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ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
 การใช้จ่าย

งบประมาณ

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

1,902,232,200           1,329,906,095.81      69.91                

0100 สาํนกังานอธิการบดี 59,737,800                33,639,812.54           56.31                

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พิ่ม 33,632,000                10,045,069.00           29.87                ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง/ และตดัโอนคา่ใชจ้่ายไปที่วทิยาเขตกาญจนบุรี 29,495,900 บาท

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 7,924,800                  5,590,743.54             70.55                ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,020,000                  1,020,000.00             100.00              ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 4,496,000                  4,496,000.00             100.00              ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 165,000                     -                             -                   ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 12,500,000                12,488,000.00           99.90                ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง 10,500,000 บาท/ และโครงการผลกัดนัวารสารเขา้สู่ฐานขอ้มูล Scopus 2,000,000 บาท โดยตดัโอนคา่ใชจ้่ายไป

ที่วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 300,000 บาท

0100 สาํนกังานอธิการบดี (innotech) 3,000,000                  706,290.32                23.54                

เงินอุดหนุนโครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3,000,000                  706,290.32                23.54                ยงัไม่มีผลการดาํเนินงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการดาํเนินงานของ โครงการจดัตั้งศูนยเ์ศรษฐกิจสร้างสรรค ์จาก

ภายใตก้องวเิทศสัมพนัธ์ มาสังกดัสถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม ( Innotech )ประกอบกบัผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรพงษ ์

เลิศสิทธิชยั หวัหนา้โครงการ ไดล้าออกจากการเป็นผูอ้าํนวยการโครงการจดัตั้งศูนยเ์ศรษฐกิจสร้างสรรค ์แต่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณจาก

การโอนเงินเดือน 720,000 บาท ไปยงัคณะศิลปศาสตร์ ศธ.0517.50/04746 ลงวนัที่ 1 พ.ย. 2560 ( ผูอ้าํนวยการ) จ่ายเดือนละ 60,000

0108 สาํนกังานอธิการบดี (กองกิจการนกัศึกษา) 500,000                     357,569.00                71.51                

เงินอุดหนุนเป็นคา่ใชจ้่ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 500,000                     357,569.00                71.51                -ไดด้าํเนินการสนบัสนุนการจดัโครงการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม จาํนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ จาํนวนนกัศึกษา บุคลากร และบุคลคล

อื่นๆที่สนใจ เขา้ร่วมโครงการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มีจาํนวน 1,465 คน ดงันี้

1) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 221 คน)

2) คา่ยสานสัมพนัธ์ นอ้งพี่ EP2 The beach return (จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 67 คน)

3) ศึกษานอกสถานที่เรียนรู้พลงังานกบัอุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติ สิริธร (จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 140 คน)

4) สืบสานพุทธธรรม ดัง่พุทธกาล ตกับาตรพระกรรมฐาน ปีที่ 8 (จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 277 คน)

5) วศิวะร่วมสืบสานตาํนานขนมไทย "ขนมครก" (จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 261 คน)

6) เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล (จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 204 คน)

7) สานสัมพนัธ์เขา้ถึงวฒันธรรมผา่นภาษา (จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 95 คน)

8) ศิลปวฒันธรรมกบัการพฒันาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวฒันธรรม ประจาํปี 2561(จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 100 คน)

0112 สาํนกังานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา) 23,802,000                23,798,000.00           99.98                

เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาผา่นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC )

14,000,000                14,000,000.00           100.00              1.พฒันาออกแบบระบบที่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ และพฒันาหอ้งสตูดิโอที่ใชพ้ฒันาสื่อประกอบรายวชิาออนไลน์

2.ประชาสัมพนัธ์โครงการพฒันารายบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพฒันารายวชิาออนไลน์แบบ MOOC

3.จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ การออกแบบรายวชิาออนไลน์

4.คดัเลือกทุนสนบัสนุนโครงการพฒันารายบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพฒันารายวชิาออนไลน์แบบ MOOC

การกาํกบัติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 

ข้อมูล 1 ตุลาคม 2560 - 31 มนีาคม 2561
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เงินอุดหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4,802,000                  4,798,000.00             99.92                จดัการเรียนการสอนมีการคละนกัศึกษาในทุกหลกัสูตรใหไ้ดเ้รียนร่วมกนั และจดัใหม้ีการประชุม สร้าง พฒันาและปรับปรุงเนื้อหาและ

กระบวนการเรียนการสอน

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 5,000,000                  5,000,000.00             100.00              โครงการสนบัสนุนคา่ตอบแทนประธานและเลขานุการหลกัสูตรปริญญาตรี (OBE) ยงัไม่ไดเ้ริ่มจ่ายเงินใหแ้ก่ประธานหลกัสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เนื่องจากกองบริหารการศึกษาไดเ้สนอ (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เรื่อง ประธานหลกัสูตร

และอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และ(ร่าง) ประกาศมหาวทิยามหิดล เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงิน

คา่ตอบแทนใหแ้ก่ประธานหลกัสูตร และอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีพ.ศ. 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์ครั้งที่ 3/2561 วนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัมหิดล ครั้ง

ที่ 6/2561 วนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบบัแลว้ และอยูใ่นขั้นตอนการนาํเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํมหาวทิยาลยัมหิดล ครั้งที่ 7/2561 วนัที่ 11 เมษายน 

พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนประกาศใชต้่อไป

0117 สาํนกังานอธิการบดี (กองพฒันาคุณภาพ) 12,000,000                7,402,911.67             61.69                

เงินอุดหนุนโครงการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่สากล 12,000,000                7,402,911.67             61.69                มีโครงการยอ่ย 9 โครงการดงันี้

1.โครงการเข้าร่วมประชุมวชิาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพฒันาคุณภาพ 

-การอบรม Train IQA ครั้งที่ 3 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วม: อ.ดร.วรีเดช พนัธ์วศิวาส ระหวา่งวนัที่ 23-28 ต.ค. 60 ณ ประเทศกมัพชูา

* ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาส เนื่องจากการจดัอบรมขึ้นอยูก่บัทางหน่วยงาน AUN ดาํเนินการจดัและโควตา้ที่เปิดรับ

ในแต่ละครั้ง  ทั้งนี้ยงัไม่ทราบการดาํเนินกิจกรรมในช่วงถดัไปวา่มีจดัที่ไหน อยา่งไรบา้ง

2.โครงการสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวทิยาลยัเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดบั ASEN โดยเข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA Tier

 1 และ Tier 2

-มีผูแ้ทนเขา้ร่วมอบรม AUN-QA Training Course (Tier1) จาํนวน 4 คน คือ อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล, ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชยั, อ.

ดร.ณฐัพล อ่อนปาน และอ.ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช โดยผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมขึ้นอยูช่่วงเวลา

ที่ AUN ดาํเนินการจดัและโควตา้ที่ไดร้ับ ทั้งนี้ ยงัมีการดาํเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

3.โครงการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project

ดาํเนินกิจกรรม ดงันี้

-กิจกรรมTrain ELO, Backward Design วนัที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1) ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั 4.50 

(เป้า ≥ 4)

-กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 1 วนัที่ 5 ม.ค. 2561 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั 4.59  (เป้า ≥ 4)

-กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 2 วนัที่ 8 - 9 มี.ค. 2561 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั 4.50  (เป้า ≥ 4)

4.โครงการ AUN–QA SAR Workshop 

-ดาํเนินการจดัประชุมเตรียมความพร้อมของโครงการ  ดาํเนินการล่าชา้เนื่องดว้ยรูปแบบและกระบวนการดาํเนินกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป

ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับและแกป้ัญหาในสิ่งที่หลกัสูตรกาํลงัเผชิญ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาํเนินการ ซึ่งทาํใหไ้ม่สามารถตอบ

