
หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

1 โครงการ 1.1.2 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิตและออกแบบหลักสูตรท่ีสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30,575 0 30,575
1 กิจกรรม 1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีการเรียน

การสอนแบบสะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร)
1) เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยภาครัฐและเอกชนด้านการเรียนการสอนแบบ
สะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร)
2) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิ
บัตร)

เชิงปริมาณ
 1.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุข
ศาสตร์กับเคร่ือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการ
เรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร) 4 เครือข่าย
2. ฐานข้อมูลส าหรับการวางแผนการเรียนการสอนแบบ
สะสมหน่วยกิจ(สัมฤทธิบัตร)ของแต่ละเครือข่าย
เชิงคุณภาพ
1. บันทึกรายงานข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์กับเคร่ือข่ายหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

30,575 30,575 ค่าใช้สอย 
ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และบุคลากร (5 คน x 150 บาท x 4 วัน) = 3,000 บาท
ค่าอาหารกลางวันตัวแทนจากหน่วยภาครัฐและเอกชน (10 คน x 150 บาท x 1 ม้ือ) = 1,500 บาท
ค่าอาหารว่างอาจารย์และบุคลากร (5 คน x 35 บาท x 3 วัน) = 525 บาท
ค่าอาหารว่างผู้ตัวแทนจากหน่วยภาครัฐและเอกชน (10 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) = 350 บาท
ค่าเช่ารถตู้ (2,300 บาท x 4 วัน) = 9,200
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ (3,500 บาท x 4 วัน) = 14,000 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าของท่ีระลึกส าหรับ MOU (500 บาท x 4 ช้ิน) = 2,000 บาท

ต.ค.-ธ.ค.64 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

2 โครงการ 1.2.1 โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ -                             120,000.00                  120,000.00                  

2 กิจกรรม 1 พัฒนาหลักสูตร Reskill Upskill Life long
 learning

 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน Reskill Upskill Life long learning
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ในรูปแบบของ Reskill Upskill life long learning

เชิงปริมาณ
 1.มีหลักสูตรระยะส้ัน Reskill Upskill Life longlearnin
อย่างน้อย 2 หลักสูตร
เชิงคุณภาพ    
1. มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร Reskill Upskill Life 
long learning
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้/ทักษะ เพ่ิมมากข้ึน

                     120,000.00                   120,000.00 หลักสูตร สบ.(สาธารณสุขศาสตร์)
 กิจกรรม การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสุขภาพชุมชนส าหรับกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
 -ค่าตอบแทน 8,400 บาท 
 -ค่าใช้สอย 20,000 บาท
 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,600 บาท
 หลักสูตร สบ.(การจัดการสถานพยาบาล)
กิจกรรมพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลในงานเวชระเบียนของสถานบริการสาธารณสุข
 -ค่าใช้สอย 20,000 บาท
 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท

 มิ.ย. 65 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

3 โครงการ 1.3.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ABCD -                             118,515                      118,515                      

3 กิจกรรมท่ี 1 การสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ
การจัดการสถานพยาบาล และหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีใน
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

1) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ องค์ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัยระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน
2) เพ่ือให้นักศึกษาสอบป้องกันวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ และ
สอบป้องกันวิจัยการจัดการสถานพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดี
3) คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นระดับหลักสูตรและระดับคณะ
4) เพ่ือให้ได้รายงานแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของผลงานวิจัยนักศึกษามีการน าเสนอสอบ
ป้องกันวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน สุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ และวิจัยทางด้านการจัดการสถานพยาบาล
2. ร้อยละ 70 ของผลงานวิจัยของนักศึกษาน าเสนอสอบ
ป้องกันรายงานการวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน สุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ และผลงานวิจัยทางด้านการจัดการ
สถานพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดี
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป
เชิงคุณภาพ
1. รายงานแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ จ านวน 1 ฉบับ

                          21,075                         21,075 ค่าใช้สอย 21,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการฯ20 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ=1,600บาท 
-ค่าอาหารว่างคณะกรรมการฯ 20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ=1,400 บาท 
-ค่าเงินรางวัล
ประเภท Oral presentation
-ค่ารางวัลท่ี 1 ประเภททีม 1 รางวัล จ านวนเงิน =  5,000 บาท 
-ค่ารางวัลท่ี 2 ประเภททีม 1 รางวัล จ านวนเงิน  = 4,000 บาท 
-ค่ารางวัลท่ี 3 ประเภททีม 1 รางวัล จ านวนเงิน  = 3,000 บาท 
ประเภท Poster presentation
-ค่ารางวัลท่ี 1 ประเภททีม 1 รางวัล จ านวนเงิน  = 3,000 บาท

ต.ค.-ธ.ค. 64 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

แผนงาน  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม 

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

หนา้ที ่1



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

4 กิจกรรมท่ี 2 การสัมนา การน าเสนอผลงานสหกิจ 
ศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564

1.เพ่ือเป็นการน าเสนอแลกเปล่ียน ประสบการณ์การเรียนรู้เชิง วิชาการ ผลงานและกิจกรรม
 ด าเนินในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในชุมชนระหว่างกลุ่มนักศึกษา และอาจารย์นิเทศงานสห
กิจศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต     
2.เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้แสดงผลงานเชิงผลิตภาพ 
3. เพ่ือคัดลือกผลงานโครงการเชิงผลิต ภาพดีเด่นระดับหลักสูตรและคณะ

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาทุกกลุ่มมีการน าเสนอผลงาน/
กิจกรรมด าเนินในการแก้ไขปัญหา สุขภาพในชุมชน
2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. จ านวนผลงานโครงการเชิงผลิตภาพดีเด่นระดับหลักสูตร
และคณะ จ านวน 6 รางวัล
ตอบสมรรถนะช้ันปี

                          48,180                         48,180 ค่าตอบแทน 6000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ 2 คนx 500 บาท x 6 ชม. = 6,000 บาท
ค่าใช้สอย 32,310 บาท     
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 33 คน x100 บาท x 2 วัน = 6,600 บาท 
-ค่าอาหารว่างส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีจ านวน 33 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน=4,620 บาท 
-ค่าอาหารว่างนักศึกษา จ านวน 87 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ x 2 วัน = 6,090บาท 
-ค่าเงินรางวัล จ านวน 6 รางวัล = 15,000 บาท 
ค่าวัสดุ  13,700 บาท   
-ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท 
-ค่าจัดท าโปสเตอร์ขนาด 80x110 cm จ านวน 30 โปสเตอร์ x 300 บาท = 9,000 บาท
-เทปสต๊ิกเกอร์ตีเส้น ขอบตรง 5 มม. เรเซอร์ช้ินละ 20 บาท x 35 ช้ิน = 700 บาท
- เทปโฟม 1 น้ิวx1 หลา (แพ็ค6ม้วน) ราคา 80 บาท x 5 แพ็ค =400 บาท
-เทปเย่ือกาว 2 หน้า 18 มม.x10 หลา จ านวน 30 ม้วน x 32 บาท =960 บาท
-กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า คละสีได้ แพ็ก 50 แผ่น จ านวน 2 แพ็ค x 220 บาท = 440 บาท
-กาวUHU แท่ง 8.2 กรัม (แพ็ค6แท่ง) จ านวน 5 แพ็ค x 140 บาท =700 บาท
-ฟิวเจอร์บอร์ด 10 แผ่น/แพ็ค คละสี จ านวน 3 แพ็ค x 340 บาท = 1,020 บาท

มี.ค. 65 อ. นิโรบล มาอุ่น 
ผศ. นัชชา ยันติ
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

5 กิจกรรมท่ี 3 การทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ประจ าปี 2564

เพ่ือทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2564 
ได้รับการทวนสอบผลการเรียน
เชิงคุณภาพ                          
- ผลการเรียนของนักศึกษาไม่เกิดความผิดพลาด ร้อยละ 100

                      21,060.00                     21,060.00 ค่าใช้สอย 20,060 บาท      
 -ค่าอาหารกลางวัน 118 คน x 100 บาท x 1 วัน = 11,800 บาท
 -ค่าอาหารว่าง 118 คน x 35 บาท x 2 คร้ัง = 8,260 บาท
ค่าวัสดุ  1,000 บาท
  -ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท

มี.ค. 65 อ.เจียระไน   
ปฐมโรจน์สกุล
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

6 กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการ
บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานพยาบาล
และการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
2) เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานมาใช้บูรณา
การกับการเรียน

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความรู้ทางด้านการบริหาร
จัดการสถานพยาบาลอยู่ในระดับดี
เชิงคุณภาพ  
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปความรู้เร่ืองการบริหารจัดการ
สถานพยาบาลท่ีได้จากการศึกษา
ดูงาน คนละ 1 เร่ือง

28,200 28,200 ค่าตอบแทน 3,600 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ช่ัวโมง x 6 ช่ัวโมง =3,600 บาท
ค่าใช้สอย 24,600 บาท
-ค่าเช่าเหมารถ=18,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน (55 คน X คนละ 120 บาท) =6,600 บาท

ธ.ค.64 ผศ.ดร. ทัศพร ชูศักด์ิ

หนา้ที ่2



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

4 โครงการ 1.3.2 โครงการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน -                             711,706.57                  711,706.57                  

7 กิจกรรม 1 วัสดุส าหรับห้องปฐมพยาบาล 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนรายวิชาความรู้ในรายวิชาการตรวจประเมินและบ าบัดโรคทาง
สาธารณสุข และรายวิชาปฐมพยาบาลและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ
1. งบประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการจริงไม่เกินกว่าท่ีขออนุมัติ
ไว้ และใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. วัสดุท่ีจัดซ้ือได้ตามคุณลักษณะท่ีก าหนดส าหรับการฝึก
ปฏิบัติในรายวิชาการตรวจประเมินและบ าบัดโรคทาง
สาธารณสุข และรายวิชาปฐมพยาบาลและบรรเทาสาธารณภัย

                     268,321.57                      268,321.57 ค่าวัสดุ
-Acyclovir 400 mg กล่องละ 450 บาท 2 กล่อง = 900บาท
-Amoxycillin 1000mg กล่องละ 1,650 บาท 5 กล่อง=8,250บาท
-Bisacody 5mg ขวดละ 250 บาท 1 ขวด=250บาท
-Bromhexine 8 mg.กล่องละ 450 บาท 2 กล่อง=900บาท
-Cetirizine 20 mg กล่องละ 64 บาท 10 กล่อง=640บาท
-Chlorpheniramine 4mg กล่องละ 250 บาท 4 กล่อง=1,000บาท
-Clindamnycin 300mg กล่องละ 3,000 บาท 1 กล่อง=3,000บาท
-Cloxacillin 500mg กล่องละ 850 บาท 2 กล่อง=1,700บาท
-Diane กล่องละ 220 บาท 100 กล่อง=22,000บาท
-Diclofenac 25mg กล่องละ 500 บาท 2 กล่อง=1,000บาท
-Ergotarnine+Caffeine 1mg กล่องละ 40 บาท 2 กล่อง=80บาท
-Fluconazole 200mg กล่องละ 95 บาท 2 กล่อง=190บาท
-Multivitamin MTV ขวดละ 350 บาท 1 ขวด=350บาท
-Norfloxacin 400mg กล่องละ 165 บาท 2 กล่อง=330บาท
-Norgesic กล่องละ 335 บาท 5 กล่อง=1,675บาท
-Ofloxacin 200  mg กล่องละ 150 บาท 2 กล่อง=300บาท
-Omeprazole 20mg กล่องละ 975 บาท 10 กล่อง=9,750บาท
-ORS ผู้ใหญ่ กล่องละ 400 บาท 10 กล่อง=4,000บาท

 พ.ย-ธ.ค64 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

-Roxithromycin 150mg กล่องละ 185 บาท 2 กล่อง=370บาท
-Salbutamol 2mg ขวดละ 250 บาท 1 ขวด=250บาท
-simethicone 80 mg กล่องละ 425 บาท 5 กล่อง=2,125บาท
-Ibuprofen 400 mg กล่องละ 650 บาท 10 กล่อง=6,500บาท
-celebrex 400mg กล่องละ 3,500บาท 3 กล่อง=10,500บาท
-folic acid กระปุกละ 500 บาท 1 กระปุก=500บาท
-senokot กล่องละ 130 บาท 12 กล่อง=1,560บาท
-ciprofloxacin 500 mg กล่องละ 350 บาท 5 กล่อง=1,750บาท
-amitryptyline 10 mg ขวดละ 500 บาท 1 ขวด=500บาท
-D2 กล่องละ 40 บาท 2 กล่อง=80บาท
-prednisolone 5 mg กล่องละ 176 บาท 1 กล่อง=176บาท
-betnovate หลอดละ 150 บาท 12 หลอด =1,800บาท
-Acyclovir 5% cream 5 g หลอดละ 75 บาท 60 หลอด= 4,500บาท
-Clotrimazole 1% cream 5 g หลอดละ 18.50 บาท 60 หลอด =1,100บาท
-Clotrimazole ยาเหน็บช่องคลอด กล่องละ 55 บาท 20 กล่อง=1,100บาท
-Tramcinolone 0.1% (TRINOMAN) 5 กรัม หลอดละ 18.50 บาท 60 หลอด= 1,100บาท
-Urea 10% หลอดละ 75 บาท 20 หลอด =1,500บาท
-Sulbutamol inhalation 0.1mg/puff หลอดละ 225 บาท 20 หลอด=4,500บาท
-Hista-Oph 10ml (OPSA-HIS) ขวดละ 35 บาท 60 ขวด=2,100บาท
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

