
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20-เม.ย.-63

49

count ใช้ไปคิดเป็น

49 ร้อยละ

1 1 หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ สูงวัยกายใจต้องสตรอง 16-01-05-001 15,200.00       ยกเลิก ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

2 2 หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สถิติข้ันสูงเพ่ือ

พัฒนางานทางด้านสาธารณสุข

16-01-05-002 22,800.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ เม.ษ.63 

- มิ.ย. 63

อาจารย์ปัณณทัต 

ตันธนปัญญากร

3 3 หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร 

ส าหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

16-01-05-003 19,540.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  เม.ษ.63 

- มิ.ย. 63

อาจารย์เฟ่ืองฟ้า 

รัตนาคณหุตานนท์

4 4 หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ หลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ

การแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน

16-01-05-004 14,322.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ มี.ค 63 หลักสูตรสุขภาพและความงาม

5 5 หลักสูตรระยะส้ัน ช่ือ อบรมเชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้า 60 ช่ัวโมง 16-01-05-005 20,700.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  1/6/2563 หลักสูตรสุขภาพและความงาม

6 6 กิจกรรม 2 การทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

16-01-05-006 500.00           ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ มี.ต.63 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

7 7  กิจกรรม 1 การสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาของ

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือจัดการประกวดผลงานเชิง
ผลิตภาพในการค้นหา Best practice

16-03-05-001 37,365.00      17,415.00       46.61  ด าเนินโครงการแล้ว/

ยังไม่จบโครงการ

มี.ต.63 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

8 8 กิจกรรม 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับบริการท่ีอาคาร

พยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16-04-06-001 8,840.00       8,810.00          ด าเนินโครงการแล้ว/ยัง

ไม่จบโครงการ

มี.ต.63 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ

อ.กริช เรืองไชย

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

จัดสรร ใช้ไป
ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ

งบประมาณด าเนินงาน
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count ใช้ไปคิดเป็น

49 ร้อยละ
จัดสรร ใช้ไป

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ

งบประมาณด าเนินงาน

9 11 กิจกรรม 4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนาและ

การเรียนรู้ร่วมกับท้องถ่ินของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

16-04-06-004 29,200.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ พ.ย.62

มิ.ย.63

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์

10 13 กิจกรรม 6 พัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา คณะสาธารณสุข

ศาสตร์

16-04-06-006 151,650.00     ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  มิ.ย. 63 อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์

อ.นัชชา ยันติ

อ.นาตยา ดวงประทุม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์

11 16 กิจกรรม 9 แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 16-04-06-009 33,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  มิ.ย. 63

12 24 กิจกรรม 17 เปิดประตูสู่วิชาชีพสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 16-04-06-017 11,846.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  มี.ค. 63

13 25 กิจกรรม  18  การสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

16-04-06-018 126,000.00     ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ม.ค.–มี.ค.63

(63,000 บ.)

เม.ย.-มิ.ย.63

(63,000 บ.)

14 26 กิจกรรม 1 อาสาสมัครบริการสร้างการเรียนรู้ (โภชนศาสตร์

สาธารณสุข)

16-05-03-001 -  ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ พ.ย.62   ม.ค.63

มิ.ย.63   ส.ค.63
อ.ธธิธา เวียงปฏิ      

อ.อภิญญา อุตระชัย

15 27 16-05-03-002 89,330.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ธ.ค. 62

(40,000 บ.)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ศศิวิมล  จันทร์มาลี

มี.ค.63 

(59,830 บ.)

16 28 กิจกรรม 1 บ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพให้กับ

ผู้ประกอบการใหม่

16-06-08-001 22,400.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  ธ.ค. 62 หลักสูตรสุขภาพและความงาม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์

อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์

อ.นัชชา ยันติ

อ.นาตยา ดวงประทุม

กิจกรรม 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ใน

การเรียนรู้งาน และทักษะการท างานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน
ร่วมกับชุมชน
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count ใช้ไปคิดเป็น

49 ร้อยละ
จัดสรร ใช้ไป

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ

งบประมาณด าเนินงาน

17 31 กิจกรรม 3 การสร้างเครือข่ายในการจัดท าหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกับ มรภ.นครราชสีมา จะเปล่ียนเป็น 
มรภใสวนสุนันทา

16-08-01-003 31,785.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  ก.พ. 63 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประธานหลักสูตร สบ. สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์

อ.กริช เรืองไชย

อ.สุกฤษ์

18 32  กิจกรรม 1 การสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน

ภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ

16-08-08-001 206,360.00     ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ พ.ย. 62- (100,000 บ.)