ตวัชี้วดันี้ได้

2



ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
 การใช้จ่าย

งบประมาณ

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

5.โครงการ MU AUN-QA Assessor Training

-จดักิจกรรม 2 กิจกรรม ดงันี้ 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกกระบวนการตรวจประเมิน ตามเกณฑ ์AUN-QA วนัที่ 17-19 ม.ค.61 ณ โรงแรมไมดา้ เดอซี จ.เพชรบุรี

กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบตัิการตรวจประเมินหลกัสูตรของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และวทิยาลยัราชสุดา

6.โครงการMU AUN-QA Assessor Assessment

-กระบวนการตรวจประเมินจะเปิดใหห้ลกัสูตรที่พร้อมยืน่ขอรับการตรวจ แจง้และส่งเล่ม SAR มายงัมหาวทิยาลยั ซึ่งจะเปิดรับตลอด

ปีงบประมาณ

7.โครงการให้ทุนสนับสนุนหลกัสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดบัอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดบั

นานาชาติอืน่

-ไดร้ับการตรวจประเมินทั้ง 3 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรปร.ด. สาขาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะวทิยาศาสตร์, หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, หลกัสูตรบธ.บ. สาขาการจดัการบริการนานาชาติ วทิยาลยันานาชาติ ในขณะนี้รอผลการตรวจ

ประเมินฯ จาก AUN  ซึ่งในไตรมาสที่ 4 จะมี 4 หลกัสูตรที่กาํลงัรอรับการตรวจประเมินฯ จาก AUN-QA ระดบัอาเซียน 

8.โครงการจัดประชุมวชิาการนานาชาติ (AUN-QA)

-จดักิจกรรมเมื่อวนัที่ 26-28 มีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยูร่ะหวา่งสรุปผลโครงการและคา่ใชจ้่ายต่างๆ

9.โครงการ Outcome-Based Education: Theory into Practice

-มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ซึ่งอาจตอ้งปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการดาํเนินการ

0123 โครงการจดัตั้งสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 3,500,000                  1,599,440.00             45.70                

เงินอุดหนุนบริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม 3,500,000                  1,599,440.00             45.70                1.จดัโครงการเวทีทางสังคมที่เปิดกวา้ง ครั้งที่ 1 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในที่ดินทาํกินชุมชนบ่อแกว้ วนัที่ 27 - 28 

มกราคม 2561 ณ ชุมชนบ่อแกว้ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาน จ.ชยัภูมิ /ครั้งที่ 2 : การประชุมวชิาการนานาชาติ เรื่องศาสนาสัมพนัธ์เพื่อสันติสุข

โลกอนัย ัง่ยนื วนัที่ 12 มีนาคม 2561 ณ โครงการจดัตั้งสถาบนัฯ 

2.โครงการชุดสัมมนาสาธารณะฯ ครั้งที่ 1 : จดัโครงการเมื่อวนัที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 - 15.45 น. ณ สวนประวตัิศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์)

*โครงการส่วนใหญ่จะเริ่มดาํเนินโครงการในไตรมาสที่ 3

0300 คณะทนัตแพทยศาสตร์ 172,922,100              84,230,534.40           48.71                

เงินอุดหนุนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาทนัตแพทย์ 8,557,500                  799,176.07                9.34                  1.จดัซื้อครุภณัฑ ์จาํนวน 2 รายการ คือ ขอ้ต่อกลอ้งจุลทรรศน์ จาํนวน 1 ชิ้น และเครื่องลดความชื้นสาํหรับหอ้งควบคุม Server 1 เครื่อง 

2.จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์และวสัดุทนัตกรรมสาํหรับการปฏิบตัิงานของนกัศึกษาทนัตแพทย์

3.นกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีที่ 5 และ 6  ออกฝึกปฏิบตัิการภาคสนาม (สาขาวชิาทนัตกรรมชุมชน) ปฏิบตัิงานจริงที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อการ

เรียนการสอน และนกัศึกษาปี 6 ฝึกปฎิบตัิงาน พื้นที่จงัหวดั เชียงรายพะเยา ลาํปาง แพร่ และน่าน 

* ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ของนกัศึกษาหลกัสูตร ทบ. (ปี6) ที่ไดอ้อกฝึกภาคสนามช่วงเดือน ก.พ. 2561
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ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
 การใช้จ่าย

งบประมาณ

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทนัตสุขภาพแก่ชุมชน 6,000,000                  171,498.00                2.86                  1.ผูร้ับบริการการพฒันารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผูด้อ้ยโอกาสในทอ้งถิ่นทุรกนัดารกลุ่มโรงเรียนเวยีงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.

เชียงราย ใหค้วามรู้ครู 45 คน ,ตรวจการติดเชื้อราในช่องปาก 119 คน, ตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคฟันผ ุ119 คน, ตรวจ

โรคมือเทา้ปาก 119 คน รวม 402 คน

2.ผูป้่วยที่รับบริการรักษาดว้ยทนัตกรรมรากเทียม จาํนวน 1,687 คน

3.ผูป้่วยที่เขา้รับการรักษาเอน็โดดอนติกส์ที่ซบัซอ้น จาํนวน 2,805 คน

4.ประชาชนที่ไดร้ับความรู้ทางทนัตสุขภาพ จาํนวน 2,000 คน

*ยงัไม่มีการออกหน่วยบริการในทอ้งถิ่นทุรกนัดาร เนื่องจากนกัเรียนอยูใ่นช่วงปิดภาคการคึกษา ซึ่งอยูใ่นไตรมาส 2

เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผูท้ี่มีใบหนา้ ขากรรไกรบกพร่อง 7,000,000                  2,884,140.75             41.20                1.ผูป้่วยที่รับบริการบูรณะฟื้นฟูความบกพร่องหรือพิการของใบหนา้และขากรรไกร 3,232 คน

2.จดัซื้อวสัดุทนัตกรรม เวชภณัฑ ์และอยูร่ะหวา่งการจดัซื้อครุภณัฑ ์จาํนวน 2 รายการ ไดแ้ก่ กลอ้งดิจิตอล 1 ตวั และเครื่องวดัระดบัสีฟัน 1 

เตรื่อง

3.จา้งเหมาประดิษฐโ์ครงสร้างใบหนา้เทียมของผูป้่วยในกรณีที่ไม่สามารถประดิษฐเ์องไดภ้ายในคลินิก

*เนื่องจากโครงการมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารจดัการโครงการ ส่งผลกระทบใหก้ระบวนการต่างๆเกิดความล่าชา้

เงินอุดหนุนเพื่อพฒันาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผูด้อ้ยโอกาส 19,150,000                12,804,398.79           66.86                1.ประชาชนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสที่ไดร้ับบริการทางทนัตสุขภาพช่องปาก 85,460 คน

2.จดัซื้อวสัดุทนัตกรรม วสัดุวทิยาศาสตร์ และเวชภณัฑ ์

3.ใหบ้ริการทนัตกรรมแก่เดก็ดอ้ยโอกาสสังกดั กทม. และออกหน่วยทนัตกรรมชุมชน 733 ราย

เงินอุดหนุนศูนยท์นัตกรรมพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารีและหน่วยทนัตกรรมเคลื่อนที่

18,000,000                6,227,149.51             34.60                1.ออกหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน 11 ครั้ง โดยร่วมกบั รพ.ทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร ใหบ้ริการที่สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และ

ครอบครัว / โรงเรียนบา้นนามัง่ จงัหวดัอุดรธานี /โรงเรียน ตชด.เทคนิคอาสา 1 และโรงเรียนท่านผูห้ญิงพรสม กุณฑลจินดา จงัหวดัตาก

เดอะมอลล ์งามวงศว์าน, จ.น่าน, จ.เชียงใหม่, จ.นนทบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.อุดรธานี, จ.นครปฐม, จ.ตรัง, จ.กรุงเทพมหานคร