-Chloramphenico (eye drops) ขวดละ 35 บาท 60 ขวด=2,100บาท
-Chloramphenicol (ear  drops) กล่องละ 35 บาท 36 กล่อง=1,260บาท
-Poly-Oph 5ml กล่องละ 35 บาท 60 กล่อง=2,100บาท
-proctosedyl ยาเหน็บทวาร กล่องละ 78 บาท 12 กล่อง=936บาท
-Diclofenac gel กล่องละ 65 บาท 60 กล่อง=3,900บาท
-tetracaine eye drop ขวดละ 150 บาท 6 ขวด=900บาท
-Ceftriaxone inj(Ceftrex)  V1 G ampละ 75 บาท 20amp=1,500บาท
-Diclofenac (FENEX)inj 75 mg/3ml ampละ 8.50 บาท 10amp=85บาท
-Dimenhydninate inj (DIVOMIT)inj 50 mg/1ml ampละ 7.50 บาท 20amp=150บาท
-Hyoscine (KANIN) inj 20 my/1 ml ampละ 15.50 บาท 10amp155บาท=
-Metoclopramide (PlasiD inj 10 mg/2ml) ampละ 8 บาท 10amp=80บาท
-Omeprazole  inj 40 mg ampละ 62 บาท 20amp=1,240บาท
-Vaccine Speeda พิษสุนัขบ้า ampละ 450 บาท 20amp=9,000บาท
-Magnesium sulphate (ATC) 50% inj 2 ml ampละ 15 บาท 10amp=150บาท
-medroxyprogestrone ampละ 900 บาท 10amp=9,000บาท
-atropine ampละ 125 บาท 10amp=1,250บาท
-furosemide ampละ 171 บาท 10amp=1,710บาท
-Xylocaine 2 % with adrenaline 2 ขวดละ 200 บาท 2 ขวด=400บาท
-Xylocaine 2 % without adrenaline 2 ขวดละ 200 บาท 2 ขวด=400บาท

-0.9 % normal saline 500 ml ขวดละ 45 บาท 30 ขวด=1,350บาท
-sofra tulle แผ่นละ 15 บาท 360แผ่น=5,400บาท
-Extension tube กล่องละ 240 บาท 1 กล่อง=240บาท
-conform 2 น้ิว ม้วนละ 30 บาท 60ม้วน=1,800บาท
-conform 4 น้ิว ม้วนละ 30 บาท 60 ม้วน=1,800บาท
-ผ้าเขียวส่ีเหล่ียมเย็บแผล ผืนละ 325 บาท 5ผืน=1,625บาท
-ถุงมือ sterile no.6.5 กล่องละ 750 บาท 1 กล่อง=750บาท
-ถุงมือ sterile no.7 กล่องละ 750 บาท 1 กล่อง=750บาท
-ถุงมือ sterile no.7.5 กล่องละ 750 บาท 1 กล่อง=750บาท
-Tourniquet  (ทูนิเก้) เส้นยาว เส้นละ 55 บาท 2เส้น=110บาท
-Guide wire เด็ก เส้นละ 217 บาท 1เส้น=217บาท
-Guide wire   ผู้ใหญ่ เส้นละ 217 บาท 1เส้น=217บาท
-แฟ้มประวัติคนไข้ ลังละ 803 บาท 20ลัง=16,060บาท
-ซองซิปสีชา ขนาด 7*10  แพ็กละ 135 บาท 30แพ็ก=4,050บาท
-ซองซิปสีชา ขนาด 8*12 แพ็กละ 135 บาท 30แพ็ก=4,050บาท
-ซองซิปสีใส ขนาด 7*10 แพ็กละ 135 บาท 30แพ็ก=4,050บาท
-ซองซิปสีใส ขนาด 8*12 แพ็กละ 135 บาท 30แพ็ก=4,050บาท
-ไฟฉาย อันละ 89 บาท 6อัน=534บาท
-ถ่านไฟฉาย ขนาด 1.5 V คู่ละ 50 บาท 10คู่=500บาท
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม
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จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

-หมึกเคร่ืองปร้ิน รุ่น Fs 1025MFP ตลับละ 340 บาท 10ตลับ=3,400บาท
-กาแก้วล้างตา (Undine Glass) ใบละ 350 บาท 2ใบ=700บาท
-B86:C106แอลกอฮอล์ 70% 450 ml ขวดละ 59.92 บาท 48 ขวด=2,876.16บาท
-หน้ากากอนามัย  กล่องละ 124.12 บาท 144 กล่อง=17,873.28บาท
-SYRING  insulin  100 PCS/ BOX กล่องละ 909.50 บาท 1 กล่อง=909.5บาท
-TEGADERM 60*80 mm. พลาสเตอร์ใสกันน้ ามีแผ่นซับ 10 ช้ิน/กล่อง กล่องละ 107.00 1 กล่อง=107บาท
-HEMATOCRIT  TUBE สีแดง 100 ช้ิน/หลอด หลอดละ 155.15 บาท 5 หลอด=775.75บาท
-ถุงมือsize S กล่องละ 192.60 บาท  24 กล่อง=4,622.4บาท
-ถุงมือsize M กล่องละ 192.60 บาท  36 กล่อง=6,933.6บาท
-ถุงมือsize L กล่องละ 192.60 บาท  24 กล่อง=4,622.4บาท
-NYLON  3/0 กล่องละ   802.50 บาท 2 กล่อง=1,605บาท
-Silk 5/0   กล่องละ 1,091.40 บาท 2 กล่อง  =2,182.8บาท
-เข็มcutting No 21 doz/box กล่องละ 428 บาท 4 กล่อง=1,712บาท
-เข็มcutting No 24 doz/box กล่องละ 428 บาท  4 กล่อง=1,712บาท
-แผ่นสไลด์   *100 pcs กล่องละ  107 บาท 3 กล่อง =321บาท
-COVER  SLIDE   *100'S  ขนาด 22*22 กล่องละ  94.16 บาท 3 กล่อง=282.48บาท
-กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส กล่องละ  695.50 บาท 3 กล่อง=2,086.5บาท
-เจลล้างมือ 450 cc ขวดละ  187.25 บาท 60 ขวด=11,235บาท
-SILK  3/0 ความยาว  100  หลา ม้วนละ 588.50 บาท 5 ม้วน= 2,942.5บาท

-แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์ ส าหรับติด NG tube  Stretch ขนาด 6cm x 8 cm กล่องละ 107 บาท 6 กล่อง=642บาท
-น้ ายาท าความสะอาดช่องปาก special mouth wash  1000 ML ขวดละ 294.25 บาท 2 ขวด=588.5บาท
-สายNG tube NO 14,16   50 PCS/PACK กล่องละ 1,016.50 บาท 2 กล่อง=2033บาท
-สายsuction 14, 16   50 PCS/PACK กล่องละ 535.00 บาท 2  กล่อง= 1,070บาท
-unison น้ ายาสวนอุจจาระ 100 cc ขวดละ 37.45 บาท 36 ขวด =1,348.2บาท
-สายสวนปัสสาวะ Foley cath ชนิด 2 ทาง No14,16 10 PCS/PACK แพ็กละ 481.50 บาท 3 แพ็ก =1,444.5บาท
-สายสวนปัสสาวะสีแดง intermittant  NO.  10 , 12   12 PCS/DOZ แพ็กละ 278.20 บาท 3 แพ็ก=834.6บาท
-Urine bag ถุงปัสสาวะ  10 PCS/ PACK  ท่อท้ิงบน/ล่าง แพ็กละ 321 บาท 3 แพ็ก =963บาท
-พลาสเตอร์เหนียวส าหรับติดสายสวนปัสสาวะINNOTAPE  1""  12 ม้วน/กระบอก  กระบอกละ 695.50 บาท 1 
กระบอก=695.5บาท
-Duo Derm CGF แผ่นแปะแผลกดทับ 10X10cm กล่องละ 1,337.50 บาท 1 กล่อง =1,337.5บาท
-Duo Derm hydroactive gel  30 gm 3 TUBE/BOX กล่องละ 1,016.50 บาท 1 กล่อง=1,016.5บาท
-KY-jelly  50 กรัม หลอดละ 155.15 บาท 6 หลอด=930.9บาท
-แผ่นตรวจน้ าตาล GLUCO DR'  50  ช้ิน/กล่อง กล่องละ 1,016.50 บาท 2 กล่อง =2,033บาท
-นีเวีย ตลับละ 160 บาท 20 ตลับ = 3,200บาท
-ไวท์ออย ลิตรละ 160 บาท 2 ลิตร = 320บาท
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

กิจกรรม 2 ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฐมพยาบาล 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนรายวิชาความรู้ในรายวิชาการตรวจประเมินและบ าบัดโรคทาง
สาธารณสุข และรายวิชาปฐมพยาบาลและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ
1. งบประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการจริงไม่เกินกว่าท่ีขออนุมัติ
ไว้ และใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือได้ตามคุณลักษณะท่ีก าหนดส าหรับการ
ฝึกปฏิบัติในรายวิชาการตรวจประเมินและบ าบัดโรคทาง
สาธารณสุข และรายวิชาปฐมพยาบาลและบรรเทาสาธารณภัย

                     282,309.00                      282,309.00 ครุภัณฑ์'
-เคร่ืองวัด BP digital ออมรอม  รุ่น HEM 7121 เคร่ืองละ  3,745บาท 5 เคร่ือง =18,725 บาท
-เคร่ืองตรวจน้ าตาล GLUCO DR'  3,745 บาท 5 เคร่ือง = 18,725บาท
- เคร่ืองวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก  2,996 บาท 3 เคร่ือง = 8,988บาท
- เคร่ืองดูดเสมหะ SUCTION   YUWELL  รุ่น 7E-C เคร่ืองละ  3,745  บาท 3 เคร่ือง = 11,235บาท
-กระปุกส าลี 3""X4"" STAINLESS  กระปุกละ 304.95 บาท 3 กระปุก = 914.85บาท
-กระปุกส าลี 5""X7"" STAINLESS กระปุกละ  411.95 บาท 3 กระปุก = 1,235.85บาท
-โมเดลเย็บแผล  พร้อมแท่นวาง ชุดละ  4,173  บาท  20 ชุด = 83,460บาท
-กะลังมังสแตนเลสส าหรับเช็ดตัวผู้ป่วย  30 ซม.  ใบละ 695.50 บาท 5 ใบ = 3,477.5บาท
-walker  อลูมิเนียม พับไม่ได้ ช้ินละ 738.30 บาท 2 ช้ิน =1,476.6บาท
-ไม้ค้ ายัน  เบอร์  48 , 50 , 52 คู่ละ 588.50 บาท 2 คู่ =1,177บาท
-ครกบดยา ชุดละ 197.95 บาท 5 ชุด =989.75บาท
-ถาดนับเม็ดยา ชุดละ 411.95 บาท 5 ชุด=2,059.75บาท
-ผ้าปูท่ีนอน แพ็คละ 695.50 บาท 6 แพ็ค=4,173บาท
-ปลอกหมอน แพ็คละ 160.50 บาท 6 แพ็ค=963บาท
-หมอนหุ้มหนังเทียม ใบละ 428 บาท 3 ใบ=1,284บาท
-ผ้าขวางเตียง ช้ินละ 513.60 บาท 12 ช้ิน =6,163.2บาท
-ผ้ายางขวางเตียง ช้ินละ 197.95 บาท 12 ช้ิน=2,375.4บาท
-ผ้าห่ม ผืนละ 695.50 บาท 2 ผืน=1,391บาท