มี.ค. 63 

(106,360 บ.)

1 35 กิจกรรม 2 เพ่ิมสมรรถนะการวิจัยในการแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถ่ิน

17-02-07-002 22,280.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ เม.ย.-พ.ค.63 อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ

2 36 กิจกรรม 3 การผลิตผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก/ภาคี

เครือข่าย

17-02-07-003 5,240.00        ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ เม.ย.-พ.ค.63 อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ

3 38 กิจกรรม 1 การพัฒนาศักยภาพการท าผลงานวิจัยของอาจารย์ 17-03-02-001 29,240.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ เม.ย.-มิ.ย. 63 อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ

4 39  กิจกรรม 2 การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร

17-03-02-002 14,460.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ เม.ย.-มิ.ย. 63 ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

5 40 กิจกรรม 3 การจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย 17-03-02-003 -  ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ

อ.กริช เรืองไชย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตรกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน
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count ใช้ไปคิดเป็น

49 ร้อยละ
จัดสรร ใช้ไป

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ

งบประมาณด าเนินงาน

1 41 18-01-06-001 250,000.00    800.00           0.32  ด าเนินโครงการแล้ว/

ยังไม่จบโครงการ

ต.ค.-ธ.ค.62 (75,000 บ.)

ม.ค.–มี.ค.63 (100,000 บ.)

เม.ย.-มิ.ย.63(75,000 บ.)

2 43 กิจกรรม 3 บริหารงานคลินิกการแพทย์แผนไทย 18-01-06-003 49,000.00       ก าลังด าเนินโครงการ ต.ค.-ธ.ค.62 (2,000 บ.)

ม.ค.–มี.ค.63 (25,000 บ.)

เม.ย.-มิ.ย.63 (22,000 บ.)

1 45 กิจกรรม 2 วันทาคณาจารย์ 19-01-04-002 1,170.00        ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  ก.ค. 63 อ.นาตยา ดวงประทุม 

องค์การนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

2 46 กิจกรรม 3 ประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 19-01-04-003 25,000.00      1,840.00         7.36  ด าเนินโครงการแล้ว/

ยังไม่จบโครงการ

ก.ค.-ก.ย.63 อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์

นายกิตติวุฒิ ไชยการ

องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์
3 47 กิจกรรม 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษา 19-01-04-004 12,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ก.ค.63 หลักสูตรสุขภาพและความงาม

องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริกิจกรรม 1 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรียน

การพัฒนาสู่ชุมชน

อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์

หลักสูตรสุขภาพและความงาม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
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count ใช้ไปคิดเป็น

49 ร้อยละ
จัดสรร ใช้ไป

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ

งบประมาณด าเนินงาน

4 48 กิจกรรม 5 ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการ

สาธารณสุขไทย

19-01-04-005 9,000.00        ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ก.ย.63 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์

องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์
5 49 กิจกรรม 6 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท ากาละแมโบราณ 19-01-04-006 17,200.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ก.ค.63 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

พันธกิจสัมพันธ์

องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์

1 50 กิจกรรม 1 เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

20-01-10-001 24,760.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ เม.ย.-มิ.ย.63 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักด์ิ

2 52 20-01-10-003 74,080.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ พ.ย 62  (26,000 บ.)

มี.ค. 63 (26,000 บ.)

มิ.ย. 63 (26,000 บ.)

3 53 กิจกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรอิงสมรรถนะ

และผลลัพธ์การเรียนรู้ ส าหรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

20-01-10-004 20,480.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  มิ.ย. 63 อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี

อ.ปัณณฑ ต ตันธนปัญญากร

น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

4 54 กิจกรรม 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเรียนการ

สอนของรายวิชาเอก ตามรูปแบบ ABCD และผลิตชุดการเรียนรู้

แบบ ABC ต้นแบบของทุกสาขาวิชา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

20-01-10-005 26,080.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ เม.ษ.63 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

5 55 กิจกรรม 6 การพัฒนาสมรรถนะ วิจัยชุมชนท้องถ่ิน ตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย

20-01-10-006 16,820.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ  พ.ค. 63 ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ

กิจกรรม 3 ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนรู้และการสอน PSF ส าหรับอาจารย์คณะ

สาธารณสุขศาสตร์

อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี

อ.ปัณณฑ ต ตันธนปัญญากร

น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
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49

count ใช้ไปคิดเป็น

49 ร้อยละ
จัดสรร ใช้ไป

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ

งบประมาณด าเนินงาน

6 58 กิจกรรม 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองวิธีการประเมินผล

โครงการ

20-04-08-003 9,670.00        ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ พ.ค.63 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
7 59 20-05-20-001 42,500.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ มิ.ย.63 (29,000 บ.)