2.อยูร่ะหวา่งการจดัซื้อรถบรรทุกกระบะ แบบขบัเคลื่อน 4 ลอ้ 2 คนั

*มีการปรับกิจกรรมของโครงการทาํใหก้ารดาํเนินงานเกิดความล่าชา้

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 14,500,000                6,315,929.43             43.56                1.จดัซื้อวสัดุทนัตกรรม วสัดุวทิยาศาสตร์ เวชภณัฑ ์และครุภณัฑ ์จาํนวน 3 รายการ ไดแ้ก่ เครื่องมือวดัระยะ 1 อนั ,เครื่องเขยา่แบบวงรอบ 1 

เครื่อง ราคา และเครื่องเขยา่แบบมา้กระดก 1 เครื่อง สาํหรับการปฏิบตัิงานของนกัศึกษาทนัตแพทย์

2..นกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีที่ 5 และ 6  ออกฝึกปฏิบตัิการภาคสนาม (สาขาวชิาทนัตกรรมชุมชน) ปฏิบตัิงานจริงที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อ

การเรียนการสอนและนกัศึกษาปี 6 ฝึกปฎิบตัิงาน พื้นที่จงัหวดั เชียงรายพะเยา ลาํปาง แพร่ และน่าน

*รายการวสัดุและอุปกรณ์ที่อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจดัหา ส่วนใหญ่เป็นวสัดุ อุปกรณ์ของนกัศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 จะเบิกจ่ายภายใน

ไตรมาส 3

เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ 77,714,600                45,677,480.01           58.78                1.ดาํเนินการบริการรักษาทางทนัตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทนัตรรมมหา

จกัรีสิรินธรทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ

2.ดาํเนินการเป็นศูนยฝ์ึกปฏิบตัิของนกัศึกษาทนัตแพทยท์ั้งในและต่างประเทศ

3.จดัซื้อครุภณัฑ ์จาํนวน 4 รายการ ไดแ้ก่ เครื่องทาํความสะอาดระบบสั่นสะเทือน จาํนวน 1 เครื่อง,  เครื่องปิดผนึกซอง 1 เครื่อง , รถเขน็ส

เตนเลสสาํหรับใส่แฟ้ม 1 คนั และเครื่องวดัความดนัโลหิตอตัโนมตัิชนิดสอดแขน 1 เครื่อง

4.จดัซื้อวสัดุทนัตกรรม วสัดุวทิยาศาสตร์ เวชภณัฑ์

*ผลการเบิกจ่ายจะเกิดในไตรมาส 3
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ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
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เงินอุดหนุนการพฒันาระบบบริการทางทนัตกรรมระดบัสูงกวา่ตติยภูมิ 18,000,000                9,350,761.84             51.95                1.จดัทาํตาํราเพื่อใชป้ระกอบการวจิยั

2.อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัซื้อครุภณัฑ ์3 รายการ ไดแ้ก่ ยนูิตทาํฟัน 6 ชุด, เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปาก - กะโหลกศีรษะ 1 เครื่อง, 

คอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 2 ชุด 

3.อยูร่ะหวา่งดาํเนินการโครงการพฒันาบริหารจดัการโรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตฯ

*เนื่องจากโครงการมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารจดัการโครงการ ส่งผลกระทบใหก้ระบวนการต่างๆเกิดความล่าชา้ แต่แจง้วา่สามารถเบิกจ่าย

หมดภายในไตรมาส 3

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 4,000,000                  -                             -                   มีผูไ้ดอ้นุมตัิทุนอุดหนุนการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จาํนวน 4 ทุนแลว้ และอยูร่ะหวา่งช่วงรอเปิดหลกัสูตร ดงันี้

1. ทพญ.พบพลอย  เพช็รเมด็ใหญ่ สังกดัภาควชิาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ระดบัปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and 

The London School of Medicine and Dentistry} Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจกัร ระยะเวลารับทุน 3 ปี

2. ทพญ.รักษณณัน์  การเวกปัญญาวงศ ์สังกดัภาควชิาทนัตกรรมชุมชน ระดบัปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University 

ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 4 ปี

3. ทพญ.กานดา  ลีลานราธิวฒัน์  สังกดัภาควชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์ระดบัปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral 

Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วนั

4. ทพ.ภาณุพล  คุณะสารพนัธ์ สังกดัภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง ระดบัปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of 

Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับทุน 3 ปี

0400 คณะเทคนิคการแพทย์ 7,148,400                  15,633,293.25           218.70              

เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ 7,148,400                  15,633,293.25           218.70              1.บริการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการใหแ้ก่ผูป้่วยใน และผูป้่วยนอกที่มารับบริการที่ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษกเพิ่มขึ้น - MT (การทดสอบ)   =

  305,067 การทดสอบ / MT (ราย)   = 38,191 ราย

2.นกัศึกษา/บุคลากรทางวชิาชีพ ที่เขา้รับการฝึกปฏิบตัิ/ดูงานทางวชิาชีพ (ในประเทศ) 341 คน /(ต่างประเทศ) 5 คน

3.มาตรฐานสากลที่หอ้งปฏิบตัิการไดร้ับการรับรอง 2 มาตรฐาน

4.ผูร้ับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ศูนยฯ์ จดัให ้ 97.65 %

5.ระยะเวลาในการรับผลการตรวจไดต้ามเกณฑท์ี่กาํหนด 97.45 %

*ไดร้ับโอนจากศูนยก์ารแพทย ์ 8.5 ลบ และมีการเบิกใชเ้งินจากที่รับโอนก่อน

5



ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
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0500 คณะพยาบาลศาสตร์ 53,151,300                20,076,719.34           37.77                

เงินอุดหนุนบริการวชิาการดา้นสุขภาพ 2,000,000                  57,927.00                  2.90                  ดาํเนินกิจกรรมดงันี้

1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวดัไผด่าํ จ.สิงห์บุรี จดัทาํสรุปรายงานการดาํเนินงานโครงการฯ ประจาํปี 2560 ถวายรายงานสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวนัเสดจ็พระราชดาํเนินถวายผา้พระกฐิน ณ วดัไผด่าํ จงัหวดัสิงห์บุรี ในวนัพฤหสับดีที่ 12 

ตุลาคม 2560  

2.กิจกรรมบูรณาการความรู้สู่การพฒันาชุมชนสุขภาวะที่ย ัง่ยนื : พื้นที่ชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพนัธ์) และพื้นที่กึ่งเมือง (อาํเภอพุทธ

มณฑล) *ยงัไม่ไดด้าํเนินการจดักิจกรรม เนื่องจากผูน้าํชุมชนติดภารกิจการจดักิจกรรมในชุมน จึงขอเลื่อนการจดักิจกรรมออกไปก่อน ซึ่ง

การดาํเนินงานที่ผา่นมาคณะฯ ไดค้าํนึงถึงความพร้อมของชุมชนเป็นหลกัในการจดักิจกรรมมาโดยตลอด

3.กิจกรรม พฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ**ยงัไม่ไดด้าํเนินการจดักิจกรรม เนื่องจากในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. ผูร้ับผดิชอบ

โครงการติดภารกิจการจดัอบรมผูช้่วยเหลือดูแลผูสู้งอายรุุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ทาํใหค้ณะกรรมการฯ ตอ้งเลื่อนการจดักิจกรรมออกไปก่อน

4.กิจกรรมการบริการใหค้าํปรึกษา และ/หรือจดันิทรรศการความรู้ดา้นสุขภาพในวนัสาํคญัต่างๆ ดาํเนินการจดักิจกรรมบริการวชิาการเนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 121 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

โดยมีผูร้ับบริการ จาํนวน 304 คน

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 51,151,300                20,018,792.34           39.14                จดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ใหแ้ก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จาํนวน 720 คน

0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 286,059,700              251,577,845.52         87.95                

โครงการพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกนัภาวะเบาหวานและความดนั

เลือดสูง

10,000,000                5,128,000.00             51.28                1.การพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกนัภาวะแทรกซอ้นของเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 

-ทาํกิจกรรม Workshop การถ่ายทอดรูปแบบและติดตามผลลพัธ์ของการควบคุมระดบันํ้ าตาลดว้ยตวัเอง, การวดัระดบันํ้ าตาลดว้ยตวัเองใน