พ.ย-ธ.ค64 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

-สายให้ออกซิเจนทางจมูก canular ช้ินละ 58.85 บาท 4 ช้ิน=235.4บาท
-O2 mask ชนิดหน้ากาก ช้ินละ 101.65 บาท 4 ช้ิน=406.6บาท
-O2 mask with bag ช้ินละ 133.75 บาท 4 ช้ิน=535บาท
-O2 collar ชนิดหน้ากากครอบท่อหลอดลม ช้ินละ 144.45 บาท 4 ช้ิน=577.8บาท
-สายให้ออกซิเจนแบบงวงช้าง corrugate tube  100 ฟุต ม้วนละ 1,498 บาท 1 ม้วน=1,498บาท
-T-piece ช้ินละ 192.60 บาท 4 ช้ิน=770.4บาท
-หน้ากากพ่นยา Nebulizer mask ช้ินละ 90.95 บาท 4 ช้ิน=363.8บาท
-กระบอกน้ าพ่นยา Humidifier bottle ช้ินละ 374.50 บาท  4 ช้ิน=1,498บาท
-กระเปาะพ่นยา ช้ินละ 85.60 บาท 4 ช้ิน=342.4บาท
-ท่อเจาะคอ แบบโลหะ(tracheostomy set) ช้ินละ 1,048.60 บาท 4 ช้ิน=4,194.4บาท
-เชือกผูกtube ม้วนละ 107.00 บาท 2 ม้วน=214บาท
-bed pan  STAINLESS ช้ินละ 1,337.50 บาท 4 ช้ิน=5,350บาท
-urinal  STAINLESS ช้ินละ 952.30 บาท 4 ช้ิน=3,809.2บาท
-ผ้าห่อ set  20 ""*20"" ช้ินละ 347.75 บาท 10 ช้ิน=3,477.5บาท
-ถาดท าแผลชนิดมีหลุมใส่น้ ายา ช้ินละ 267.50 บาท 5 ช้ิน=1,337.5บาท
-ชามสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 cm. ช้ินละ 240.75 บาท 5 ช้ิน=1,203.75บาท
-ผ้าส่ีเหล่ียมเจาะกลาง 20*20 CM ช้ินละ 374.50 บาท 5 ช้ิน=1,872.5บาท
-เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิว เคร่ืองละ 1,492.65 บาท 4 เคร่ือง=5,970.6บาท
-ชามรูปไต   STAINLESS  8"" ช้ินละ 192.60 บาท 5 ช้ิน=963บาท
-non tooth forceps  16 CM ช้ินละ 123.05 บาท 5 ช้ิน=615.25บาท
-ตู้เหล็กใส่แฟ้มประวัติคนไข้แบบ 4 ช้ัน หลังละ 5,000 บาท 6 หลัง=30,000บาท

8

หนา้ที ่6



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

-เคร่ืองปร้ินฉลากยา เคร่ืองละ 6,990 บาท 1 เคร่ือง=6,990บาท
-ทีวี TV 32 น้ิว LED Wifi HD 720P Android Smart TV เคร่ืองละ 9,990 บาท 1 เคร่ือง =9,990บาท
-เคร่ืองส ารองไฟ  1000VA เคร่ืองละ 2,250 บาท 4 เคร่ือง=9,000บาท
-ถังขยะสแตนเลส60 ลิตร มีล้อ ขาเหยียบ มีใส้ในสแตนเลส ขนาด 16x26 น้ิว ถังละ 6,500 บาท 1 ถัง=6,500บาท
-เคร่ืองซีลสูญญากาศ  รุ่น สแตนเลส เคร่ืองละ 5,990 บาท 1 เคร่ือง =5,990บาท
-เคร่ืองวัดอุณหภูมิฝ่ามือพร้อมจ่ายแอลกอฮฮลล์ เคร่ืองละ 5,990 บาท 1 เคร่ือง = 5,990บาท
-ผ้าขนหนูขนาด 15*30 น้ิว โหลละ 300 บาท 2 โหล = 600 บาท
-ผ้าขนหนูขนาด 27*54 น้ิว โหลละ 1,400 บาท 1 โหล = 1,400 บาท
-ผ้าขนหนูขนาด 30*60 น้ิว โหลละ 1,800 บาท 1 โหล = 1,800 บาท

8

กิจกรรม 3 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(อนามัยส่ิงแวดล้อม)

1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม
2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมในการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. อาจารย์มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอนและ
นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน

                      54,760.00                     54,760.00 ค่าวัสดุ
- ขวดวัดปริมาตร 100 มล. ฝา PP 120 บาท × 20 ขวด = 2,400 บาท 
- ขวดวัดปริมาตร 50 มล. ฝา PP 100 บาท × 20 ขวด = 2,000 บาท
- ขวดวัดปริมาตร 250 มล. ฝา PP 250 บาท × 20 ขวด = 5,000 บาท 
บิวเรต 50 มล. ก๊อก PTFE 650 บาท × 10อัน = 6500 บาท
- บีกเกอร์ 1,000 มล. 180 บาท  × 20 ใบ = 3,600 บาท 
- บีกเกอร์ 250 มล. 60 บาท  × 20 ใบ = 1,200 บาท 
- บีกเกอร์ 100 มล. 50 บาท × 20 ใบ = 1,000 บาท 
- บีกเกอร์ 50 มล. 45 บาท × 20 ใบ = 900 บาท
- ปิเปต แบบกระเปาะ 1 มล. 40 บาท × 20อัน = 800 บาท 
- ปิเปต แบบกระเปาะ 10 มล. 45 บาท × 20 อัน = 900 บาท
- ปิเปต แบบกระเปาะ 5 มล. 40 บาท × 20 อัน = 800 บาท
- ปิเปต แบบกระเปาะ 25 มล. 60 บาท × 20 อัน = 1,200 บาท
- ปิเปต แบบขีด 1 มล. 40 บาท × 20 อัน = 800 บาท 
- ปิเปต แบบขีด 10 มล. 50 บาท × 20 อัน = 1,000 บาท
- ปิเปต แบบขีด 25 มล. 60 บาท × 20 อัน = 1,200 บาท
- ปิเปต แบบขีด 5 มล.  50 บาท × 20 อัน =1,000 บาท
- หลอดหยด 10 ซม. พร้อมจุก 10บาท × 100 หลอด = 1,000 บาท
- แท่งแก้วคนสาร 8 น้ิว 20 บาท × 20 แท่ง = 400 บาท
- หลอดทดลองกลาง 16×150 มม. 10 บาท × 200 หลอด = 2,000 บาท
- ขวดรูปชมพู่ 250 มล. 75 บาท × 20 ขวด = 1500 บาท
- ขวดรูปชมพู่ 500 มล. 120 บาท × 20 ขวด =2,400 บาท
- ขวด BOD 300 มล. 450 × 20 ขวด = 9,000 บาท
- กระบอกตวง 100 มล. 150 บาท  × 20 กระบอก = 3,000 บาท
- กระบอกตวง 50 มล. 120 บาท × 20กระบอก = 2,400 บาท
ลูกยางปิเปต 38 บาท × 20 อัน = 760 บาท
- ชุดทดสอบคลอรีนอิสระ 2000 บาท × 1ชุด = 2,000 บาท

ม.ค.-มี.ค.65 ประธานหลักสูตร9
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

10 กิจกรรม 4 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สุขภาพและความงาม)

1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาสาขาสุขภาพและความ
งาม
2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมในการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านสุขภาพและความงามอย่างเต็มศักยภาพ

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบัติด้านสุขภาพและความงาม ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. อาจารย์มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอนและ
นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน

                      40,000.00                     40,000.00 ค่าวัสดุ
- สารเคมี 20,000 บาท
- ค่าบรรจุภัณฑ์ 10,000 บาท
- ค่าสมุนไพรสดและแห้ง 10,000 บาท

ธ.ค. 64 อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ
ประธานหลักสูตรสุขภาพและความ
งาม

1. เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
สุขภาพชุมชนในการฝึกสหกิจศึกษา

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100  นักศึกษาทุกกลุ่มได้รับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ 
เชิงคุณภาพ
1. อาจารย์มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอนและ
นักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน

                      66,316.00                     66,316.00 ค่าวัสดุ
'1. กรรไกร จ านวน 27 อัน x 35 บาท = 945 บาท
2. กาวแท่งสีขาวขุ่น(ส าหรับปืนยิง) จ านวน 2 แพ็ค x  220 บาท = 440 บาท
3. กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ จ านวน 27 กระป๋อง x 65 บาท = 1,755 บาท
4. ลวดเสียบกระดาษ No.1 ตราม้า จ านวน 27 กล่อง x 8 บาท = 216 บาท
5. คลิปด า No.110 ตร้าม้า จ านวน 27 กล่อง x 28บาท = 756 บาท
6. คัตเตอร์สแตนเลสอันเล็ก ตราม้า  จ านวน 27 อัน x22บาท = 594 บาท
7. ดอกไม้ส าเร็จ (จัดบอร์ด) จ านวน 27 ชุด x 180 บาท = 4,860 บาท
8. ดินสอด า 2B จ านวน 5 โหล x 40 บาท = 200 บาท
9. สก็อตเทปใสแกนใหญ่ จ านวน 27 ม้วน x 20บาท = 540 บาท
10. ปากกาลูกล่ืน(สีน้ าเงิน) จ านวน 10แพค x 175บาท = 1,750 บาท
11. ปากกาลูกล่ืน(สีแดง) จ านวน 10แพค x 175บาท = 1,750 บาท
12. ปืนยิงกาว จ านวน 27 อัน x 150บาท = 4,050 บาท
13. แผ่นลูกฟูก ขนาด 65x80ซม. จ านวน 135 แผ่น x 50บาท = 6,750 บาท
14. ซองพลาสติก ขนาด A4 จ านวน 5 แพค x 40 บาท = 200 บาท
15. ตัวแม็ก No.HD-50 MAX จ านวน 27 อัน x 230บาท = 6,210 บาท
16. ลวดเย็บกระดาษ MAX No.35 จ านวน 27 กล่อง x 10บาท = 270 บาท
17. ไม้บรรทัดพลาสติก 12 น้ิว  จ านวน 27 อัน x 2.50 บาท = 68 บาท
18. ยางลบสเต็ดเลอร์(526-35) จ านวน 27 ก้อน x 3บาท = 81 บาท

ต.ค.-ธ.ค.64 อ. เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
อ. นิโรบล มาอุ่น
น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์
น.ส.มณทิชา ล่ีผาสุข
น.ส.วชลทิชา พงษ์ทวี
น.ส.ปิยะเนตร แต่งงาม

19. ลิควิคเปเปอร์แบบปากกา เพนเทล จ านวน 27 อัน x 45บาท = 1,215 บาท
20. กระดาษสติกเกอร์ใส A4 (แพค50) จ านวน 3 แพค x 150 บาท = 450 บาท
21. กระดาษสติกเกอร์สี (A4/30แผ่น) จ านวน 3 แพค x 130 บาท = 390 บาท
22. สมุดปกแข็ง/หลังปกลายแฟนซี 9/80 จ านวน 54 เล่ม x 14 บาท = 756 บาท
23. สันรูด ขนาด 6มม. จ านวน 27 อัน x 5 บาท = 135 บาท
24. ดินสอสีไม้ตราม้า No.2080 แท่งยาว จ านวน 27 กล่อง x45บาท = 1,215 บาท
25. กระดาษ ขนาด A4 จ านวน 135 รีม x 95 บาท = 12,825 บาท
26. กระดาษสี ขนาด A4 (80G/500แผ่น) จ านวน 27 รีม x 165บาท = 4,455 บาท
27. กระดาษฟลิบชาร์ท ขนาด 75x90 ซม. จ านวน 27 รีมx 160บาท = 4,320 บาท
28. กระดาษการ์ดสี A4 180G จ านวน 27 รีม  x  130 บาท = 3,510 บาท
29. กระดาษชาร์ท เทา-ขาว จ านวน 54 แผ่น  x 15 บาท = 810 บาท
30. กระดาษสี แบบอ่อน ขนาดใหญ่  จ านวน 135 แผ่น  x 10 บาท = 1,350 บาท
31. กระดาษโปสเตอร์แข็งหน้าเดียว จ านวน 150 แผ่น x 18บาท = 2,700 บาท
32. กระดาษโฟโต้ 120G (100แผ่น) จ านวน 3 แพค x 250 บาท = 750 บาท

11 กิจกรรม 5 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สหกิจศึกษา ปี
การศึกษา 2564

หนา้ที ่8



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

โครงการ 1.3.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน VRU Online และ MOOC 10800 0 10800

12 กิจกรรม1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ออนไลน์

1. เพิอพัฒนารายวิชาภายในหลักสูตรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ online
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน online

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90 ของรายวิชาภายในหลักสูตรท่ีมีการเรียนการ
สอนสามารถสอนในรูปแบบ online ได้
2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ online 
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ของอาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียน
การสอน online

10800 10,800 กิจกรรมท่ี1 การจัดอบรมบุคลากร การจัดการเรียนการสอน online 
ค่าตอบแทน
  - ค่าวิทยากร 1คน ×  3วัน × 6 ช่ัวโมง × 600 บาท = 10,800 บาท

ม.ค.- มี.ค. 65 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

5 โครงการ 1.4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ในประเทศ เพ่ือร่วมจัดการศึกษา -                             276,560                      276,560                      

13 กิจกรรม 1 การสร้างเครือข่ายพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

1.  เพ่ือให้อาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจศึกษามีความรู้เก่ียวกับขอบเขตการ
ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
2.  เพ่ือให้อาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจศึกษามีทักษะในการประเมินสถานการณ์
สุขภาพชุมชนและศึกษาบริบทของชุมชนในพ้ืนท่ีจริง

