
 46,800 

บำท
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ด ำเนินกำร ใช้ไป คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม
Str5_Q1

งบประมำณ
แผ่นดิน

งบประมำณ
รำยได้

รวมงบประมำณ
ไตรมำสท่ี 1

กิจกรรม 4 วัสดุห้องปฏิบัติการปฐม
พยาบาล

84,026.03     -              84,026.03      ธ.ค. 63       83,692.90           333.13 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

กิจกรรม 5 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐม
พยาบาล

-              197,308.00    197,308.00    18 พ.ย .63     197,308.00                 -   อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

กิจกรรม 6 จัดซ้ือครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนเชิงผลิตภาพ

5,058,300.00 -              5,058,300.00 ต.ค.-ธ.ค.63
1,618,656 บาท
(32%)-พ.ย.63

    385,000.00   4,673,300.00 นางพรทิพย์ 
กุศลสิริสถาพร

11.งำน พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ -              

โครงกำร 5.6.2 โครงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบ
เครือข่ำยให้พร้อมต่อกำรเป็น Semi 
residential University

-              

กิจกรรม 1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัย 
รองรับให้บริการตลอด 24  ช่ัวโมง 7 วัน
ต่อสัปดาห์ 
(โครงการเร่งด่วน)

-              40,000.00     40,000.00     พ.ย 63       39,643.50           356.50 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
นางพรทิพย์ กุศลสิริ
สถาพร

กิจกรรม 2 ปรับปรุงระบบการส่ือสาร
ภายในองค์กรให้ครอบคลุม ท่ัวถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
(โครงการเร่งด่วน)

-              196,500.00    196,500.00    พ.ย 63     151,191.00       45,309.00 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
นางพรทิพย์ กุศลสิริ
สถาพร

กิจกรรมท่ี 3 การบริหารจัดการข้อมูลทาง
การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การบูรณาการข้อมูล
อย่างครบวงจร

29,040.00     -              29,040.00     พ.ย 63
ด าเนินการไป

แล้ว เดือน พ.ย.
 ยังไม่ตัดเงิน รอ
ให้ครบอีก 1 คร้ัง

2800.00       26,240.00 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
นางพรทิพย์ กุศลสิริ
สถาพร

รวมงบประมำณแผนงำน 5,812,020.00 2,534,965.76 8,346,985.76 1,537,055.00 6,809,930.76 
รวมงบประมำณท้ังส้ินทุกแผนงำน 5,917,904.00 2,798,731.40 8,716,635.40 1,685,615.40 7,031,020.00 
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