ผูป้่วยเบาหวาน ตามรูปแบบที่ไดร้ับจากเจา้หนา้ของรพ.สต.ราชาเทวะและเจา้หนา้ที่ทีมที่ฝ่ายการพยาบาล เจา้หนา้ที่อายรุศาสตร์ และลง

ขอ้มูลหลงัการปฏิบตัิงานในพื้นที่ เพื่อวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของโครงการช่วงที่ 1   และดาํเนินการรวบรวมผลการเจาะนํ้ าตาลดว้ย

ตวัเอง (SMBG) ในผูป้่วยกลุ่มที่เขา้ร่วมโครงการครบกาํหนด และนาํขอ้มูลไปวเิคราะห์

*กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เช่น ผูป้่วยเบาหวาน ผูป้่วยความดนัโลหิตสูง กลุ่มนกัเรียน กลุ่มผูป้่วยติดเตียง ญาติ ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ทาํให้

กิจกรรมตอ้งถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปจากแผนเดิม และกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุขในพื้นที่บางพลีมีภาระหนา้ที่งานประจาํ หลายครั้งไม่

สามารถร่วมจดักิจกรรมหรือไม่สะดวกในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั ทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงคณาจารยแ์ละนกัวจิยั

ในรามาธิบดีเองมีภารกิจในโรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่สามารถจดัเวลาเพื่อลงพื้นที่ในการเชื่อมโยงกบัชุมชนไดบ้่อยนกั โครงการที่

ดาํเนินการในขณะนี้ อยูใ่นช่วงการวเิคราะห์ขอ้มูล จึงไม่ไดใ้ชง้บประมาณในการดาํเนินโครงการมากนกั
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2.การพฒันารูปแบบการดูแลระยะยาวสาํหรับผูป้่วยที่อยูใ่นภาวะพึ่งพิงในเขตอาํเภอบางพลีและการพฒันาสมรรถนะการบริหารจดัการ

สุขภาพระดบัอาํเภอ

-ลงพื้นที่เยีย่มบา้นผูป้่วยติดบา้น/ติดเตียง 51 หลงัคาเรือน ในพื้นที่ต.ราชาเทวะ ต.บางปลา ต.บวัเกราะและต.บางปลาหมู่ 14 และแปลงขอ้มูล

การลงพื้นที่จากประเมินสู่โปรแกรมเพื่อวเิคราะห์ผลการลงพื้นที่ ต.ราชาเทวะ  พร้อมจดัประชุมหากบัสหวชิาชีพ เพื่อกาํหนดแผนการรักษา

ผูป้่วย 

-ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลผูป้่วยติดบา้น/ติดเตียงเพิ่มเติมในต.ราชาเทวะ ต.บางปลา พร้อมทีมเยีย่มบา้นและเภสัชกรจากสถาบนัการพทยจ์กัรีนฤบ

ดินทร์ และคืนขอ้มูลจากการลงเยีย่มบา้นโดยการลงเยีย่มบา้นพร้อมทีมพฒันาสังคมของอบต.ราชาเทวะลงพื้นที่ประเมินความตอ้งการของ

ผูป้่วยติดบา้นติดเตียงที่มีภาวะพิการทางสมองที่ตอ้งการwheel chair และร่วมกนัวางแผนการลงเยีย่มร่วมกนัในครั้งต่อไป,จดัประชุมกบั

ชมรมผูสู้งอายทุี่สมคัรใจเป็นจิตอาสา "ทีมเพื่อเพื่อนสุขภาพ" เพื่อวางแผนเตรียมการลงเยีย่มผูป้่วย

-ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลผูป้่วยติดบา้น/ติดเตียงเพิ่มเติมในต.บวัเกราะ ต.บางปลา และ ต.บางปลาหมู่14 พร้อมทีมเยีย่มบา้นและเภสัชกรจาก

สถาบนัการพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ และจดัทาํหนงัสือเพื่อขอส่งตวัผูป้่วยจากพื้นที่ต.บางปลาเพื่อขอรับการฟื้นฟู ณ สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบ

ดินทร์และจดัทาํหนงัสือส่งตวัผูพ้ิการทางสมองที่มีความตอ้งการwheel chair เพื่อเขา้รับการวดัตวัแลว้ตดัรถเขน็ใหเ้หมาะสมกบัร่างกาย, จดั

ประชุม "ทีมเพื่อเพื่อนสุขภาพ" เพื่อวางแผนการรักษาคนไขร้ายบุคคล

3.การพฒันาระบบการส่งเสริมสุขภาพเดก็วยัเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาํบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

-จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการการคดักรองพฒันาการเดก็ดว้ยเครื่องมือ DSPM กบัครูภายในศูนยเ์ดก็เลก็ภายใตก้ารดูแลของ อบต.บางปลา พร้อม

หารือกบัเจา้หนา้ที่ของอบต.บางปลาในการกาํหนดวนัจดัอบรมผูป้กครองเรื่องการใชแ้บบคดักรอง DSPM

-ประสานงานกบัวทิยากรสาํหรับการจดักิจกรรม อบรม DSPM ใหก้บัผูป้กครองในต.บางปลา ประสานงานและจดัทาํหนงัสือเพื่อขอขอ้มูล

พื้นฐานกบัเจา้หนา้ที่ สสอ.เพื่อเตรียมลงพื้นที่สาํรวจภาวะเสี่ยงและความปลอดภยัในการนอนของเดก็ และจดัทาํหนงัสือถึงสสอ.บางพลี 

เพื่อขอความร่วมมือเจา้หนา้ที่รพ.สต.ในเขตอาํเภอบางพลีทั้ง 8 แห่ง เขา้ร่วมในโครงการสาํรวจความเสี่ยงต่อการเสียชีวติที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

นอน (Sleep-related death) และ  การเสียชีวติแบบเฉียบพลนัโดยไม่ทราบสาเหตุ (SIDS) ในเดก็อาย ุ0-1 ปี

เงินอุดหนุนคา่ใชจ้่ายในการชนัสูตรพลิกศพ 5,060,000                  4,401,750.00             86.99                1.จดัทาํแผนการดาํเนินงานและดาํเนินการบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชนัสูตร (ดาํเนินการชนัสูตรพลิกศพ ผา่ศพ)

-ดาํเนินการชนัสูตรพลิกศพ จาํนวน 660 ราย

-ใหบ้ริการดา้นการจดัการเรียนการสอนดา้นเวชศาสตร์ชนัสูตร (นิติเวชศาสตร์)

2.จดัหาวสัดุแบบพิมพ ์หนงัสือที่เกี่ยวขอ้งกบัทางนิติเวชศาสตร์

3.จดัหาครุภณัฑ ์เพื่อการสนบัสุนนโครงการฯ โดยดาํเนินการในขั้นตอน PO ไดแ้ก่ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์และการแพทย ์ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร่ ครุภณัฑส์าํนกังาน และขั้นตอน PR ไดแ้ก่ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

*บุคลากรของโครงการ ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีภาระหนา้ที่หลกัในโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเกิดความล่าชา้ในการทาํเอกสารเบิกจ่าย

งบประมาณ

เงินอุดหนุนโครงการนาํร่องการใหบ้ริการวชิาการเพื่อป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

1,000,000                  1,000,000.00             100.00              ตรวจวเิคราะห์ DNA ของผูถู้กกระทาํทางเพศ ผูด้อ้ยโอกาสและคดีความต่างๆ รวม 119 ราย ดงันี้

1.การตรวจลายพิมพด์ีเอน็เอ  92 ราย

2.การตรวจไมโตคอนเดรียลเอน็เอ  15 ราย

3.การตรวจดีเอน็เอบนโครโมโซมเอกซ์  9 ราย

4. การตรวจดีเอน็เอบนโครโมโซมวาย 3 ราย
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เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย : กลุ่มเดก็และวยัรุ่นและ