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของอาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาความรู้เก่ียวกับขอบเขตของการปฏิบัติงานทางด้าน
สาธารณสุขอยู่ในระดับดี
2.ร้อยละ 80 ของอาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจ
ศึกษามีทักษะในการประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชนอยู่ใน
ระดับดี
เชิงคุณภาพ
 1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาสามารถท างานร่วมกับชุมชนและท างานเป็นทีมได้

                      26,865.64                     26,865.64 ค่าใช้สอย  23,415.64 บาท
ค่าเบ้ียเล้ียงการเข้าร่วมประชุมและอบรม จ านวน 30 คน x รายละ 160 บาท = 4,800 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว คิดตามระยะทางจริง (กิโลเมตรละ 4 บาท) 
 = 6,270.64 บาท
1) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังส านักงานโรงพยาบาลพระราม 2 (ไป-กลับ 121.68
 กิโลเมตร X 4 บาท x 2 คัน) = 973.44 บาท
2) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร (ไป-กลับ 
491.5 กิโลเมตร X 4 บาท x 2 คัน) = 3,932 บาท

พ.ย. 64 อ.เจียระไน  
ปฐมโรจน์สกุล
นิโรบล

หนา้ที ่9



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

                      134,594 ค่าตอบแทน 134594 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากร (สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาการจัดการสถานพยาบาล) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 28 คน x 400 บ. x 4 ชม. x 3 คร้ัง
= 134,400 บาท 

ค่าวัสดุ  194 บาท
เอกสารแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จ านวน 
97 ชุด x แผ่นละ 2 บาท
= 194 บาท
 

มี.ค. 65 อ.ศศิวิมล 
จันทร์มาลี
น.ส.พัชราพร เรียงวงศ์

14 กิจกรรม 2 การติดตามการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564

1) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เชิงวิชาชีพและประสบการณ์การเรียนรู้จากชุมชน
ระหว่างกลุ่มนักศึกษา อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล และพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการของนักศึกษา 
2) เพ่ือร่วมกันอภิปรายกระบวนการและผลจากการด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ชุมชน และวิพากษ์ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานการฝึกสหกิจศึกษา
3) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ด้านสาธารณสุข การตรวจประเมิน
และบ าบัดโรคเบ้ืองต้น และกลวิธีในการด าเนินงานร่วมกับคนในชุมชนจากผู้เช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์จริงจากชุมชน

เชิงปริมาณ
 1) ร้อยละ 100 ของจ านวนของนักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง และพ่ีเล้ียงนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 
 2) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
ส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษา โดยจะต้องมีส่วนประกอบของ
แผนงาน/โครงการ/นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
ท่ีได้ปรับแก้แล้วตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
 3) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากพ้ืนท่ี
 4) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของชุมชน
เชิงคุณภาพ
 1) มีการรายงานผลกระบวนการการอภิปราย   
 2) มีการรายงานผลจากการด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของชุมชน และวิพากษ์ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
การฝึกสหกิจศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และพ่ีเล้ียง
นักศึกษาสหกิจศึกษา

                         134,594 

หนา้ที ่10



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

15 กิจกรรมท่ี 3  การจัดประชุมวิชาการเพ่ือรวมกลุ่ม
พันธมิตรของเครือข่ายงานกลุ่มราชภัฏภาคกลางท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และสานภารกิจงานด้านความร่วมมือ (MOU) ในการ
ท างานด้านการส่งเสริมวิชาการ งานกิจการนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพระหว่างสถาบันในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์
2. เพ่ือจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานสาธารณสุขและก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถาบันในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง
3. เพ่ือจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมทางสุขภาพดีเด่นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 70 ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางลงนามเพ่ือเป็นเครือข่ายงาน
สาธารณสุขกลุ่มราชภัฏภาคกลาง
เชิงคุณภาพ
1. ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันในกลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคกลาง
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมทาง
สุขภาพดีเด่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง

                         115,100                       115,100 ค่าตอบแทน 14,400 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง = 14,400 บาท
ค่าใช้สอย 65,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 คน x 100 บาท x  1 ม้ือ = 20,000 บาท
-ค่าอาหารว่าง จ านวน 200 คน x 35 บาท x  2 ม้ือ = 14,000 บาท
-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  10,000 บาท
-ค่ารางวัลในการจัดประกวดผลงาน 21,000 บาท
-ค่าวัสดุ 36,000
-ค่าใช้จ่ายในการท ากระเป๋าผ้า 65 บาทx 200 ใบ = 13,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายเล่ม/หนังสือส าหรับการจัดประชุม 200 เล่ม บาทx เล่มละ 100 = 20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการท าโล่รางวัล จ านวน 6 โล่รางวัล x 500 บาท  = 3,000 บาท

ม.ค.-มี.ค.65

อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์
อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี

6 โครงการ 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพ่ือร่วมจัดการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล                               -                         219,000                       219,000 
16 กิจกรรมท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานด้าน

สาธารณสุขระหว่างหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
แลกเปล่ียนหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การสาธารณสุข

1. เพ่ือให้คณาจารย์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน การวิจัย ด้านสาธารณสุข
ในต่างประเทศ 
2. เพ่ือให้คณาจารย์ได้พัฒนาหลักสูตร และแลกเล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการด าเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตร ตลอดจนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในระหว่างประเทศ
3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในต่างประเทศ
4. พัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสหวิชาการร่มกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศประสานความ
ร่วมมือและท า MOU

เชิงปริมาณ
1.. มีเครือข่ายทางวิชาการท่ีด าเนินงานระหว่าง
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน
2. มีสรุปการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานดานสาธารณสุขระหว่าง
หลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 1 เล่ม
เชิงคุณภาพ
1.ทุกหลักสูตรมีการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง
มีการแลกเปล่ียนอาจารย์เพ่ือแลกเปล่ียนทางการศึกษา

                         219,000                       219,000 ค่าใช้สอย  215,000 บาท
-ค่าเดินทางไป - กลับระหว่างประเทศ 25,000 บาท x 5 คน  เท่ากับ = 100,000 บาท
-ค่าเดินทางภายในประเทศ 6,000 บาท x 5 คน  30,000 บาท
-ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ 2,200 บาท × 5 วัน × 5 คน  =  55,000  บาท
--ค่าท่ีพัก 3 ห้อง × 2,500 บาท × 4 คืน= 30,000  บาท
ค่าวัสดุ 4,000 บาท
-ค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ิน x 1,500 บาท = 3,000  บาท
ค่าวัสดุ 4,000 บาท
-ค่าของท่ีระลึก จ านวน 2 ช้ิน x 1,500 บาท = 3,000  บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 50 หน้า x 0.50 บาท x 20 ชุด = 500  บาท
-คาจัดท าเล่ม จ านวน 10 ชุด x 50 บาท =500  บาท

เมยษ.-มิ.ย. 65 อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

หนา้ที ่11



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

7 โครงการ 1.5.1 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ -                             153,206                      153,206                      

17 กิจกรรม 1 โครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 รหัสนักศึกษา 
62

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ  
2) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจรูปแบบของแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR 
3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ทดสอบชุดข้อสอบวัดระดับมาตรฐานเทียบเท่า CEFR

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 
4 รหัสนักศึกษา 62 ท่ีได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและภาษาอังกฤษ
 2) ร้อยละ 20 หรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 รหัสนักศึกษา 62 มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ข้ึนไป 
เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มากข้ึน

                         153,206                          153,206 ค่าตอบแทน 108,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 30 ชม. x 1,200 = 108,000 บาท
ค่าใช้สอย 6,300 บาท
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3 คน x จ านวน 5 วัน x วันละ 420 บาท = 6,300 บาท
ค่าวัสดุ 1,456 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ
 (104 ชุด x 1 บาท)
วัสดุในการจัดกิจกรรม  
- ดินสอไม้ 2B 104 แท่ง (104 x 8 บาท)
- ยางลบ 104 อัน (104 x 5 บาท)
ค่าใช้สอย 37,450 บาท
- ค่าอาหารว่าง 107 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 5 วัน 

ก.ค. 65 อ.ศศิวิมล 
จันทร์มาลี
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์
อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

8 โครงการ 1.5.2 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาการและวิชาชีพ -                             485,774                      485,774                      

18 กิจกรรมท่ี 1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
สาธารณสุขภาคฤดูร้อน

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในขอบเขตของการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน
2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น (หัตถการ)

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 100.0 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ร้อยละ 80.0 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90.0 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ใน
ขอบเขตของการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานเพ่ิม
มากข้ึน
2. ร้อยละ 90.0 ของนักศึกษามีทักษะในการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น (หัตถการ)

                        22,940 22,940 ค่าตอบแทน  14,400 บาท
- ค่าวิทยากร จ านวน 4 คน x 600 บาท  x 6 ช่ัวโมง= 14,400 บาท
ค่าใช้สอย 6,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 12 คน x 100 บาทx1 ม้ือ = 1,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาจ านวน 68 คน x 80 บาท x1 ม้ือ=5,440 บาท
ค่าวัสดุ 1,600 บาท
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 20 บาทx70ชุด= 1,400 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 200 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 300 บาท
- ค่าแสตมป์ 300 บาท

เม.ย.-มิ.ย. 65 อ. นิโรบล มาอุ่น
อ.ปัณณทัต 
ตันธนปัญญกร
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

19 กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุช 1. เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2. เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการ
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็น

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 90.0 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2.ร้อยละ 80.0 ของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษา อาจารย์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องด้าน
การบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็น

45,870 45,870 ค่าตอบแทน 10,800 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง = 10,800 บาท 
ค่าใช้สอย	33,660 บาท
- ค่าอาหารกลางวันอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี (จัดภายนอก) จ านวน 10 คน x 150 บาท = 1,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา (จัดภายนอก) จ านวน 68 คน x 120 บาท = 8,160 บาท
- ค่าเช่ารถบัส 12,000 บาท x 2 คัน  = 24,000 บาท
ค่าวัสดุ 1,410 บาท	
- ค่าถ่ายเอกสาร ชุดละ 20 x 68 คน = 1,360 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าแสตมป์ 50 บาท

ม.ค.- ก.พ. 65 อ. นิโรบล มาอุ่น
อ. ศศิวิมล จันทร์มาลี
อ.กริช เรืองไชย
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

หนา้ที ่12



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

20 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาดูงาน เสริมสร้างทักษะ
ทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

1.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์
2.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์
3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้าน
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับกลไก
การท างานของร่างกายมนุษย์
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย์เพ่ิมข้ึน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับกลไกการท างานของ
ร่างกายมนุษย์เพ่ิมข้ึน

                      26,400.00 26,400 ค่าใช้สอย 26,400 บาท
1. ค่าอาหารว่าง (70 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) = 4,900 บาท
2. ค่าเช่ารสบัส เดินทางจากจากมหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะทาง 
51 กิโลเมตร (2 คัน x 10,000 บาท) = 
20,000 บาท     
ค่าวัสดุ  1,500   บาท
1. ค่าของท่ีระลึกตอบแทนวิทยากร 1,500 บาท                                                                                         
             

 ต.ค. – พ.ย. 64 อ.นาตยา 
ดวงประทุม

21 กิจกรรมท่ี 4 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

1. เพ่ือให้คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม มีความรู้ และประสบการณ์
จริงในการด าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
2. เพ่ือน านักศึกษาสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และสามารถใช้
สถานท่ีศึกษาดูงานเป็นกรณีศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้

เชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 2 
สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2. ความพึงพอใจภาพรวมของกิจกรรมในระดับมาก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษาสามารถสรุปความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี

                      34,280.00                     34,280.00 ค่าใช้สอย 17,280 บาท
ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 120 บาท 2 คัน 2 คร้ัง = 480 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน คนละ 4,200 บาท = 16,800 บาท
ค่าวัสดุ 17,000 บาท
ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เป็นเงิน 2,000 บาท
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นเงิน 15,000 บาท

ม.ค.-มี.ค. 65 ประธานหลักสูตร

22 กิจกรรมท่ี 5 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพและความงาม

1) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเก่ียวกับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและความงาม
2)เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการบริหารงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและความ
งาม

เชิงปริมาณ
1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
2. ร้อยละ 80 -ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับดี 
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจเก่ียวกับสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพและความงาม
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับการ
บริหารสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและความงาม

                            8,100                           8,100 ค่าใช้สอย 6,600 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คนx50 บาทx2 ม้ือ = 1,500 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน x120 บาท =1,800บาท
-ค่าเช่ารถตู้ จ านวน 1 คัน =1,800บาท
-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง =1,500 บาท
ค่าวัสดุ  1,500 บาท
-ค่าของท่ีระลึก จ านวน 1,500 บาท

ก.ค.65 อ.ดร.นภัสรัญชน์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ

23 กิจกรรมท่ี 6 การส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
สถานพยาบาล

1. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสาให้กับนักศึกษา
2. เพ่ือจัดกิจกรรมจิตอาสาด้านส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต
อาสา 
2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
เชิงคุณภาพ
1.  ร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างได้รับการพัฒนาด้านจิต
อาสาโดยการจัดท ากิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพและ
การพัฒนาส่ิงแวดล้อม

