
แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะ/หน่วยงานสาธารณสุขศาสตร์

2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รวมท้ังหมด
งบท่ีได้รับการจัดสรร 1,283,100.00 4,303,020.00 5,586,120.00

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

1. แผนงาน  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. งาน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive 
learning)

 16-01-05 93,062.00                      -   93,062.00

 โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 4 โครงการจัดท าเปิดการอบรมหลักสูตรระยะส้ันส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มอายุ

กิจกรรม 1 การพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน 5 หลักสูตร 92,562.00                      -   92,562.00 14,322.00
1.1  หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ สูงวัยกายใจต้องสตรอง
ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (ก าหนดผู้เข้าร่วม 30 คน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท)

1.2  หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สถิติข้ันสูงเพ่ือพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข อาจารย์ปัณณทัต

ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (ค่าลงทะเบียน  2,000 บาท x 20 คน รวมรายรับท้ังส้ิน 40,000 
บาท/1รุ่นท)

ตันธนปัญญากร

1.3  หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ อาจารย์เฟ่ืองฟ้า
โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร รัตนาคณหุตานนท์
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท (ค่าลงทะเบียน  2,000 บาท x 20 คน รวมรายรับท้ังส้ิน 40,000 
บาท/1รุ่นท)

1.4  หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน 14,322.00
ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (ค่าลงทะเบียน  1,000 บาท x 30 คน รวมรายรับท้ังส้ิน 30,000 
บาท/1รุ่นท)

1.5  หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ อบรมเชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้า 60 ช่ัวโมง

ค่าลงทะเบียนคนละ  3,000 บาท (ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท x 20 คน รวมรายรับท้ังส้ิน 60,000 
บาท/1รุ่น)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม  เงินแผ่นดินรวม   เงินรายได้/รวม รวม ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

16-01-05-001 15,200.00                      -   15,200.00 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

16-01-05-002 22,800.00                      -   22,800.00

16-01-05-003 19,540.00                      -   19,540.00

16-01-05-004 14,322.00                      -   14,322.00 หลักสูตรสุขภาพและความงาม

16-01-05-005 20,700.00                      -   20,700.00
อาจารย์ประธานหลักสูตร
สุขภาพและความงาม

กนผ. 02
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2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม  เงินแผ่นดินรวม   เงินรายได้/รวม รวม ผู้รับผิดชอบ

500 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

3. งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

   โครงการ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  06-03-05                     -   37,365.00 37,365.00
37,365.00 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
4. งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21

โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ในศตวรรษท่ี 21  16-04-06 87,390.00 577,252.00 664,642.00
8,840.00 อ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ

อ.กริช เรืองไชย
อ.นัชชา ยันติ
อ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 9 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและการ
เรียนรู้ร่วมกับท้องถ่ิน

14,600.00

กิจกรรม 3 การส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
สถานพยาบาล

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 9 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและการ
เรียนรู้ร่วมกับท้องถ่ิน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และพันธกิจสัมพันธ์

กิจกรรม 4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถ่ินของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กิจกรรม 5 พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 16-04-06-005                     -   1,020.00 1,020.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลักสูตรสุขภาพและความงาม
นายกิตติวุฒิ ไชยการ

กิจกรรม 6 พัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16-04-06-006                     -   151,650.00 151,650.00 อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการ ฯ

500                      -   500

 กิจกรรม 1 การสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือ
จัดการประกวดผลงานเชิงผลิตภาพในการค้นหา Best practice

16-03-05-001                     -   37,365.00 37,365.00

กิจกรรม 2 การทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

กิจกรรม 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการท่ีอาคารพยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

16-04-06-001                     -   8,840.00 8,840.00

14,600.00 อ.นัชชา ยันติ

กิจกรรม 2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพ่ือการท างานในสถานพยาบาล 16-04-06-002                     -   8,405.00 8,405.00

16-04-06-004 29,200.00 29,200.00

16-04-06-003                     -   14,600.00
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2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม  เงินแผ่นดินรวม   เงินรายได้/รวม รวม ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 7 สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6 16-04-06-007                     -   38,430.00 38,430.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม

กิจกรรม 8 การแข่งขันกีฬาภายในคร้ังท่ี 16 กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ 16-04-06-008                     -   49,670.00 49,670.00 49,670.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
กิจกรรม 9 แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 16-04-06-009                     -   33,000.00 33,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
กิจกรรม 10 เซฟเลิฟเซฟไลฟ์(Save love save life) 16-04-06-010                     -   5,400.00 5,400.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.นาตยา ดวงประทุม
อ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ

กิจกรรม 11 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 16-04-06-011 70,000.00                      -   70,000.00 น.ส.มณทิชา  ล่ีผาสุข
น.ส.ชลธิชา  พงษ์ทวี
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

กิจกรรม 12 การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 (เสริมสร้าง
ทักษะทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา)

16-04-06-012                     -   39,500.00 39,500.00 อ.นาตยา ดวงประทุม

กิจกรรม 13 การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 1 (เสริมสร้าง
ทักษะทางด้านพ้ืนฐานอนามัยส่ิงแวดล้อม)

16-04-06-013 17,390.00                      -   17,390.00 17,390.00 อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

อ.กริช เรืองไชย

อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ

อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
อ.กริช เรืองไชย

กิจกรรม 17 เปิดประตูสู่วิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 16-04-06-017                     -   11,846.00 11,846.00 11,846.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม

กิจกรรม 14 การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลทางด้านการบริหาร
จัดการของสถานพยาบาล

16-04-06-014                     -   19,920.00 19,920.00

กิจกรรม 15 การสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์และการจัดการสถานพยาบาล และหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

16-04-06-015                     -   24,646.00 24,646.00

กิจกรรม 16 สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 16-04-06-016                     -   15,125.00 15,125.00
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม รหัสกิจกรรม  เงินแผ่นดินรวม   เงินรายได้/รวม รวม ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม  18  การสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 16-04-06-018                     -   126,000.00 126,000.00 63,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ
ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ

5. งาน พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

 โครงการ 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน

16/5/2003                     -   89,330.00 89,330.00

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 10 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Volunteer Service Learning 
ของทุกสาขาวิชา(ท้ังภายในและภายนอก)

อ.ธธิธา เวียงปฏิ

กิจกรรม 1 อาสาสมัครบริการสร้างการเรียนรู้ (โภชนศาสตร์สาธารณสุข) 0 อ.อภิญญา อุตระชัย
59,830.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ศศิวิมล  จันทร์มาลี
6. งาน บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

โครงการ 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 16/6/2008                     -   22,400.00 22,400.00
กิจกรรม 1 บ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพให้กับผู้ประกอบการใหม่ 16-06-08-001                     -   22,400.00 22,400.00 หลักสูตรสุขภาพและความงาม
8. งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

โครงการ 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ 16/8/2001                     -   259,570.00 259,570.00
กิจกรรม 1 การสร้างเครือข่ายพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 16-08-01-001                     -   42,460.00 42,460.00 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
กิจกรรม 2 การติดตามการสร้างเครือข่ายด้านสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 16-08-01-002                     -   185,325.00 185,325.00 185,325.00 อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

อ.ศศิวิมล  จันทร์มาลี
16-08-01-003                     -   31,785.00 31,785.00 31,785.00 ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ

รองคณบดีฝ่ายวิชากา
ประธานหลักสูตรสาธารณสุข
อ.กริช เรืองไชย

16-05-03-001                     -                        -                          -   

กิจกรรม 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งาน และทักษะการท างาน
ด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานร่วมกับชุมชน

16-05-03-002                     -   89,330.00 89,330.00

กิจกรรม 3 การสร้างเครือข่ายในการจัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกับ มรภ.นครราชสีมา
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9. งาน สร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

โครงการ 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ

16/8/2008                     -   505,980.00 505,980.00

16-08-08-001                     -   206,360.00 206,360.00 106,360.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

49,620.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

รวมงบประมาณแผนงาน ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)

180,452.00 1,491,897.00 1,672,349.00

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตรกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

2. แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 โครงการ 2.2.1. โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน

17/2/2007 5,240.00 60,880.00 66,120.00

กิจกรรม 1 พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย 17-02-07-001                     -   5,000.00 5,000.00 อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ
อ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ
อ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 11 โครงการจัดท าแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม แบบบูรณาการข้าม
ศาสตร์ของกลุ่มคณะ/กลุ่มสาขา  และ

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 12 โครงการจัดท าแผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสาขาวิชาและชุด
ข้อเสนอโครงการ วิจัยของกลุ่มสาขา

อ.อภิญญา อุตระชัย

กิจกรรม 4 การจัดท าแผนวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและ
โครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์

33,600.00 อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ

3. งาน ส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม

 โครงการ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

17/3/2002                     -   43,700.00 43,700.00

อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ
อ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ

กิจกรรม 2 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขภาครัฐในต่างประเทศ เพ่ือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขของนักศึกษา

16-08-08-002                     -   299,620.00 299,620.00

                    -   22,280.00 22,280.00

 กิจกรรม 1 การสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ

กิจกรรม 3 การผลิตผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ภาคีเครือข่าย 17-02-07-003 5,240.00                      -   5,240.00