กลุ่มผูใ้หญ่และสูงอายแุบบครบวงจร

11,000,000                4,579,275.39             41.63                1.ดาํเนินการเตรียมงานเพื่อการจดักิจกรรม/ประชุม ผูเ้กี่ยวขอ้ง

2.โครงการฯไดร้ับการอนุมตัิใหด้าํเนินกิจกรรมตามกรอบงบประมาณที่ไดว้างไว ้กิจกรรมทั้งหมดจึงอยูใ่นระหวา่งเสนอขออนุมตัิหลกัการ

และคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานของแต่ละกิจกรรม และเตรียมความพร้อมในการดาํเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไป 

3.กิจกรรมเพื่อการพฒันาตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยที่ไดร้ับอนุมตัิจาํนวน 12 กิจกรรมเริ่มดาํเนินการตามแผนที่กาํหนด 

ไดแ้ก่ การเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง และการวเิคราะห์ทางหอ้งปฎิบตัิการ เป็นตน้  

*เนื่องจากในปีนี้มีผูส้นใจส่งโครงงานกิจกรรมมาขอรับทุนล่าชา้และจาํนวนนอ้ย โครงการจึงจาํเป็นตอ้งขยายเวลาเปิดรับขอ้เสนอโครงงาน

กิจกรรมออกไปจนถึง ธนัวาคม 2560 ส่งผลใหก้ารจ่ายงบประมาณในระยะ 2 ไตรมาสแรกนั้นไม่สูงนกั ทั้งนี้โครงการไดพ้ิจารณาและ

อนุมตัิกิจกรรมแลว้เสร็จ พร้อมดาํเนินการเบิกจ่ายเมื่อเดือนเมษายน ดงันั้นในไตรมาส 3 และ 4 โครงการจะมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามกรอบแผนงานที่ไดว้างไว้

กจิกรรมกลุ่มเดก็และวยัรุ่น  

1.การศึกษาเปรียบเทียบผลของการรีดสายสะดือกบัการชะลอการตดัสายสะดือในทารกแรกเกิดครบกาํหนด : การทดลองแบบสุ่ม (ปีที่2)

2.การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการป้องกนัภาวะครรภเ์ป็นพิษดว้ยสองขนาดมาตรฐานของแอสไพริน  

3.การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินทกัษะการรับรู้เชิงจาํนวนเบื้องตน้ในเดก็ปฐมวยั  

4.ประสิทธิภาพการฝึกทกัษะคณิตศาสตร์พื้นฐานในเดก็ปฐมวยัผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

5.การประยกุตเ์กมคอมพิวเตอร์ป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ(เกม Kid…คิด)สาํหรับวยัรุ่นหูพิการ  

6.การศึกษาระดบัปรอทในเลือดของเดก็นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อเนื่อง)  

7.การศึกษาติดตามผลทารกแรกเกิดที่มีระดบัปรอทในสายสะดือสูง (ระยะที่สาม)

กจิกรรมกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

8.การพฒันาแนวทางตรวจคดักรองและการรักษาโรคนอนกรนและหยดุหายใจขณะหลบัดว้ยเครื่องช่วยหายใจแรงดนับวกในผูห้ญิง

ตั้งครรภท์ี่มีความเสี่ยงสูง (ปีที่ 2)  

9.การพฒันาแนวทางการตรวจวนิิจฉยัเพื่อป้องกนัและการดูแลรักษาผูป้่วยจิตเภท (ปีที่ 2)   

10.การพฒันาแนวทางการตรวจคดักรองพาหะโรคพนัธุกรรมร้ายแรงที่สามารถระบุความเสี่ยงกบัการมีบุตร (ปีที่ 2)   

11.การศึกษาผลของการใชแ้ผน่ตรวจสอบโซเดียมคลอไรดใ์นปัสสาวะดว้ยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือและปริมาณโซเดียมใน

ปัสสาวะของผูป้่วยความดนัโลหิตสูง (ปีที่ 2)  

12.การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ของแบบประเมินความสามารถของสมอง (ปีที่ 3)
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ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
 การใช้จ่าย

งบประมาณ

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ เพื่อยกระดบัคุณภาพบริการดา้น

สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

13,000,000                13,000,000.00           100.00              1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล ไดร้่วมสานต่อภารกิจในการดูแลสุขภาวะแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความ

อาลยั ณ บริเวณโดยรอบทอ้งสนามหลวง ดว้ยการออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ ในโครงการ “แพทยอ์าสารวมใจถวายเป็นพระราชกุศล” ทั้งนี้ 

หน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ไดใ้หบ้ริการตรวจสุขภาพทัว่ไปและบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนอยา่งต่อเนื่อง โดย

ออกหน่วยแพทย ์เป็นประจาํทุกวนั

2.โครงการบริการสุขภาพหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ร่วมกบัมูลนิธิฉือจี้ฯ เดือนละ 1 ครั้ง

3.ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ ณ ทาํเนียบองคมนตรี ทุกวนัองัคาร

4.ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  หรือตามหน่วยงานภายนอกขอรับการสนบัสนุน รถพยาบาล พร้อมทีมปฏิบตัิการ เช่น 

ออกหน่วยเป็นกองอาํนวยการร่วม กบั สน.ดุสิต Standby ในกรณีที่หน่วยงานเอกชนร้องของ งานเดิน – วิง่ ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 

5.ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหวา่งวนัที่ 24 ก.พ.-11 มี.ค.2561

6.ออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ในงาน “แพทยเ์พื่อพอ่ ครั้งที่ 4” ในพื้นที่องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตาํบลมิตรภาพ อาํเภอ

มวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี

*ปัจจุบนัการออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ ยงัไม่ไดร้ับการประสานงานจากสาํนกัราชพระราชวงั (สาํนกัเลขาธิการ และมูลนิธิพระดาบส) ให้

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย ์จึงยงัใชง้บประมาณไม่ไดต้ามแผน

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พิ่ม 115,498,500              115,498,492.12         100.00              จดัหาวสัดุสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของนกัศึกษาแพทย ์เพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง และดาํเนินการจดัหาวสัดุยาในการรักษาพยาบาล

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 32,912,700                20,424,195.68           62.06                1. จดัทาํแผน และดาํเนินการจดัทาํแผนสนบัสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลกัสูตร

2. พฒันาอาจารยพ์ยาบาลในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก, ระดบัปริญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ 

3. จดัหาพร้อมเบิกจ่ายคา่วสัดุและครุภณัฑ ์เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของโครงการฯ เช่น วสัดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ดา้นโสต

ทศันศึกษา), วสัดุของที่ระลึก, ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่, ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

*โครงการ/กิจกรรมที่ดาํเนินการส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินงานแบบระยะยาวตลอดทั้งปีงบประมาณ ทาํใหม้ีการเบิกจ่ายเงินล่าชา้ และ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ติดภาระงาน ทาํใหต้อ้งเปลี่ยนแปลง/เลื่อนวนัจดัโครงการ/กิจกรรมบ่อยครั้ง เนื่องจากโรงเรียนฯ ประสงคท์ี่จะ

ใหบุ้คลากรเขา้ร่วมโครงการใหม้ีจาํนวนมากที่สุดตามเป้าหมาย เพื่อความคุม้คา่ของทรัพยากร  

-ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา จะดาํเนินการโครงการ/กิจกรรมไดเ้ฉพาะช่วงนกัศึกษาปิดเทอม เนื่องจากช่วงเปิดเทอม 

นกัศึกษาเรียนและฝึกปฏิบตัิบนหอผูป้่วยหนกัมาก

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 6,840,000                  6,840,000.00             100.00              จดัหาวสัดุสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของนกัศึกษาแพทย ์เพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง และดาํเนินการจดัหาวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์

เช่น นํ้ายาเพื่อการทดสอบ ตรวจวนิิจฉยัโรค

เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ 90,748,500                80,706,132.33           88.93                1.ดาํเนินการบริการรักษาพยาบาลและการจดัการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบตัิงานแก่ผูเ้ขา้รับการศึกษา/ฝึกปฏิบตัิงาน 3,332 ราย