18,600 18,600 ค่าใช้สอย 21,200 บาท
1. ค่าเช่าเหมารถ 18,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน (40 คน X คนละ 80 บาท) =3,200 บาท

ก.พ.65 ผศ.นัชชา ยันติ

หนา้ที ่13



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

24 กิจกรรมท่ี 7 การเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาส าหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2. ร้อยละ 60 ของนักศึกษามีระดับความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนอยู่ในระดับมาก

21,240 21,240 ค่าตอบแทน  7,200 บาท
- ค่าวิทยากร จ านวน 3 คน x 600 บาท  x 6 ช่ัวโมง= 10,800 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการอบรม เล่มละ 120 บาท x 87 คน = 10,440 บาท

มิ.ย.65 อ.นิโรบล มาอุ่น
ผศ.นัชชา ยันติ

25 กิจกรรม 8 ส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ 
ด้านระบบสารสนเทศในสถานพยาบาล

1.เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีศักยภาพ
องค์ความรอบรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานพยาบาล ในยุคศตวรรษท่ี 21

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล คณะ
สาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1)  ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการส่งเสริมความรู้  
ทัศนคติ และการปฏิบัติ ด้านระบบสารสนเทศใน
สถานพยาบาล และความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับดี

                          13,080 13,080 ค่าใช้สอย 6,150 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (41 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ) = 3,280บาท
- ค่าอาหารว่าง (41 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) =2,870บาท                
ค่าวัสดุ 930 บาท
- ค่าถายเอกสาร ประกอบการบรรยาย  (41 คน x  20บาท ) = 820 บาท
 -ค่ากระดาษ A4 (จ านวน 1 รีมๆละ x 110 บาท) = 110 บาท 
ค่าตอบแทน 6,000 บาท
 -ค่าตอบแทนวิทยากร (1000บาทx6ชม.x1วัน)=6,000 บาท

ธ.ค.64 อ.ว่าท่ี ร.ต.ศิริชัย จันพุ่ม

26 กิจกรรม 9 สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังท่ี 9 1.เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลามัยท่ีดีจากการเล่นกีฬา  
2.เพ่ือสร้างความสามัคคีและสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 - 4 คณาจารย์ 
และบุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรม

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
ของจ านวนคณาจารย์และบุคลากรท้ังหมด
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสาธารณสุข
สัมพันธ์ คร้ังท่ี 9 เฉล่ียอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า 3.51 
คะแนน
4) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬา 
เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน

0 60,700 60,700 ค่าใช้สอย 45,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 300 คน x 80 บาท = 24,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 300 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 21,000 บาท
ค่าวัสดุ 12,700 บาท
- จ้างเหมาท าป้ายสาขาวิชา 4 แผ่น x 1,000 บาท = 4,000 บาท
- ถุงมือผู้รักษาประตู 2 คู่ x 550 บาท = 1,100 บาท
- กรวยชนิดยาง 8 อัน x 300 บาท = 2,400 บาท
- เปตอง 2 ชุด x 2,600 บาท = 5,200 บาท
ครุภัณฑ์ 3,000 บาท
- ป้ายสกอร์บอร์ 2 อัน x 1,500 บาท = 3,000 บาท

ส.ค.65 อ.ธธิธา เวียงปฏิ
ผศ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
นายกิตติวุฒิ ไชยการ
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

27

28 กิจกรรม 11 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์
เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564

1.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2.เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  ศิษย์เก่า คณาจารย์และบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

เชิงปริมาณ
1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 ของจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4
4) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 คน
เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษามีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในระดับดี 
2) นักศึกษาทราบแนวทางในการประกอบอาชีพทางด้าน
สาธารณสุขศาสตร์

0 40,000 40,000 ค่าตอบแทน 3,000 บาท
- ค่าวิทยากร (3 ช่ัวโมง x 500 บาท x 2 คน) = 3,000 บาท
ค่าใช้สอย 27,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 80 บาท) = 8,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (100 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) = 7,000 บาท
- ค่าจ้างวงดนตรี พร้อมอุปกรณ์ดนตรี (VRU Brand) = 12,000 บาท
ค่าวัสดุ 10,000 บาท
- ค่าของท่ีระลึกนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 (100 คน x 100 บาท) = 10,000 บาท

มี.ค.65 ผศ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม

มี.ค.65 อ.ธธิธา เวียงปฏิ
นายกิตติวุฒิ ไชยการ

กิจกรรม 10 การแข่งขันกีฬาภายในคร้ังท่ี 18 กีฬาเจ้า
ฟ้าเกมส์

1.เสริมสร้างภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
2.เพ่ือแสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬา การแสดงขบวนพาเหรด และสแตนเชียร์

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อความสวยงามของ
ขบวนพาเหรดและแสตนเชียร์อยู่ในระดับมาก
4) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬา 
เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน
2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21

0 56,000 56,000 ค่าใช้สอย 34,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (300 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ) = 24,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (300 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) = 10,500 บาท
ค่าวัสดุ 21,500 บาท
- ไม้อัดขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. (3 แผ่น x 650 บาท) = 1,950 บาท
- ไม้อัดขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. (3 แผ่น x 540 บาท) = 1,620 บาท
- พู่กันหัวกลม เบอร์ 00 (5 อัน x 13 บาท) = 65 บาท
- พู่กันหัวกลม เบอร์ 2 (5 อัน x 12 บาท) = 60 บาท
- พู่กันหัวกลม เบอร์ 3 (5 อัน x 14 บาท) = 70 บาท
- พู่กันหัวกลม เบอร์ 5 (5 อัน x 16 บาท) = 80 บาท
- พู่กันหัวกลม เบอร์ 10 (5 อัน x 27 บาท ) = 135 บาท
- พู่กันหัวกลม เบอร์ 12 (5 อัน x 36 บาท) = 180 บาท
- แปรงทาสี 2 น้ิว (4 อัน x 35 บาท) = 140 บาท
- แปรงทาสี 2.5 น้ิว (2 อัน x 40 บาท) = 80 บาท
- ทินเนอร์ (3 ถัง x 580 บาท) = 1,740 บาท
- สีอะคริลิค สีทอง TPI ขนาด 3 ลิตร (3 ถัง x 1,650 บาท) = 4,950 บาท
- สีน้ ามัน DIY ขนาด 3.50 ลิตร สีด า (4 ถัง x 520 บาท) = 2,080 บาท
- สีน้ ามัน DIY ขนาด 3.50 ลิตร สีแดง (4 ถัง x 520 บาท) = 2,080 บาท
- สีน้ ามัน DIY ขนาด 3.50 ลิตร สีเหลือง (1 ถัง x 520 บาท) = 520 บาท
- สีน้ ามัน DIY ขนาด 3.50 ลิตร สีขาว (6 ถัง x 520 บาท) = 3,120 บาท
- สีน้ ามัน DIY ขนาด 3.50 ลิตร สีน้ าเงิน (4 ถัง x 520 บาท) = 2,080 บาท
- เชือกฟาง (5 ม้วน x 40 บาท) = 200 บาท
- โฟมแผ่น หนา 1 น้ิว (5 แผ่น x 40 บาท) = 200 บาท
- เชือกบอสตันขาวแดง (100 เมตร) (5 ม้วน x 30 บาท) = 150 บาท
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

29 กิจกรรม 12 แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง อาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุข
ศาสตร์
2.เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทราบถึงวิธีการลงทะเบียนเรียน กฎระเบียบ การแต่งกาย และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
4.เพ่ือเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพสาธารณสุข

เชิงปริมาณ
1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด
เชิงคุณภาพ  
1) บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน

0 59,814 59,814 ค่าใช้สอย 14,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 400 คน x 35 บาท = 14,000 บาท
ค่าวัสดุ 45,814 บาท
- ค่าป้ายไวนิลแสดงความยินดี ขนาด 6 x 4 เมตร = 2,880 บาท
ค่าอุปกรณ์จัดซุ้ม 7,934 บาท
- กระดาษฟอยด์ คละสี (50 แผ่น x 19 บาท) = 950 บาท
- กรรไกร ขนาด 8.5 น้ิว (2 ด้าม x 65 บาท) = 130 บาท
- เทปกาวบาง (20 ม้วน x 25 บาท) = 500 บาท
- เทปกาวหนา (20 ม้วน x 215 บาท) = 4,300 บาท
- สีสเปรย์ (10 กระป๋อง x 85 บาท) = 850 บาท
- โฟมแผ่น ขนาด 60 x 120 ซม. หนา 2 น้ิว (5 แผ่น x 152 บาท) = 760 บาท
- เชือกไนลอน หนา 6 มม. 1 ม้วน x 144 บาท = 144 บาท
- กระดาษอาร์ต (2 แพ็ค x 150 บาท) = 300 บาท
ของท่ีระลึก 35,000 บาท
- กระเป๋าผ้าของท่ีระลึก (350 ใบ x 65 บาท) = 22,750 บาท
- เจลแอลกอฮอล์ (35 บาท x 350 ช้ิน) = 12,250 บาท

ก.ย.65 อ.อภิญญา อุตระชัย
อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

30 กิจกรรม 13 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฏระเบียบของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยฯ แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1
2.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์และใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย
3.เพ่ือเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
4.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพ่ี คณาจารย์และบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

เชิงปริมาณ 
1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2) ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรมในระดับดีมาก
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 85 ของผู้ข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฏระเบียบของคณะสาธารณสุขศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี
2) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
3) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจแนวทางการ
ประกอบอาชีพทางด้านสาธารณสุขศาสตร์

0 42,150 42,150 ค่าตอบแทน 3,000 บาท
- ค่าวิทยากร (1 คน x 3 ช่ัวโมง x 1,000 บาท) = 3,000 บาท
ค่าใช้สอย 36,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 120 คน x 80 บาท x 2 วัน = 19,200 บาท
- ค่าอาหารว่าง 120 คน x 35 บาท x 2 วัน x 2 ม้ือ = 16,800 บาท
ค่าวัสดุ 3,150 บาท
- ค่าสมุดโน๊ต เล่มใหญ่ 120 เล่ม x 25 บาท = 3,000 บาท
- เชือกบอสตันขาวแดง (100 เมตร) (5 ม้วน x 30 บาท) = 150 บาท

มิ.ย.65 อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
นายกิตติวุฒิ ไชยการ

31 กิจกรรม 14 วิศวกรสังคม "เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยสู่
ผู้น าศตวรรษท่ี 21"

1.เพ่ือส ารวจปัญหาในชุมชน วัด และโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี
2.เพ่ือจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาในชุมชน
3.เพ่ือสร้างวิศวกรสังคม "เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยสู่ผู้น าศตวรรษท่ี 21"

เชิงปริมาณ
1) จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 25 คน
2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน
เชิงคุณภาพ
1) วิศวกรสังคม "เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยสู่ผู้น าศตวรรษท่ี 21"
 จ านวน 1 กลุ่ม
2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21
3) นักศึกษามีจิตอาสาร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน

0 18,600 18,600 ค่าตอบแทน 3,000 บาท
- ค่าวิทยากร (1 คน x 1 วัน x 6 ช่ัวโมง x 500 บาท) = 3,000 บาท
ค่าใช้สอย 14,950 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 2 วัน x 1 ม้ือ) = 6,000 บาท
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมโครงการ (50 คน x 35 บาท x 1 วัน x 1 ม้ือ) = 1,750 บาท
- ค่าจ้างเหมารถตู้ (1,800 บาท x 2 คัน x 2 วัน) = 7,200 บาท
ค่าวัสดุ 650 บาท
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้จากมหาวิทยาลัยฯ ถึง ต าบลคลองห้า ไป-กลับ
(25 กิโลเมตร x 4 บาท x 2 วัน x 2 เท่ียว) = 400 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร (แบบสอบถาม) (50 ชุด x 5 บาท) = 250 บาท

มี.ค.65 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.ธธิธา เวียงปฏิ

32 กิจกรรมท่ี15 การบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

1.เพ่ือสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
2.เพ่ือประกอบกิจการท่ีมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพได้

0 18,000 18,000 ค่าวัสดุ 18,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร (40 ชุด x 20 บาท) = 200 บาท
- ค่าสารเคมีส าหรับฝึกพัฒนาผลิตพัณฑ์ = 15,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึกท าผลิตภัณฑ์ = 3,000 บาท

เม.ย.-มิ.ย.65 อ.ธธิธา เวียงปฏิ
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

41,375.00 2,084,761.21 2,126,136.21รวมงบประมาณ
หนา้ที ่16



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

1 โครงการ 2.1.1 โครงการจัดหาทุนและพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น                     21,000.00                     16,500.00                     37,500.00 
33 กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการท าวิจัยและแหล่งทุนร่วมกับหน่วยงาน
และพ้ืนท่ี

