
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ด าเนินการ  ใช์ไป  คงเหลือ ม.ค.–ม.ีค.64  ใช์ไป  คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ 1 การผลติบัณฑิตโดยกระบวนการ
เรียนรู์เชงิผลติภาพ (Productive Learning)

1. แผนงาน  การผลติบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู์
เชงิผลติภาพ (Productive Learning)

ผลผลติ : ผ์ูส าเร็จการศึกษาด์านวิทยาศาสตร์สขุภาพ

1. งาน พัฒนาปรับปรุงหลกัสตูร การจัดการเชงิ
ผลติภาพ  (Productive Learning)

  โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลกัสตูรจัดการเรียนรู์เชงิผลติภาพ(Productive 
learning)

กิจกรรม 1 พัฒนาหลักสูตร แบบ blended 
Learning  (โครงการเร่งด่วน)

58,375.00    58,375.00    ม.ค.-มี.ค. 64       58,375 อ.ศศิวิมล  
จันทร่มาลี และ
ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม
ประจ าป์งบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str1_Q2

ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

ผ์ูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ์นดิน

 งบประมาณ
รายได์

รวมงบประมาณ

กนผ. 02
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str1_Q2

ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

ผ์ูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ์นดิน

 งบประมาณ
รายได์

รวมงบประมาณ

กิจกรรม 4 การพัฒนาด่านการใช่ส่ือออนไลน่ ส าหรับ
บุคลาการสายวิชาการสายสนับสนุน (โครงการเร่งด่วน)
เปล่ียนช่ือเป่น "เทคนิคการใช่โปรแกรมส านักงาน 
Microsoft office ในการพัฒนาการผลิตส่ือการเรียน
การสอนใน ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน"

10,325.00    10,325.00    ต.ค-ธ.ค. 
63

6 ม.ค.64

   3,600.00      6,725.00 อ.ศศิวิมลจันทร่มาลี 
และพัชรพร เรียงวงษ่

กิจกรรมท่ี 6 การทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร่ ประจ าป่การศึกษา 2563

21,060.00    21,060.00     มี.ค. 64 21,060     อ.เจียระไน   
ปฐมโรจน่สกุล

กิจกรรมท่ี 8 การรับรู่สิทธิการรักษาพยาบาลของ
ประชาชนต าบลพระอินทราชา

15,100.00    15,100.00    ก.พ. 64 6,900      8,200       อ.กริช เรืองไชย

กิจกรรมท่ี 9 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาองค่
ความรู่ด่านอนามัยส่ิงแวดล่อม หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล่อม

0.00 34,280.00    34,280.00    ม.ค .-มี.ค. 64 34,280     ประธานหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยส่ิงแวดล่อม
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str1_Q2

ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

ผ์ูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ์นดิน

 งบประมาณ
รายได์

รวมงบประมาณ

3. งาน ส์งเสริมการเรียนรู์เชงิผลติภาพ  
(Productive Learning)

 โครงการ 1.2.1 โครงการส์งเสริมการจัดการเรียนรู์
เชงิผลติภาพ (Productive learning)

กิจกรรมท่ี 2 การสัมนา การน าเสนอผลงานสหกิจ 
ศึกษาของนักศึกษาคณะ สาธารณสุขศาสตร่ เพ่ือ 
คัดเลือกผลงานโครงการ ดีเด่นระดับหลักสูตรและ 
คณะ

48,180.00    48,180.00    3/1/2564
8 และ 12 
มึ.ค. 64

48,180     อ. นิโรบล มาอุ่น 
อ. นัชชา ยันติ

4. งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป์นต์อการ
ด าเนินชวีติในศตวรรษที่ 21

โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จ าเป์นต์อการด าเนินชวีิต ในศตวรรษที่ 
21

กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล

18,600.00    18,600.00    1/1/2564
ยกเลกิ

โครงการ

18,600     อ.นัชชา ยันติ
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str1_Q2

ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

ผ์ูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ์นดิน

 งบประมาณ
รายได์

รวมงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 8 การแข่งขันกีฬาภายในคร้ังท่ี 17 กีฬา
เจ่าฟ่าเกมส่

48,455.00    48,455.00    เล่ือนไป มี.ค.
 64

43,648 ฿

48,455     รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ่

กิจกรรมท่ี 9 เซฟเลิฟเซฟไลฟ่ (Safe love safe life) 5,400.00 -             5,400.00     ธ.ค. 63
เลื่อน 
ก.พ.64

5,400        รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
พันธกิจสัมพันธ่
อ.ฉัตรประภา 
ศิริรัตน่
อ.นาตยา 
ดวงประทุม

กิจกรรมท่ี 10 ป่จฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย่
เก่าสัมพันธ่ ป่การศึกษา 2563

37,500.00    37,500.00    มี.ค. 64 37,500     อ.นาตยา 
ดวงประทุม
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ด าเนินการ  ใช์ไป  คงเหลือ ม.ค.–ม.ีค.64  ใช์ไป  คงเหลือ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม
Str1_Q2

ระยะเวลาด าเนินการตามไตรมาส

ผ์ูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผ์นดิน

 งบประมาณ
รายได์

รวมงบประมาณ

8. งาน สร์างเครือข์ายรูปแบบประชารัฐกับ
หน์วยงานภายในประเทศ

โครงการ 1.4.1 โครงการสร์างเครือข์ายในรูปแบบ
ประชารัฐกับหน์วยงานภายในประเทศ

กิจกรรม 1 การติดตามการสร่างเครือข่ายสหกิจศึกษา
 ประจ าป่การศึกษา 2563

207,331.00  207,331.00   มี.ค. 64 156,929  50,402     อ.ศศิวิมล 
จันทร่มาลี

กิจกรรม 3 การฝ่กประสบการณ่วิชาชีพทางด่าน
สาธารณสุขศาสตร่ในต่างประเทศ

342,000.00  342,000.00  1/2/2564
ยกเลกิ

โครงการ

342,000   อ.กริช เรืองไชย

รวมงบประมาณแผนงาน Str.1 Q1+Q2 5,400.00    841,206.00  846,606.00  3,600.00  12,125.00  163,829  667,052   Str.1

12,125.00  667,052   เงินยกเลกิโครงการ
679,177   360,600.00         รวมคงเหลอื

รวมเงินคงเหลอื Q1 รวมเงินคงเหลอื Q2
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