2.ดาํเนินการจดัหาวสัดุวทิยาศาสตร์ นํ้ายาสารเคมี และวสัดุยา เพื่อรองรับการดาํเนินงานโครงการฯ

3.ดาํเนินการจดัหาครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์และการแพทย ์โดยอยูใ่นขั้นตอน PO จาํนวน 374,500 บาท

9



ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
 การใช้จ่าย

งบประมาณ

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

3. ดาํเนินโครงการยอ่ย/กิจกรรม เพื่อกาพฒันาการรักษาพยาบาล การศึกษา การวจิยัการแพทย ์ไดแ้ก่ 

   1) กิจกรรมโครงการพฒันาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง  

       - พฒันาบุคลากรที่มีอยูท่ ั้งบุคลากรที่บรรจุภายใตศู้นยม์ะเร็ง และบุคลากรอื่นๆ ที่ดาํเนินงานทางดา้นโรคมะเร็งของคณะ สามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ

       - ประชุมวชิาการระหวา่งแพทยส์หสาขา เพื่อปรึกษาแนวทางการดูแลรักษาผูป้่วยร่วมกนัแบบสหสาขา (tumor conference) เพื่อการดูแล

ผูป้่วยในรูปแบบของ multi-displinary และประโยชน์ดา้นการเรียนการสอน วชิาการ วจิยั

       - จดัตั้งหน่วยตรวจผูป้่วยนอกโรคมะเร็ง OCC1, 2 โดยความร่วมมือของแพทยส์หสาขารวม่ตรวจรักษาผูป้่วยร่วมกนัในรูปแบบของ one

 stop service

       - พฒันาฐานขอ้มูลดา้นโรคมะเร็งทนัสมยัและมีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานบริการ งานวจิยั และเพื่อใหส้ามารถนาํไปถูกอา้งอิงได้

อยา่งถูกตอ้งและเชื่อถือได้

       - พฒันางานวจิยัดา้นต่างๆ ทั้งงานวจิยัดา้นโมเลกุล การเกบ็ชิ้นเนื้อ และขยายงานวจิยัดา้น cell line เพื่อความกา้วหนา้ทางงานวจิยัดา้น 

precision และอื่นๆ

   2) กิจกรรมโครงการการพฒันาการตรวจและการศึกษากลไกการดื้อยาตา้นยนีดื้อยา T790M โดยการตรวจจากเลือดของผูป้่วยโรคมะเร็ง

ปอด ปีที่2 

       - พฒันาการตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมในเลือดของผูป้่วยมะเร็งปอดโดยวธิีต่างๆ 

       - พฒันาการการสกดั exosomes เพื่อนาํมาใชใ้นการตรวจ gene expression profile และ predictive biomarker ต่างๆ

       - เพื่อการศึกษากลไกการดื้อยาต่อยาตา้น T790M ของการรักษาโรคมะเร็งปอดหลงัจากเริ่มยาที่ 0, 4, 8 และ 12 เดือนตามลาํดบั

       - นาํไปสู่การพฒันายามุ่งเป้า โดยร่วมมือกบัศูนย ์ECDD

       - พฒันาประสิทธิภาพการตรวจยนีกลายพนัธุ์ใหค้รอบคลุมยนีสาํคญัต่อการเลือกใชย้าตา้นเฉพาะจุดในผูป้่วยมะเร็งปอด

0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 677,783,700              484,820,909.65         71.53                

เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร 13,050,000                10,536,089.00           80.74                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษา มีนกัศึกษาคงอยู ่จาํนวน 77 คน

เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 10,000,000                7,506,352.50             75.06                1. จดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีทั้งหลกัสูตรปกติ โดยมีนกัศึกษาคงอยู ่จาํนวน 214 คน และการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา โดยระดบั

ปริญญาโทมีนกัศึกษาคงอยู ่จาํนวน 31 คน และระดบัปริญญาเอก จาํนวน 5 คน

2. ดาํเนินการบริการดูแลรักษาผูป้่วยดา้นการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์โดยมีจาํนวนผูเ้ขา้รับบริการรักษาผูป้่วย 21,924 คน

3. ดาํเนินการผลิตยาผงสมุนไพร โดยมีการผลิตยาสมุนไพร จาํนวน 1,997 กิโลกรัม และยาสมุนไพรสาํเร็จรูป จาํนวน 3,392 กิโลกรัม เพื่อ

ใชส้าํหรับการตรวจรักษาและดูแลผูป้่วย รวมทั้งเป็นการพฒันากระบวนการ วธิีการผลิตยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรใหม้ีคุณภาพและ

มาตรฐาน และไดร้ับเกียรติบตัร GMP ฉบบัปี พ.ศ.2548

เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ 5,000,000                  4,324,425.50             86.49                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษา มีนกัศึกษาคงอยู ่จาํนวน 78 คน
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เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาทางไกลและเครือขา่ยดา้น

การแพทยศ์ิริราช (Siriraj Center of Telemedicine  : SiTEL)

3,000,000                  3,000,000.00             100.00              1. พฒันาตน้แบบเครือขา่ยพนัธมิตรทางการแพทยท์างไกล ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีจาํนวนเครือขา่ย 58 เครือขา่ย 

2. มีจาํนวนกิจกรรมการใหบ้ริการทางไกล 530 ครั้ง 

3. มีจาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการในการเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการ 12,549 ครั้ง

*รายการงบลงทุนที่จดัหาในโครงการ เป็นครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ทาํใหใ้ชร้ะยะเวลาในการขออนุมตัิ การขอรายงานการพิจาณาใหค้วาม

เห็นชอบการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์จากผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงของมหาวทิยาลยัมหิดล (CIO) ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งจดัหา

และทาํสัญญา

เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวทิยาเชิงระบบศิริราชสู่ศูนยค์วามเป็นเลิศวจิยัสากล

 (SISP 2.0)

5,000,000                  4,715,932.56             94.32                1. ดาํเนินการวจิยัและคน้ควา้การพฒันายาแบบมุ่งเป้า โดยมีทุนวจิยัจากภายนอกคณะฯ จาํนวน 12 โครงการ 

2. สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหวา่งนกัวจิยัภายในเครือขา่ยระดบัประเทศและนานาชาติ จาํนวน 13 ครั้ง

เงินอุดหนุนคา่ใชจ้่ายในการชนัสูตรพลิกศพ 14,720,000                4,018,534.00             27.30                1. ดาํเนินงานบริการสังคม ดงันี้

-การชนัสูตรพลิกศพ จาํนวน 3,476 ศพ 

-ดาํเนินการทางดา้นนิติเวชศาสตร์โดยจาํนวนรายในการตรวจผูป้่วยทางคดี 3,963 ราย 

-จาํนวนรายในการตรวจผูป้่วยทางศาล 51 ราย 

-จาํนวนรายในการรับสิ่งส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 4,287 ราย 

-จาํนวนแผน่สไลดใ์นการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการฮีสโตเคมี 20,801 แผน่ 

-จาํนวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการพิษวทิยา 17,454 ตวัอยา่ง 

-จาํนวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการซีโรโลย ี1,271 ตวัอยา่ง 

-จาํนวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการวตัถุพยาน 1,387 ตวัอยา่ง

2. ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน พบวา่มีนกัศึกษานกัศึกษาแพทยท์ี่ลงเรียนหลกัสูตรนิติเวช จาํนวน 321 คน 

3. มีผูม้ารับบริการเผยแพร่ความรู้ดา้นนิติเวชศาสตร์ จาํนวน 543 คน

เงินอุดหนุนโครงการนาํร่องการใหบ้ริการวชิาการเพื่อป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

1,394,000                  822,600.00                59.01                จดักิจกรรมบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก มีผูเ้ขา้ร่วม จาํนวน 160 คน

เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพื่อ

สุขภาพผูพ้ิการทางการมองเห็น

1,100,000                  1,040,000.00             94.55                1. มีจาํนวนผูพ้ิการทางสายตาเขา้ชมพิพิธภณัฑฯ์ จาํนวน 91 คน 