 - เพ่ือสร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและเครือข่ายนักวิจัย 
 - เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัติกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 -  มีเงินทุนวิจัย ไม่ต่ ากว่า 3,000,000 บาท
 -  มีสัญญาหรือโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 1 สัญญา/โครงการ
 - มีระดับความส าเร็จของเครือข่ายความร่วมมืออยู่ในระดับ 3

                      21,000.00                       21,000.00 ค่าใช้สอย 18,000 บาท
ค่ารถตู้ 1,800 บาท x 3 วัน = 5,400 
น้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ 2,000 บาท x 3 วัน = 6,000
ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 150 บาท x 3 วัน = 4,500
ค่าอาหารว่าง 10 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 3 วัน = 2,100
ค่าวัสดุ 3,000 บาท
ค่าของท่ีระลึก 1,000 บาท x 3 ช้ิน = 3,000

 ม.ค.-มี.ค.65 อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

34 กิจกรรม 2 ประชุมเพ่ือการพัฒนาหัวข้องานวิจัย และ
นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น

 - เพ่ือส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมท่ีได้จากผลงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 
 - เพ่ือฝึกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานผู้ให้ทุน ภาครัฐและเอกชน เชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น

มีจ านวนผลงานวิจัยเพ่ือแก้ไจปัญหาชุมชนท้องถ่ิน อย่างน้อย
 ร้อยละ 40

                        8,500.00                         8,500.00 ค่าใช้สอย 5,500 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 150 บาท x 1 วัน = 3,750
ค่าอาหารว่าง 25 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 1 วัน = 1,750
ค่าวัสดุ 3,000 บาท
ค่าของท่ีระลึก 1,000 บาท x 3 ช้ิน = 3,000

 ม.ค.-มี.ค.65 อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

35 กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอการ
วิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 
 - เพ่ือบ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอเพ่ือสร้างงานวิจัยและนวัติกรรมท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาเขิงพ้ืนท่ีและประเด็น
   - เพ่ือส่งเสิรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิขัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์
แหล่งทุน
 - เพ่ือวางระบบการบริหารงานวิจัยท่ีตอบโจทย์แหล่งทุน

 - มีผลงานวิจัยและนวัติกรรมเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็นท่ี
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2 ผลงาน
 - มีระดับความส าเร็จของผลงานวิจัยและนวัติกรรมท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีและเชิงประเด็น ในระดับ 3

                        8,000.00                         8,000.00 ค่าตอบแทน 3,600 บาท
ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท = 3,600
ค่าใช้สอย 4,400 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท = 3,000
ค่าอาหารว่าง 20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 1,400

 ม.ค.-มี.ค.65 อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

2 โครงการ 2.1.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์                               -                       17,900.00                     17,900.00 

36 กิจกรรม 1 อบรมการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอ
จริยธรรมในมนุษย์

 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์  -มีจ านวนผลงานวิจัยท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
เชิงพาณิชย์ จ านวน 1 ผลงาน 
 - มีจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
การวิจัยในมนุษย์เพ่ือการพัฒนาชุมชน จ านวน 2 ผลงาน

                        7,400.00                         7,400.00 ค่าใช้สอย 4,400 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท = 3,000
ค่าอาหารว่าง 20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 1,400
ค่าวัสดุ 3,000 บาท
ค่าของท่ีระลึก 1,000 บาท x 2 ช้ิน = 2,000
เอกสารประกอบการอบรม 20 ชุด x 50 บาท = 1,000 

 ม.ค.-มี.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ

37 กิจกรรม 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรม การพัฒนาชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

 -  เพ่ือขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาความ
เหล่ือมล้ า เสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถ่ินในการ
พัฒนาตนเองและจัดการตนเอง
 - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัติกรรมท่ีตอบโจทย์
เชิงพาณิชย์และได้รับการจดทะเบียน
  - เพ่ือส่งเสิรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิขัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์
แหล่งทุน

 - จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  จ านวน 1 ผลงาน
 - มีร้อยละของงานวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
ความเหล่ือมล้ าเสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชน ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ จ านวน ร้อยละ 40 
 - มีจ านวนงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์
แหล่งทุนอย่างน้อย 2 ผลงาน

                      10,500.00                       10,500.00 ค่าตอบแทน 3,600 บาท
ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บาท = 3,600
ค่าใช้สอย 6,900 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท = 3,000
ค่าอาหารว่าง 20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 1,400
ค่าจดอนุสิทธิบัตร 5 ช้ินงาน x 500 บาท = 2,500

 เม.ย.-มิ.ย.65 อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

แผนงาน  แผนงานการวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก 
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

3 โครงการ 2.1.3 โครงการจัดท าวารสารวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                   217,800.00                               -                     217,800.00 

1 โครงการ 2.2.1 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย                   174,530.00                               -                     174,530.00 
39 กิจกรรม 1 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย
  - เพ่ือสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตงานวิจัย
และสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชน 
 - เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยกับพันธมิตรวิจัย
 - เพ่ือให้ระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ า เสริมพลังทางสังคม เพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชน ภายใต้การจัดการประชุมวิชาการ
 - เพ่ือสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัติกรรมของนักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ

  - จ านวนผลงานวิจัยนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลหรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 40
 - จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับ การเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 4

                      43,800.00                       43,800.00 ค่าใช้สอย 32,400 บาท
ค่าลงทะเบียนเจ้าภาพร่วม =
20,000 บาท 
ค่ารถตู้ 1,800 บาท x 2 วัน = 3,600
น้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ 2,000 บาท x 2 วัน = 4,000
ค่าเบ้ียเล้ียง 20 คน x 240 บาท = 4,800
ค่าวัสดุ 11,400 บาท
ค่าโปสเตอร์ 380 บาท x 30 ผลงาน = 11,400

 
เม.ย.-มิ.ย.65

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย
อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม
อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

40 กิจกรรม 2 การสนับสนุนเคร่ืองมือองค์ความรู้และ
บริการท่ีเป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

 - เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือ องค์ความรู้ และบริการท่ีเป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับชาติและนานาชาติ

 - มีระดับความส าเร็จของผลงานวิจัยและนวัติกรรมท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีและเชิงประเด็น ในระดับ 3

                     130,730.00                      130,730.00 ค่าวัสดุ 30,730 บาท
กระดาษ A4 กล่องละ 557 บาท x 30 กล่อง = 16,710
-ปากกกาเขียนกระจก  artline (สีชมพู เหลือง ฟ้า ส้ม 4 ด้าน/ชุด) 20 ชุด x 314 บาท = 6,280
ปากกามาร์คเกอร์ (2 หัว หมึกคละสี 12 ด้าน/ชุด) 20 ชุด x ราคา 179 บาท = 3,580
กระดาษฟลิปชาร์ต 65 x 90 ซม. 25 แผ่น/ชุด จ านวน 10 ชุด x 260 บาท = 2,600
-กระดาษโน้ต 3 น้ิว x 3 น้ิว คละสี (โพสต์-อิท) จ านวน 3 ชุด x 520 บาท = 1,560 
ครุภัณฑ์ 100,000 บาท
กระดานดิจิดอลฟลิลชาร์ท 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 100,000 บาท 

 ต.ค.-ธ.ค.64 อาจารย์กริช เรืองไชย

413,330.00           34,400.00             447,730.00           

38 กิจกรรม 1 การจัดท าวารสารวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

 - เพ่ือสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัติกรรมของนักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ

                     217,800.00 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ และจัดท าวารสาร 32,800 บาท
ค่าใช้สอย
 - ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x 35 บาท x 35 คน x 2 วัน เป็นเงิน = 4,900 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือ  ละ 150 บาท จ านวน 35 คน x 2 วัน =  10,500 บาท
ค่าวัสดุ
 - ค่าวัสดุในการจัดอบรม  เป็นเงิน 3,000 บาท 
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ช่ัวโมง x 1,200 บาท x 2 วัน = 14,400 บาท

ประชุมจัดท าวารสารและเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Thaijo ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 1 (1 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2565)
ค่าตอบแทน 103,000 บาท
 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (20 เร่ือง x 5 คน x 1,000 บาท)  = 100,000 บาท  
 - ค่าตอบแทนคณะผู้จัดท าวารสารวิชาการ ฉบับละ 600 บาท x 5 คน = 3,000 บาท     
ค่าใช้สอย 37,400 บาท
- ค่าแปลบทคัดย่อ (20 เร่ือง x 500 บาท) = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ x 35 บาท x 35 คน x 2 วัน เป็นเงิน = 4,900 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือ  ละ 150 บาท จ านวน 35 คน x 2 วัน =  10,500 บาท
 - ค่าสมัครสมาชิกวารสารฐาน thaijo 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไปรษณีย์ (2,000 บาท x 1 ฉบับ) = 2,000 บาท
ค่าวัสดุ 44,600 บาท
- ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท าวารสาร เป็นเงิน 4,600 บาท
- ค่าจัดท าเล่มวารสาร 200 เล่ม x 200 บาท = 40,000 บาท

 ม.ค.-มี.ค.65
เม.ย.-มิ.ย.65
ก.ค.-ก.ย.65

อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ
อาจารย์กริช เรืองไชย

รวมงบประมาณ

                     217,800.00 
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

โครงการ 3.5.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม  ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์                               -                       96,420.00                     96,420.00 
41 กิจกรรม 1 ท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ.2564
1.เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมกันท าบุญส่งท้ายปี
เก่าและต้อนรับปีใหม่ อันจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล มีความสุข

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนคณาจารย์และบุคลากรท้ังหมด
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับดี

                                 -                         42,720.00                       42,720.00 ค่าใช้สอย 42,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (280 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ) = 22,400 บาท
- ค่าอาหารว่าง (280 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) = 19,600 บาท
ค่าวัสดุ 720 บาท
- ค่าไวนิล (ขนาด 3 x 2 เมตร) (6 ตารางเมตร x 120 บาท) = 720 บาท

ธ.ค.64 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

42 กิจกรรม 2 วันทาคณาจารย์ 1.เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรัก ศรัทธา กตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์
2.เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและเป็นส่วนหน่ึงในการจัดกิจกรรมวันทา
คณาจารย์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีและเป็นคนดีในสังคม

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ
ครูอาจารย์
2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยท่ีดีงามและถูกต้อง

                                 -                           7,140.00                         7,140.00 ค่าวัสดุ 7,140 บาท
- พวงมาลัยประดิษฐ์ (30 พวง x 200 บาท) = 6,000 บาท
- กระดาษเกียรติบัตรขอบทอง A4 180 แกรม (2 รีม x 210 บาท) = 420 บาท
- ค่าไวนิล (ขนาด 3 x 2 เมตร) (6 ตารางเมตร x 120 บาท) = 720 บาท

ก.ค.65 อ.อภิญญา อุตระชัย
อ.นาตยา ดวงประทุม
องค์การนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

43 กิจกรรม 3 ประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 1.เพ่ือส่งนักศึกษาประกวดกระทงและนางนพมาศและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
2.เพ่ือส่งนักศึกษาประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
2) จ านวนการส่งผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าประกวดไม่
น้อยกว่า 3 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
1) มีนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ การประกวด
มารยาทไทยและกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

                                 -                         29,160.00                       29,160.00 ค่าใช้สอย 26,160 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (4 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ x 4 วัน) = 1,280 บาท
- ค่าอาหารว่าง (4 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 4 วัน) = 1,120 บาท
- ค่าเบ้ียเล้ียงนักศึกษา (4 คน x 120 บาท x 4 วัน) = 1,920 บาท
- ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์และบุคลากร (4 คน x 240 บาท x 4 วัน) = 3,840 บาท
- ค่าจัดท าผลงานด้านวัฒนธรรม = 10,000 บาท
- ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า = 8,000 บาท
ค่าวัสดุ 3,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน = 3,000 บาท

ธ.ค.64-ก.ค.65 อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
อ.ธธิธา เวียงปฏิ
นายกิตติวุฒิ ไชยการ

44 กิจกรรม 4 ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา พระบิดาแห่ง
การสาธารณสุขไทย

1.เพ่ือถวายสักการะ เทิดพระเกียรติและร าลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2.เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขเกิดความตระหนักต่อ
งานด้านสุขภาพและแสดงบทบาทด้านวิชาชีพ
3.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนท่ัวไป ได้บ าเพ็ญประโยชน์
โดยการบริจาคเลือด

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 90
2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 80 นักศึกษาท่ีร่วมโครงการเห็นความส าคัญของ
วันมหิดล และร าลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
 อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
2) ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก ภาคภูมิใจใน
บทบาททางวิชาชีพนักสาธารณสุขและกลุ่ม

                                 -                         17,400.00                       17,400.00 ค่าวัสดุ 17,400 บาท
- พวงมาลา (10 พวง x 1,500 บาท) = 15,000 บาท
- พวงมาลัย (12 พวง x 200 บาท) = 2,400 บาท

ก.ย.65 อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อ.ธธิธา เวียงปฏิ
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