กิจกรรม 2 เพ่ิมสมรรถนะการวิจัยในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 17-02-07-002

17-02-07-004 33,600.00

กิจกรรม 1 การพัฒนาศักยภาพการท าผลงานวิจัยของอาจารย์ 17-03-02-001                     -   29,240.00 29,240.00
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 กิจกรรม 2 การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 17-03-02-002                     -   14,460.00 14,460.00 อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ
อ.กริช เรืองไชย

รวมงบประมาณแผนงาน ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตรกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถ่ิน

5,240.00 104,580.00 109,820.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

3. แผนงานพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. งานสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน

โครงการ 3.1.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน

18/1/2006 268,987.00 49,000.00 317,987.00

100,000.00 อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
กิจกรรม 2 สร้างแกนน าการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) 18-01-06-002 18,987.00                      -   18,987.00 18,987.00 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

25,000.00

รวมงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

268,987.00 49,000.00 317,987.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4. แผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. งาน  บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

 โครงการ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

19/1/2004 22,170.00 83,745.00 105,915.00

กิจกรรม 1 ท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 19-01-04-001                     -   41,545.00 41,545.00 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กิจกรรม 2 วันทาคณาจารย์ 19-01-04-002 1,170.00                      -   1,170.00 อ.นาตยา ดวงประทุม

องค์การนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรม 3 ประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 19-01-04-003                     -   25,000.00 25,000.00 25,000.00 อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

กิจกรรม 3 การจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย 17-03-02-003                     -                        -   

18-01-06-001 250,000.00                      -   250,000.00

กิจกรรม 3 บริหารงานคลินิกการแพทย์แผนไทย 18-01-06-003                     -   49,000.00 49,000.00 หลักสูตรสุขภาพและความงาม

กิจกรรม 1 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรียนการพัฒนาสู่ชุมชน
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รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายกิตติวุฒิ ไชยการ
องค์การนักศึกษาคณะ สศ.

กิจกรรม 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษา 19-01-04-004 12,000.00                      -   12,000.00 หลักสูตรสุขภาพและความงาม

องค์การนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรม 5 ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย 19-01-04-005 9,000.00                      -   9,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

องค์การนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรม 6 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท ากาละแมโบราณ 19-01-04-006                     -   17,200.00 17,200.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
องค์การนักศึกษาคณะ สศ.

รวมงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

22,170.00 83,745.00 105,915.00

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

5. แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ

 โครงการ 5.1.1  โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 20/1/2010 24,760.00 137,460.00 162,220.00
กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20-01-10-001 24,760.00                      -   24,760.00 อ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ
กิจกรรม 2 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ไม่ใช้งบประมาณ) 20-01-10-002 0 0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสอน PSF อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี

26,000.00 อ.ปัณณฑ ต ตันธนปัญญากร
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 2 โครงการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การ
เรียนรู้

อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี

อ.ปัณณฑ ต ตันธนปัญญากร
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

20-01-10-003                     -   74,080.00 74,080.00กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้และการสอน PSF ส าหรับ
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

20-01-10-004                     -   20,480.00 20,480.00กิจกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
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โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 6 โครงการจัดท าแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอก ตามรูปแบบ ABCD รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

และโครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 8 โครงการผลิตชุดการเรียนรู้แบบ ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กิจกรรม 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอก ตามรูปแบบ 
ABCD  และผลิตชุดการเรียนรู้แบบ ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา  ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ

4. งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

 โครงการ 5.2.3  โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 20/4/2008 34,300.00                      -   34,300.00

กิจกรรม 1 KM แบ่งปันวิธีการสู่การเป็นคณะสีเขียว 20-04-08-001 12,315.00                      -   12,315.00
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
วางแผน

กิจกรรม 2 อบรมเร่ืองส านักงานสีเขียว 20-04-08-002 12,315.00                      -   12,315.00
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
วางแผน

9,670.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

5. งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  โครงการ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 20/5/2020 42,500.00                      -   42,500.00

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

5. งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  โครงการ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 20/5/2010                     -   48,000.00 48,000.00

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

20-01-10-005 26,080.00 26,080.00

กิจกรรม 6 การพัฒนาสมรรถนะ วิจัยชุมชนท้องถ่ิน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 20-01-10-006                     -   16,820.00 16,820.00

42,500.00                      -   42,500.00

กิจกรรม 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองวิธีการประเมินผลโครงการ 20-04-08-003 9,670.00                      -   9,670.00

กิจกรรม 1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (รายได้) 20-05-10-001                     -   48,000.00 48,000.00