2. มีจาํนวนครั้งที่จดัฝึกอบรม/บริการวชิาการ จาํนวน 2 ครั้ง 

3. อยูร่ะหวา่งการจดักิจกรรมสัญจร

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการดูแลรักษาผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมอง 15,000,000                15,000,000.00           100.00              1. ดาํเนินการฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย ์เพื่อเพิ่มพนูทกัษะการใหบ้ริการ โดยมีการจดัอบรม จาํนวน

 4 ครั้ง

2. ดาํเนินการใหบ้ริการวชิาการ เผยแพร่ความรู้ทางดา้นการรักษาและการป้องกนัโรค จาํนวน 1 ครั้ง

3. จดันิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยใหค้วามรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล จาํนวน 1 ครั้ง

*เบิกจ่ายล่าชา้เนื่องจากมีการปรับรายละเอียดคุณลกัษณะรายการครุภณัฑท์ี่จดัหาในโครงการ เพื่อใหร้ายละเอียดคุณลกัษณะมีความทนัสมยั

 ตรงกบัวถัตุประสงคก์ารใชง้านและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พิ่ม 347,208,300              261,298,253.22         75.26                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษาคงอยูจ่าํนวน 624 คน  และจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 14,360,000                14,199,540.50           98.88                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษาคงอยูจ่าํนวน 168 คน และดาํเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน
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ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
 การใช้จ่าย

งบประมาณ

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ 247,951,400              158,359,182.37         63.87                ดาํเนินการจดับริการการรักษาพยาบาล ดงันี้

-มีผูป้่วยนอก จาํนวน 1,546,156 คน 

-จดับริการการรักษาพยาบาลใหก้บัผูป้่วยใน จาํนวน 41,457 คน  

-มีจาํนวนผูป้่วยที่มารับบริการดา้นผูม้ีบุตรยากและความผดิปกติของทารกในครรภ ์จาํนวน 9,317 คน 

-มีจาํนวนผูป้่วยที่รับบริการดา้นระงบัปวดจาํนวน 979 คน 

-มีจาํนวนผูป้่วยที่รับบริการดา้นวสิัญญีวทิยา จาํนวน 24,104 คน

0800 คณะเภสัชศาสตร์ 33,904,200                23,662,430.62           69.79                

เงินอุดหนุนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาเภสัช 8,914,000                  2,023,437.53             22.70                1.โครงการฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพของนกัศึกษา มีจาํนวนนกัศึกษาที่ผา่นโครงการ ชั้นปีที่ 6 จาํนวน 104 คน   

2. นกัศึกษาที่ผา่นการฝึกอบรมตามโครงการ  ร้อยละ 86.67    

3. จาํนวนโครงการที่ดาํเนินการในช่วงเวลาที่กาํหนด ร้อยละ 100

*การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่กาํหนด  เนื่องดว้ยทางคณะเภสัชศาสตร์ จะดาํเนินการจดัโครงการสัมมนาดา้นการเรียนการสอน ในไตรมาส 3

 คาดวา่จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศูนยท์ดสอบเครื่องสาํอางและเภสัชภณัฑท์าง

ผวิหนงั

11,140,000                10,761,637.16           96.60                1.มีการเปิดใหบ้ริการการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑป์้องกนัแสงแดดอยา่งเป็นทางการ และมีการจดัทาํประชาสัมพนัธ์ตามสถานที่

ราชการเช่น สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่จาํนวนตวัอยา่งทดสอบยงัไม่เป็นไปตามที่ตั้งไวเ้นื่องจากทางศูนยเ์พิ่งเริ่มการ

ประชาสัมพนัธ์ในเดือนมีนาคม 2561

2.จดัทาํ websit เพื่อประชาสัมพนัธ์ศูนยท์ดสอบเครื่องสาํอาง

3.มีการพฒันาวธิีการทดสอบการระคายเคืองตาม OECD 429 (non animal testing) เพื่อใชใ้นการทดสอบต่อไป

* เนื่องจากสถานที่ของศูนยท์ดสอบฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียม ซึ่งมีกาํหนดการเลื่อนจากเดือนธ.ค. 2560 เป็นเม.ย. 2561 ทาํใหท้างศูนย์

ทดสอบยงัไม่สามารถใหบ้ริการส่วนอื่นๆ ได ้(การวดัความชุ่มชื้น การวดัริ้วรอย เป็นตน้) นอกเหนือจากการวดัคา่ความสามารถในการ

ปกป้องแสงแดด  และการเบิกจ่ายงบโครงการฯ ไม่เป็นไปตามที่กาํหนด  ซึ่งคณะฯ ไดเ้บิกจ่ายไปแลว้ 1 รายการ (เครื่องไมโครปิเปต)   และ

อยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดัส่งครุภณัฑ ์อีก 2 เครื่อง คาดวา่จะดาํเนินการเบิกจ่ายไดใ้นไตรมาสที่ 3  ส่วนรายการครุภณัฑท์ี่เหลือ อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการจดัซื้อ ซึ่งคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จทนัตามกาํหนดภายในปีงบประมาณนี้

เงินอุดหนุนโครงการศูนยพ์ฒันาผลิตภณัฑย์าและผลิตภณัฑส์ุขภาพ 8,000,000                  7,250,000.00             90.63                อยูร่ะหวา่งดาํเนินการเตรียมหอ้งปฏิบตัิการวจิยัและพฒันา และไดม้ีการเตรียมจดัหาครุภณัฑ ์ไดแ้ก่ เครื่องเคลือบฟิลม์ขนาดหอ้งปฏิบตัิการ 

ตูท้ดสอบความคงสภาพยา เครื่องปั่นผสมความเร็วสูงและเครื่องทาํแกรนูล  เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)

*โครงการศูนยฝ์ึกปฏิบตัิฯ  อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างซึ่งยงัไม่แลว้เสร็จทาํใหอ้าจกระทบต่อแผนดาํเนินงานรับจา้งพฒันาผลิตภณัฑ ์และการ

เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามที่กาํหนด เนื่องจาก คณะเภสัชฯ ไดม้ีการเปิดซองประกวดราคา รายการครุภณัฑ ์ในระบบไปแลว้  จาํนวน 4 เครื่อง

 แต่ทางบริษทัไดย้ืน่เอกสารไม่ครบ ทาํใหไ้ม่มีผูผ้า่นการคดัเลือก (ในช่วงไตรมาส 2)  ซึ่งคาดวา่จะมีการเบิกจ่ายรายการครุภณัฑเ์พิ่มมากขึ้น

ในไตรมาส 3
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ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
 การใช้จ่าย

งบประมาณ

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนดา้นเภสัชศาสตร์ 1,000,000                  564,107.43                56.41                ภายใตเ้งินอุดหนุนดา้นเภสัชศาสตร์ มีการดาํเนินงานโครงการ  ดงันี้ 

1.คลงัข้อมูลยา

-ใหบ้ริการถาม ตอบปัญหาเรื่องยาทาง E-mail และทางเวบ็ไซดค์ลงัขอ้มูลยา   จาํนวน 178 ครั้ง 

-บริการสมคัรสมาชิกใหม่ สารคลงัขอ้มูลยา จาํนวน 163  คน  

-บริการต่ออายสุมาชิกสารคลงัขอ้มูลยา  จาํนวน 187คน 

-จดัทาํวารสารคลงัขอ้มูลยา   จาํนวน  2  ฉบบั

2.หน่วยพฒันาการผลติเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร

-ศึกษาหาปริมาณนํ้าตาล, glycerin, 70% sorbitol  และ buffer ในตาํรับ จากผลการทดลองที่ได ้ปริมาณ syrup USP, glycerin, 70% sorbitol, 

citric acid และ Na2HPO4.12H2O ที่เหมาะสมในการเตรียมนํ้ ากระสายยา คือ 40 %v/v, 5 %w/v, 5 %w/v, 0.288 %w/v และ 0.240 %w/v 