โครงการ 3.8.2 โครงการตามพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10                               -                       27,200.00                     27,200.00 
45 กิจกรรม 5 การศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ
1.เพ่ือสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
2.เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา

เชิงปริมาณ
1) องค์การนักศึกษาและอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน
2) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พระราชาได้
2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21

                                 -                         27,200.00                       27,200.00 ค่าใช้สอย 25,700 บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัส (1 คัน x 20,000 บาท) = 20,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 1 วัน x 1 ม้ือ) = 3,600 บาท
- ค่าอาหารว่าง (30 คน x 35 บาท x 1 วัน x 2 ม้ือ) = 2,100 บาท
ค่าวัสดุ 1,500 บาท
- ค่าของท่ีระลึกวิทยากร (3 ช้ิน x 500 บาท) = 1,500 บาท

ม.ค.-มี.ค.65 อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อ.ธธิธา เวียงปฏิ
อ.นาตยา ดวงประทุม

-                             123,620.00                  123,620.00                  

4.1 โครงการ 4.1.3 โครงการสาธารณูปโภค                               -                       43,000.00                     43,000.00 

46 กิจกรรม 1 กิจกรรม การลดใช้พลังงาน/ทรัพยากรของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

1.เพ่ือลดการใช้พลังงาน/ทรัพยากรภายนคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1. การใช้พลังงาน/ทรัพยากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ลดลงร้อยละ 5

                      43,000.00                     43,000.00 ค่าวัสดุ
  - ค่าถ่ายเอกสารเอกสารท่ีใช้ในการรณรงค์ = 1000 บาท
  - ค่าสต๊ิกเกอร์ท่ีใช้ในการประชารณรงค์ = 2000
ค่าครุภัณฑ์
  - ค่าเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meterและเคร่ืองรับส่งสัญญาณ Gateway (GW) = 40,000 บาท

 ต.ค.-ธ.ค.64 อ. เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
หลักสูตรอนามัยส่ิงแวดล้อม

4.2 โครงการ 4.2.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)                     12,470.00                               -                       12,470.00 

47 กิจกรรม 1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารฐานข้อมูลคณะ

1.เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการฐานข้อมูลคณะสาธารณสุขศาสตร์ เชิงปริมาณ
1) จ านวนฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 ฐานข้อมูลท่ีถูกรวบรวม
เชิงคุณภาพ
1) มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
จ านวนฐานข้อมูลท่ีรวบรวมได้

                      12,470.00                     12,470.00 ค่าใช้สอย 5,270 บาท
1.ค่าอาหารว่าง 31 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ = 2,170 บาท
2.ค่าอาหารางวัน 31 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ = 3,100 บาท
ค่าตอบแทน  7,200  บาท
1.ค่าวิทยากร 1,200 x 6 ชม  = 7,200 บาท

 ต.ค.-ธ.ค.64 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

3                     30,000.00                               -                       30,000.00 

48 กิจกรรม 1 โครงการ 1 นวัตกรรม 1 คณะ เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของชุมชน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ 1 นวัตกรรม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพ

                      30,000.00                     30,000.00 ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ 10,000 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าสารเคมี  10,000 บาท
ค่าบรรจุภัณฑ์ 10,000 บาท

 ต.ค.64-มิ.ย.65 อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย
อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี

4                     20,000.00                               -                       20,000.00 

49 กิจกรรม 1 โครงการ 1 ชุมชนนักปฏิบัติ 1 เครือข่าย
พันธมิตร/ชุมชนท้องถ่ิน

เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 5 เครือข่ายในการสร้าง
นวัตกรรม
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างเครือข่าย และคณะ

20,000.00                                          20,000.00 ค่าใช้สอย
ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัวติดตามผลจังหวัดสระแก้ว
1,500 บาท x 1 คัน  x 2 คร้ัง = 3,000
ค่าเบ้ียเล้ียงราชการ 240 บาท  x 4 คน  x 7 วัน = 6,720 บาท
ค่าเช่ารถตู้ติดตามผลจังหวัดปทุมธานีและอยุธยา 
1 คัน  x 1800 บาท  x 3 คร้ัง = 5,400
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถตู้ ปทุมธานี 2 คร้ัง อยุธยา 1 คร้ัง = 2,080 บาท
ค่าท่ีพักสระแก้ว 700 บาท  x 2 คืน  x 2 ห้อง = 2,800

 ม.ค.-มี.ค.65
เม.ย.-มิ.ย.65

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการล
พันธกิจสัมพันธ์
อ.ดร. รัฐพล ศิลปรัศมี
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

รวมงบประมาณ
แผนงาน บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ 4.4.1 โครงการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการระหว่างศาสตร์

โครงการ 4.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างนวัตกรรม
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

5  โครงการ 4.4.3 โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์แห่งการเรียนรู้                     10,600.00                               -                       10,600.00 

50 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่
มาตรฐานสากล

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ิมความรู้การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่มาตรฐาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ระดับความส าเร็จขององค์กรแห่งการเรียนรู้
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้น าไปสู่การปฏิบัติ

                    10,600.00                     10,600.00 ค่าตอบแทน  7,200 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง  = 7,200 บาท
ค่าใช้สอย 3,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 1 วัน x 100 บาท = 2,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง 20 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท  = 1,400 บาท

 ม.ค.-มี.ค.65 อ.จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย

6 โครงการ 4.4.4 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยท่ีมีการด าเนินการส าเร็จตามแผนการจัดต้ังพ้ืนท่ีนวัตกรรม                               -                     130,000.00                   130,000.00 

51 กิจกรรม 1 สร้างพ้ืนท่ีเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Health Product Learning Space)

1.เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีพ้ืนท่ีเรียนรู้ในการสร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เชิงปริมาณ
1) ความส าเร็จในการใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากบุคลากรและนักศึกษาอย่างน้อบ 2
 ผลิตภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับดี

                      50,000.00                     50,000.00 ครุภัณฑ์
เคร่ืองบรรจุผลิตภัณฑ์ใช้ความร้อน 20,000 บาท
เคร่ืองสกัดน้ ามันอัตโนมัติ 15,000 บาท
เคร่ืองซิลล์ศูญญากาศ 3,000 บาท
เคร่ืองไดคัทกระดาษสติกเกอร์ 12,000  บาท

ต.ค.64- มี.ค. 65 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

52 กิจกรรม 2 การจัดซ้ือซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดประชุม 
สัมมนา การเรียนทางออนไลน์ (zoom)

1.เพ่ือจัดซ้ือซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดประชุม สัมมนา ทางออนไลน์ เชิงปริมาณ
1) ความส าเร็จในการใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 80 ของคณาจารย์และบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานในระดับดี

                      80,000.00                     80,000.00 ค่าใช้สอย
ค่าโปรแกม zoom license  (ระยะเวลา 1 ปี) 80,000 บาท

ต.ค.-ธ.ค.64 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

7                                  -                       10,835.00                     10,835.00 

53 กิจกรรม 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการท างานผ่านค่านิยม VALAYA

1.เพ่ือปลูกจิตส านึกของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 2.เพ่ือแสดง
เจตนารมณืต้ังม่ันต่อกรท างานอย่างส่ือสัตวย์สุจริต

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1) จ านวนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1) ไม่พบการทุจริตจากการตรวจสอบภายใน

                      10,835.00                     10,835.00 ค่าใช้สอย 1,085 บาท
1.ค่าอาหารว่าง 31 คน x 35บาท x 1 ม้ือ x 1 วัน  =1,085 บาท
2.ค่าเดินทาง 1,000 บาท
ค่าวัสดุ 5,650  บาท
1.ค่าเอกสารประกอบ 31 ชุด x 150 บาท=4,650 บาท  
2.วัสดุ 1,000 บาท   
ค่าตอบแทน  3,600  บาท
1.ค่าวิทยากร 1,200 x 3 ชม.x 1 วัน = 3,600 บาท
ค่าสาธารณสูปโภค 
1.ค่าส่งไปรษณีย์ 500 บาท

ม.ค.-มี.ค.65 รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

โครงการ 4.5.1 โครงการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

8                   156,030.00                 1,350,748.79                 1,506,778.79 

54 กิจกรรมท่ี 1 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาร 
ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เช่ือเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ) (แผ่นดิน)

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด

                  156,030.00                   156,030.00 -ค่าใช้สอย

-ค่าวัสดุ =
=

 ต.ค.64-ก.ย.65 นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร

55 กิจกรรมท่ี 2 การบริหารส านักงาน (วัสดุส านักงาร 
ครุภัณฑ์และวัสดุการศึกษา เช่ือเพลิง สาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ)  (รายได้)

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด

                1,350,748.79                 1,350,748.79 ค่าตอบแทน  480,000

ค่าวัสดุ
วัสดุ 384,900 บาท
ค่าใช้สอบ 100,000

 ต.ค.64-ก.ย.65 นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร

9                               -                     166,160.00                   166,160.00 

9 โครงการ 4.6.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (Excellence University)                     84,695.00                     72,500.00                   157,195.00 

57 กิจกรรม 1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (แผ่นดิน)

เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสุตร ประจ าปีการศึกษา 2564

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา

                      34,800.00                     34,800.00 ระดับหลักสูตร 6 หลักสูตร
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 6 วัน x 150 บาท = 13,500 บาท
- ค่าอาหารว่าง 15 x 2 ม้ือ x 35 บาท x 6 หลักสูตร = 6,300 บาท
ค่าวัสดุ 
ถ่ายเอกสาร 6 หลักสูตร x 2,500 บาท = 15,000 บาท

มิ.ย.-ก.ค.65 อ.ดร.ธรรมศักด์ิ สายแก้ว

58 กิจกรรม 2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร (รายได้)

เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสุตร ประจ าปีการศึกษา 2564

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา

                      42,500.00                     42,500.00 ระดับหลักสูตร 6 หลักสูตร
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนประธานตรวจ 6 คน x 3,000 บาท = 18,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบุคคลภายนอก 6 คน x 2,500 = 15,000 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการ ภายใน 6 คน x 1,000 = 6,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยเลขานุการ 6 คน x 500 บาท = 3,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าไปรษณีย์ 500 บาท 

มิ.ย.-ก.ค.65 อ.ดร.ธรรมศักด์ิ สายแก้ว

56 กิจกรรมท่ี 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

เพ่ือส่จัดท าแผนปฏิบัติการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด
2.จ านวนบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 80

                  166,160.00                   166,160.00 ค่าตอบแทน 10,800 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x3 วัน x 6 ชม. = 10,800 บาท
ค่าใช้สอย 146,310 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (จัดในมหาวิทยาลัย) 31 คน x  150 บาท x 3 วัน = 13,950 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (ต่างจังหวัด) 31 คน x 350 บาท x 3 วัน = 32,550 บาท
-อาหารว่าง (ท่ีมหาวิทยาลัย) 31 คน x 35 บาท x 6 ม้ือ = 6,510 บาท
- ค่าอาหารว่าง (ต่างจังหวัด) 31 คน x 50 บาท x 6 ม้ือ = 9,300 บาท
- ค่าท่ีพัก = 54,000 บาท แยกเป็น 
   1) ค่าท่ีพักคณบดี  1 ห้อง 1,500 บาท x 2 วัน = 3,000 
   2) ค่าท่ีพักอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 850 บาท x 30 คน x 2 วัน = 51,000
- ค่าเช่าเหมารถตู้ไปต่างจังหวัด 3 คัน x 3 วัน = 30,000 บาท
ค่าวัสดุ 9,050 บาท
-ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  150 บาท x 31 ชุด 4,650 บาท
-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ไป-กลับ VRU -หัวหิน 500 กม. เป็นเงิน 2,000 บาท
-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงดูงาน 2 วัน ประมาณ 100 ก.ม. เป็นเงิน 400 บาท
- ค่าของท่ีระลึก 2,000 บาท

 เม.ย.-มิ.ย.65 รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
อ.ดร.ทิวากร  พระไชยบุญ

โครงการ 4.5.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน

โครงการ 4.5.4 โครงการจัดประชุเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

59 กิจกรรม 3 โครงการพัฒนาระบบการท างานเพ่ือปิด
ช่องว่างของการพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEx

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานจากผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ในปีท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.จ านวนระบบงานท่ีได้รับการพัฒนาปรังปรุง อย่างน้อย 
2 ระบบงาน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1.ระดับความส าเร็จของโครงการ

                      19,020.00                     19,020.00 ค่าตอบแทน  
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 x 6 ชม.x 1 คน  = 7,200 บาท 
ค่าวัสดุ
1.ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 50 x 31 คน = 1,550 บาท
ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารกลางวัน 31 คน x 100 บาท x 1 ม้ือ = 3,100
2.ค่าอาหารว่าง 31 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ =2,170
3.ค่าเดินทางวิทยากร 4,000 บาท
4.ค่าท่ีพัก 1,000 บาท

ต.ค. -ธ.ค. 64 รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
อ.ดร.ทิวากร  พระไชยบุญ