ก.ค..63 (13,500 บ.)

8 60 20-05-10-001 48,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ มิ.ย.63 (35,500 บ.)

ก.ค..63 (12,500 บ.)

9 61 กิจกรรม 1 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์และ

วัสดุการศึกษา เช้ือเพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ)

20-06-13-001 444,614.14    231,766.45     52.13 212,847.69         หัวหน้าส านักงาน

10 62 กิจกรรม  2 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์และ

วัสดุการศึกษา เช้ือเพลิง สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ)

20-06-13-002 857,531.80    555,523.58     64.78 302,008.22         หัวหน้าส านักงาน

11 65 กิจกรรม 1 ส่ือสารองค์การและส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

IMC

20-07-02-003 48,000.00       ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ พ.ค. 63

12 67 กิจกรรม 1 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

20-08-08-001 13,200.00      5,600.00         42.42  ด าเนินโครงการแล้ว/

ยังไม่จบโครงการ

ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์

13 68 กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

20-08-08-002 11,200.00      4,200.00         37.50  ด าเนินโครงการแล้ว/

ยังไม่จบโครงการ

ประธานหลักสูตร สาขาวิชา

การจัดการสถานพยาบาล

14 69 กิจกรรม 3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

20-08-08-003 11,200.00      4,850.00         43.30  ด าเนินโครงการแล้ว/

ยังไม่จบโครงการ

ประธานหลักสูตร สาขาวิชา

การจัดการสถานพยาบาล

15 71 กิจกรรม 5 โครงการประชุมเพ่ือจัดการระบบและกลไกการ

จัดการข้อร้องเรียนของบุคลากรและนักศึกษา

20-08-08-005 -  ก าลังด าเนินโครงการ  มี.ค. 63 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

กิจกรรม 1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ  (แผ่นดิน)

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน
กิจกรรม 1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ (รายได้)

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน
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49

count ใช้ไปคิดเป็น

49 ร้อยละ
จัดสรร ใช้ไป

ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ

งบประมาณด าเนินงาน

16 72 กิจกรรม 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนกลยุทธ์ 

พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20-08-08-006 175,530.00     ก าลังด าเนินโครงการ 18-20 พ.ค. 63 ประชุมท่ีคณะ

21-23 พ.ค. 63 ไปต่างจังหวัด
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการ

วางแผน 

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

17 73 กิจกรรม 1 โครงการจัดท า Green office 20-09-02-001 49,450.00      6,830.00         13.81  ด าเนินโครงการแล้ว/

ยังไม่จบโครงการ

อ.เจียระไน ปฐมโรจนสกุล

18 77 กิจกรรม 4 จัดท าห้อง Learning Space 20-10-01-004 562,660.00     ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ต.ค.62- (165,665 บ.)

มี.ค.63- (165,665 บ.)

มิ.ย.63- (165,665 บ.)

ส.ค.63- (165,665 บ.)

19 78 กิจกรรม5 จัดท าห้อง Modern Class Room 20-10-01-005 400,000.00     ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ ต.ค.62- (125,000 บ.)

มี.ค.63- (125,000 บ.)

มิ.ย.63- (125,000 บ.)

ส.ค.63- (125,000 บ.)

4,111,204     837,635.03    20.37 5,586,120.00           

1 งบศ ภาษา กิจกรรมอบรมความรู้ VRU-TEP การเตรียมความพร้อม 16-07-13-001 61,500.00      61,436.00       99.90

2 งบศ ภาษา กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 16-07-13-002 47,300.00      47,246.00       99.89

3 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ (ยากจน) อ.ธธิธา 18-01-22-001 40,000.00      22,506.00       56.27

4 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ (ยากจน) อ.ทัศพร 18-01-22-002 40,000.00      19,204.00       48.01

5 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ (ยากจน) อ.อภิชัย 18-01-22-003 40,000.00      18,100.00       45.25

228,800.00   168,492.00    73.64

4,340,004     1,006,127.03  23.18

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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