กิจกรรม 1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  (แผ่นดิน) 20-05-20-001
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6. งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน

  โครงการ 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 20/6/2013 468,682.14 517,298.80 985,980.94
157,056.00

91,945.00

กิจกรรม 3 การประชุมพัฒนาระบบ และจัดท า infographic เร่ืองธรรมาภิบาล 20-06-13-003 11,980.00                      -   11,980.00 หัวหน้าส านักงาน
7. งาน ส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดฯ (MIC)

 โครงการ 5.4.2 โครงการส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 20/7/2002 142,370.00 348,000.00 490,370.00
โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 5 โครงการจัดกิขกรรมส่ือสารการตลาดสร้างการรับรู้หลักสูตร/คณะ 42,711.00
กิจกรรม 1 ส่ือสารองค์การและส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 5 โครงการจัดกิขกรรมส่ือสารการตลาดสร้างการรับรู้หลักสูตร/คณะ อ.เจียระไน ปฐมโรจนสกุล
กิจกรรม 2 Health camp หลักสูตรปริญญาตรีในโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
8. งาน จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

 โครงการ 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 20/8/2008                     -   222,330.00 222,330.00
3,300.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

0
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
วางแผน

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ
วางแผน

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

หัวหน้าส านักงาน

กิจกรรม 1 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เช้ือเพลิง สาธารณูปโภค
 ค่าจ้างเหมาบริการ)

20-06-13-001 456,702.14                      -   456,702.14 หัวหน้าส านักงาน

190,370.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ

กิจกรรม  2 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เช้ือเพลิง 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ)

20-06-13-002                     -   517,298.80 517,298.80

20-07-02-002                     -   300,000.00 300,000.00

20-07-02-001 142,370.00 48,000.00

กิจกรรม 1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

20-08-08-001                     -   13,200.00 13,200.00
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล

20-08-08-002                     -   11,200.00 11,200.00
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล

กิจกรรม 3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 20-08-08-003                     -   11,200.00 11,200.00
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล

กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการระบสุขภาพ

20-08-08-004                     -   11,200.00 11,200.00
ประธานหลักสูตรสาธารณสุข   
 ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการระบบสุขภาพ

                    -                        -                          -   

กิจกรรม 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนกลยุทธ์ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18-20 พ.ค. 63 ประชุมท่ีคณะ   21-23 พ.ค. 63 ไปต่างจังหวัด

20-08-08-006                     -   175,530.00 175,530.00

กิจกรรม 5 โครงการประชุมเพ่ือจัดการระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของบุคลากรและ
นักศึกษา

20-08-08-005
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9. งาน พัฒนาส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว

 โครงการ 5.5.1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 20/9/2002 49,450.00                      -   49,450.00
14,640.00

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

 โครงการ 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา  การวิจัย การ
บริการวิชาการ

20/10/2001 44,188.86 1,100,709.20 1,144,898.06

กิจกรรม 1 จัดหารายช่ือหนังสือ 20-10-01-001                     -                        -                          -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กิจกรรม 2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล 20-10-01-002                     -   38,049.20 38,049.20 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กิจกรรม 3 วัสดุห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล 20-10-01-003 44,188.86                      -   44,188.86 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 3 โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เชิงรุก

165,665.00

กิจกรรม 4 จัดท าห้อง Learning Space

โครงการส าคัญเร่งด่วนท่ี 3 โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้เชิงรุก

125,000.00

กิจกรรม5 จัดท าห้อง Modern Class Room

11. งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                        -                          -   
 โครงการ 5.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University

20/11/2005                     -   200,000.00 200,000.00

กิจกรรม 1 การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20-11-05-001                     -                        -                          -                          -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าส านักงาน

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

โครงการผลิต E-book  และฐานข้อมูลเอกสารต ารางานวิจัยของคณาจารย์ 20-11-05-002 200,000.00 200,000.00 200,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กิจกรรม 1 การพัฒนาฐานข้อมูลเอกสาร ต ารา งานวิจัยของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 ทุกหลักสูตร

806,251.00 2,573,798.00 3,380,049.00 10.00 9.00 15.00 38.00
รวมงบประมาณแผนงาน 1,283,100.00 4,303,020.00 5,586,120.00 440,948.00 422,536.00 814,665.00 1,771,259.00

กิจกรรม 1 โครงการจัดท า Green office 20-09-02-001 49,450.00                      -   49,450.00 อ.เจียระไน ปฐมโรจนสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

20-10-01-004                     -   562,660.00 562,660.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รวมงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

20-10-01-005                     -   500,000.00 500,000.00
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