60 กิจกรรม 4 โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิธีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx เพ่ือสู่ความเป็นเลิศ

เพ่ือพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดระบบงานท่ีได้พัฒนาสู่การปฏิบัติทุกระดับ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการถ่ายทอดระบบงาน  
ค่าเฉล่ีย มากกว่า 3.5  
2.จ านวนระบบงานท่ีพัฒนาน าไปปฏิบัติได้ผล อย่างน้อย 1 
ระบบงาน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1.ระดับความส าเร็จของโครงการ

                      14,685.00                     14,685.00 ค่าตอบแทน
1.ค่าวิทยากร 1,200x3 = 3,600
ค่าวัสดุ
1.ค่าเอกสารประกอบการถ่ายทอด EdPEx 30 ชุด x150บาท= 4,500
2.วัสดุ 1,000 บาท
ค่าใข้สอย
1.ค่าอาหารว่าง 31 คน x 35 บาท = 1,085 บาท
2.ค่าเดินทางวิทยากร 4,000 บาท
ค่าสาธารณสูปโภค
ไปรษณีย์ 500 บาท 

ต.ค.-ธ.ค.64 รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
อ.ดร.ทิวากร  พระไชยบุญ

61 กิจกรรม 5 โครงการการรายงานผล และการประเมิน
การด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx (รายได้)

1.เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 
2.เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx  
ร้อยละ 80 
2.ผลการประเมิน EdPEx 200 คะแนน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1.ระดับความส าเร็จของโครงการ

                      30,000.00                     30,000.00 ค่าตอบแทน
1.ประธานกรรมการ 5,000 บาท x 1 คน x 2 วัน = 10,000 
2.กรรมการภายนอก 4,000 บาท x 1 คน x 2 วัน = 8,000 
3.กรรมการภายใน 1,000 บาท x 2 คน x 2 วัน =4,000 
4.ผช เลขา 500 บาท x 3 คน x 2 วัน=3,000
ค่าใช้สอย
1.ค่าเดินทางวิทยากร 5,000  บาท

ก.ค.-ก.ย.65 รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
อ.ดร.ทิวากร  พระไชยบุญ

62 กิจกรรม 6 โครงการการรายงานผล และการประเมิน
การด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx (แผ่นดิน)

1.เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 
2.เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx  
ร้อยละ 80 
2.ผลการประเมิน EdPEx 200 คะแนน

                      16,190.00                     16,190.00 ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารกลางวัน 31 คนx100 บาท x 2 วัน = 6,200 
2.ค่าอาหารว่าง 31 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ = 4,340
ค่าวัสดุ
1.ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน SAR จ านวน 31 เล่ม x 150 บาท = 4,650 บาท
2.ค่าวัสดุส านักงาน 1,000 บาท ต้องแยก

ก.ค.-ก.ย.65 รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
 อ.ดร.ทิวากร  พระไชยบุญ

หนา้ที ่23



หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

10                               -                       61,660.00                     61,660.00 

63 กิจกรรม 1 Happy Heart 1.เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่อาจารย์ และบุคคลากร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1. บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียความสุข
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 ทุกเดือน (ใช้ดัชนีวัดความสุข
ของคนไทย 15 ข้อ)
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
บุคลากรท้ังหมดของคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. จัดกิจกรรมสร้างสุขในเดือนเกิดได้เป็นประจ าทุกเดือน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ และบุคคลากรอยู่ในระดับดี
                                                                      

                      61,660.00                       61,660.00 ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับบุคลากร (30 คน x 150 บาท x 1 ม้ือ x 12 คร้ัง) =  60,000 บาท
ค่าวัสดุส าหรับท าป้ายสุขสันต์วันเกิด
- การดาษสี (10 แผ่น X 6 บาท) = 60 บาท
- กระดาษอังกฤษสีน้ าเงิน (10 แผ่น X 25 บาท) = 250 บาท
-  กระดาษอังกฤษสีทอง (10 แผ่น X 25 บาท) = 250 บาท
-  กาวสองหน้าแบบหน้า 3 M (5 ม้วน x 150 บาท) = 750 บาท
-  กาวสองหน้าแบบบาง (10 ม้วน x 35 บาท)= 350 บาท
รวม 61,660 บาท

ต.ค.64-ก.ย.65 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
พันธกิจสัมพันธ์ 
นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร

11                               -                       30,735.00                     30,735.00 

64 กิจกรรม 1 โครงการการเตรียมความพร้อมการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และการสร้าง
แรงบัลดาลใจในการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

1.เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาตัวเองในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก/วางแผนการ
เรียนต่อระดับปริญญาเอก                                             
2. เพ่ือส่งเสริมเตรียมความพร้อมให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ 25 คน บุคลากร
สนับสนุน 8 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะมีแผนพัฒนาการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะมีแผนพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

14,700.00                                          14,700.00 วันท่ี 1 (อาจารย์) 
ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิยากร 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง  = 7,200 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 1 วัน x 150 บาท = 3,750 บาท
- ค่าอาหารว่าง 25 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท  = 1,750 บาท
ค่าวัสดุ 
ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 25 คน x 80 บาท = 2,000 บาท                                        
                                

พค.-มิย.65 ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ
อ.กริช เรืองไชย

65 กิจกรรม 2 โครงการส่งเสริมการเข้าต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากร (สายสนับสนุน)

 เพ่ือส่งเสริมเตรียมความพร้อมให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ 25 คน บุคลากร
สนับสนุน 8 คน
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะมีแผนพัฒนาการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการและคณะมีแผนพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

16,035.00                                          16,035.00  วันท่ี 2 (อาจารย์+บุคลากรสายสนับสนุน) 
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง  = 7,200 บาท
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน 31 คน x 1 วัน x 150 บาท = 4,650 บาท
- ค่าอาหารว่าง 31 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท  = 2,170 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 31 คน x 65 บาท = 2,015 บาท   

พค.-มิย.65 ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ
อ.กริช เรืองไชย

โครงการ 4.7.1 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

โครงการ 4.7.2 โครงการการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ท่ีสูงข้ึน
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

12                               -                       43,500.00                     43,500.00 

66 กิจกรรม 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ทักษะใน
การท างานและทักษะการบริหารจัดการ

1.เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะในการส่ือสารออนไลน์ เช่น การไลฟ์สด ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1) อุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้ส่ือสารออนไลน์ไลฟ์สด
2) จ านวนผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 15 คน              
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1) มีอุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้ส่ือสารออนไลน์ไลฟ์สด
2) มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80

                      43,500.00                     43,500.00 ค่าตอบแทน  7,200 บาท
- ค่าตอบแทนวิmยากร 1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง  = 7,200 บาท
ค่าใช้สอย 3,300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 1 วัน x 150 บาท = 2,250 บาท
- ค่าอาหารว่าง 15 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท  = 1,050 บาท
ค่าวัสดุ 
ค่าจัดท าเอกสาร 1,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
1.อุปกรณ์ไลฟ์สด  20,000 บาท 
2.ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด x 6,000 บาท =12,000 บาท

พค.-มิย.65 อ.ดร.ธรรมศักด์ิ สายแก้ว

13                   230,000.00                               -                     230,000.00 

67 กิจกรรม 1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้เรียน และกลุ่มลูกค้า

เพ่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและกลุ่มลูกค้า ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
1) จ านวนผู้เข้าชมเพจ/ยูทูป คณะ เพ่ิม จ านวน 500 คร้ัง
2) ร้อยละนักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนการรับไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ตัวช้ีวัดเชิงคณภาพ
1) มีหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ

                     230,000.00                   230,000.00 ค่าใช้สอย 92,000 บาท
1. ประชาสัมพันธ์ จ านวน 20 คร้ัง ค่าจ้างเหมารถตู้ (1 คัน x 2,200 บาท x 20 คร้ัง) = 44,000 บาท
2. ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์และบุคลากร (10 คน x 240 บาท x 20 คร้ัง)= 48,000 บาท
3.ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ /ค่าจ้างเหมาท าเพจ ( 6 หลักสูตร x 10,000 บาท) = 60,000 บาท

ค่าวัสดุ 78,000 บาท
1.ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000 กิโลเมตรx4บาท = 12,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาถ่ายท าคลิปวิดีโอ 4 คลิป x 8,000  = 32,000 บาท
3.ค่ากระเป๋าผ้า 200 ใบ x 65 บาท = 13,000 บาท
4.ค่าสายคล้องแมส 160 เส้น x 25 บาท = 4,000 บาท
5.ค่าจ้างเหมาท าสมุดโน๊ต 200 เล่ม x 20 บาท  = 4,000 บาท
6.ค่ากระเป๋าผ้า 200 ใบ x 65 บาท = 13,000 บาท 
                                                                  

ม.ค.-ส.ค.65 อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร

14                     30,000.00                   214,680.00                   244,680.00 

68 กิจกรรม 1 การบรืการวิชาการเพ่ือหารายได้งานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

1. เพ่ือค้นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพใหม่
2. เพ่ือหารายได้ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ
 1. จ านวนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพใหม่
 2. จ านวนรายได้ให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
1.  คณะสาธารณสุขศาสตร์มีผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

                      30,000.00                     30,000.00 ค่าวัสดุ 
 ค่าสารเคมี  20,000 บาท 
ค่าบรรจุภัณฑ์ 10,000 บาท

ม.ค.-มี.ค.65 อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

โครงการ 4.7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรมืออาชีพ

โครงการ 4.8.1 โครงการปรับภาพลักษณ์องค์กร และส่งเสริมการตลาด

โครงการ 4.9.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

แผ่นดิน รายได้

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

 แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ งบประมาณรวม รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ(ระบุช่ือ)

กนผ. 01
แบบเสนอแผนด ำเนินงำน

69 กิจกรรม บริหารงานคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1.เพ่ือจัดหารายได้ สนับสนุนพันธกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.เพ่ือให้บริการบุคลากร นักศึกษาและประชาชน

เชิงปริมาณ
1) บุคลากร นักศึกษาและประชาชนท่ีมารับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 จากเป้าหมายท่ีก าหนด  
เชิงคุณภาพ  
1) ร้อยละ 80 บุคลากร นักศึกษา และประชาชนพึงพอใจใน
การบริการในระดับดี

                                 -                         70,320.00                       70,320.00 ค่าวัสดุ 70,320 บาท
- ค่ายาสมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ง = 50,000 บาท
- ผงน้ าสมุนไพร = 1,000 บาท
- น้ ายาซักผ้า = 5,000 บาท
- น้ ายาปรับผ้านุ่ม = 5,000 บาท 
- สบู่เหลว เดทตอล 500 มล. = 2,500 บาท
- อุปกรณ์และวัสดุท าลูกประคบ 2,000 บาท
- ค่าอากรแสตมป์ = 1,500 บาท
- ค่าส่งไปรษณีย์ = 1,500 บาท
- กระดาษทิชชู เอ็กซ์ตร้า ป๊อป-อัพ 30 แพค = 330 บาท
- ถุงขยะสีแดง ขนาด 18 x 20 น้ิว (10 แพค x 45 บาท) = 450 บาท
- ถุงขยะสีด า ขนาด 24 x 28 น้ิว (20 แพค x 52 บาท) = 1,040 บาท

พ.ย.64 อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ

573,795.00                  2,123,818.79                2,697,613.79                

1,028,500.00      4,366,600.00      5,395,100.00      

ค่าตอบแทน 72,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ช่ัวโมง x 20 วัน)=72,000 บาท
ค่าใช้สอย 60,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 ม้ือ x 20 วัน) = 32,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ x 20 วัน) = 28,000 บาท
ค่าวัสดุ 12,360 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการสอน (20 เล่ม x 150 บาท) = 3,000 บาท
- ใบเกียรติบัตรขอบทอง 1 แพค = 230 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 1 x 3 เมตร (360 บาท x 3 แผ่น) = 1,080 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 2.4 x 4.8 เมตร 1 แผ่น  = 1,400 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 2.4 x 5.8  เมตร 1 แผ่น  = 1,700 บาท
- ป้ายไวนิลขนาด 1.2 x 2.9 เมตร 1 แผ่น  = 450 บาท
- แอลกอฮอล์ 70% 450 ml (10 ขวด x 50 บาท) = 500 บาท
- ค่าสมุนไพรท าลูกประคบและวัสดุท าลูกประคบ = 4,000 บาท

พ.ค.65 อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิกิจกรรม นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ช่ัวโมง 1.เพ่ือให้มีความรู้ ความช านาญในการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชม
2.เพ่ือเสริมสร้างอาชีพส าหรับคนว่างงานและผู้สนใจท่ัวไป

เชิงปริมาณ
1) มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
เชิงคุณภาพ
1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 
ชม. ระดับดี
2) กลุ่มเป้าหมายมีความช านาญในการปฏิบัตินวดไทยเพ่ือ
สุขภาพ 150 ชม. ระดับดี
3) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ระดับดี

รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

                     144,360.00                      144,360.00 70

หนา้ที ่26