ตามลาํดบั 

-ศึกษาปัจจยัของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC ต่อความหนืดและสมบตัิ Thixotropic ของนํ้ ากระสายยา  และศึกษาหา

ปริมาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC โดยวธิี design of experiment: Box-Behnken design

3.อุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาติ

1.มีการตอบคาํถามแก่ผูส้นใจขอ้มูลดา้นพรรณพืช ตน้ไม ้สมุนไพรต่าง ๆ ในสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ทางโทรศพัท ์  จาํนวน 107 คน 

2.มีผูเ้ขา้ชม Web site ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จาํนวน 7,495  คน  

3.จาํนวนผูเ้ขา้ชม YouTube  ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จาํนวน 7,882 คน

4.จาํนวนผูเ้ขา้ชม  Facebook ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จาํนวน 4,153คน 

5.จดันิทรรศการนอกสถานที่  4 ครั้ง ผูเ้ขา้ชม 3,450 คน 

6.ผูเ้ขา้ชมเป็นหมู่คณะฯ จาํนวน  69 ครั้ง / 5,782  คน   

7.มีผูเ้ขา้ชมนิทรรศการถาวรในอุทยานฯ  10,434 คน 

8.คา่เฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ับบริการจากคะแนนเตม็ 5 ไดค้ะแนน  4.39  คะแนน

เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ 4,850,200                  3,063,248.50             63.16                ภายใตเ้งินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย ์จดัดาํเนินโครงการดงันี้

1.โครงการ "เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรดว้ยวธิี TLC"  ณ  หอ้งประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล   มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน

 27 คน

2.โครงการ สองเมด็รวมใจ (พฒันาชุมชน/โรงเรียน) ณ ศูนยอ์นุรักษพ์นัธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 75 คน

3.โครงการสุขภาพเตม็ร้อย ณ หอ้งประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 5  พ.ย.60  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 500 คน

4.โครงการอบรมโรคเอดส์แก่ทหารใหม่ ณ กองพนัทหารสารวตัรที่ 11  เมื่อวนัที่ 12 ธ.ค.60  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 100 คน

5.มีจาํนวน Visit ของ Website ดา้นบทความยา สมุนไพร จาํนวน  2.5 ลา้น Visit

0900 คณะวทิยาศาสตร์ 165,349,800              88,373,257.45           53.45                

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 200,000                     172,332.30                86.17                หลกัสูตรพิษวทิยาจดัหาวสัดุวทิยาศาสตร์ เพื่อใชห้อ้งปฏิบตัิการของหลกัสูตรและหอ้งปฏิบตัิการของภาควชิาที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการเรียน

การสอน ใหน้กัศึกษามีวสัดุวทิยาศาสตร์ใชอ้ยา่งเพียงพอ
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เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพฒันาขีดสมรรถนะใน

ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการศึกษาขา้มพรมแดนทางดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์การแพทย์

5,000,000                  -                             -                   ดาํเนินการจดัประชุมเพื่อหารือและรวบรวมความตอ้งการในการพฒันาและส่งเสริมการศึกษาขา้มพรมแดน โดยจะเริ่มดาํเนินการในระยะที่ 

1 จาํนวน 2 หอ้งเรียน ณ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตพญาไท 1 หอ้งเรียน และ วทิยาเขตศาลายา 1 หอ้งเรียน โดยจะตอ้งทาํการเรียนการสอน

ในเวลาเดียวกนัไดแ้ละสามารถสื่อสารถึงกนัไดเ้สมือนดาํเนินการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเดียวกนั อีกทั้งยงัสามารถเขา้เรียนผา่นทาง

ถ่ายทอดสด รวมทั้งรองรับการทบทวนบทเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์และไดด้าํเนินการศึกษาและทดสอบอุปกรณ์ เพื่อใหต้อบสนองกบัตาม

ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัระบบสัญญาณเครือขา่ยของคณะฯ ดาํเนินการร่างขอบเขตและคุณลกัษณะของอุปกรณ์ที่จะดาํเนินการจดัหา

 ขณะนี้อยูใ่นขั้นตอนจดัหาของทางพสัดุ เพื่อจะไดน้าํอุปกรณ์ที่ไดไ้ปติดตั้งในไตรมาสถดัไป อีกทั้งยงัดาํเนินการเตรียมความพร้อมของ

สถานที่ซึ่ง วทิยาเขตศาลายามีความพร้อมในการติดตั้งระบบแลว้ แต่วทิยาเขตพญาไทยงัติดปัญหาในการปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งระบบ คาดวา่

จะแลว้เสร็จตามกาํหนดการ

*ความล่าชา้ เกิดจากระเบียบในการจดัซื้อจดัจา้งที่ออกมาใหม่ มีความซบัซอ้น และรอการขนยา้ย และปรับปรุงพื้นที่ในการติดตั้งระบบ ณ.

ชั้น 3 อาคารคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ พญาไท

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนปฏิบตัิการชีววทิยา 

สาํหรับเป็นพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัมหาวทิยาลยัในศตวรรษที่ 21

8,000,000                  -                             -                   1.ดาํเนินการจดัซื้อครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ รายการกลอ้งจุลทรรศน์ 2 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และอุปกรณ์ประกอบ จาํนวนเงิน 1 

 รายการ

2.อยูร่ะหวา่งอนุมตัิหลกัการจดัหางานพฒันาและวางระบบควมคุมการนาํเสนอ สนบัสนุนโครงการปฏิบตัิการชีววทิยาระบบดิจิตอล 1 ระบบ 

3.จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์ รายการสไลดถ์าวร จาํนวน 50 ชุด 

*ปัญหาการจดัการขอ้มูลและเอกสารงานพฒันาและวางระบบควบคุมการนาํเสนอ สนบัสนุนการเรียนสอนปฏิบตัิการชีววทิยาระบบดิจิตอล 

เนื่องจากเป็นงานที่มีความละเอียดซบัซอ้นและมีการเชื่อมโยงหลายระบบ ไม่วา่จะเป็นระบบภาพ เสียง และระบบการนาํเสนอ ทีมอาจารย์

ผูร้ับผดิชอบโครงการ ผูอ้อกแบบระบบจึงตอ้งหารือและทาํความเขา้ใจรายละเอียดของงานใหช้ดัเจนก่อนที่จะดาํเนินการดา้นเอกสาร และ

ดาํเนินการในขั้นตอนพสัดุ ทาํใหร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานแต่ละขั้นตอนคลาดเคลื่อนไปจากเดิมเลก็นอ้ย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ระยะเวลาดาํเนินการในภาพรวมของแผนที่วางไว้

เงินอุดหนุนเป็นคา่ใชจ้่ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์ ระยะที่ 2 

(ทุนเรียนดีวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

39,066,400                19,725,984.00           50.49                1 .จดัการเรียนการสอนทางดา้นวทิยาศาสตร์ใหก้บันกัศึกษา

2. เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาทุนที่มีผลการศึกษาเป็นไปตามที่โครงการกาํหนด

3. ส่งเสริมนกัศึกษาทุนใหเ้ขา้ร่วมอบรม ประชุม หรือเสนอผลงานวชิาการทางดา้นวทิยาศาสตร์ในประเทศ

4. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อเป็นการพฒันานกัศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษ

5.ชี้แจงขอ้กาํหนด ระเบียบ และเงื่อนไขของทุน เพื่อนกัศึกษาจะไดค้งสภาพการเป็นนกัศึกษาทุนและสามารถสาํเร็จการศึกษาไดต้าม

ระยะเวลาที่ทุนกาํหนด รวมถึงเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาทุนไดส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งอาจารยท์ี่ปรึกษา รุ่นพี่ และ รุ่นนอ้ง เพื่อเป็น

การสร้างเครือขา่ยทุน

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 5,000,000                  200,000.00                4.00                  สนบัสนุนเงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนปฏิบตัิการชีววทิยา สาํหรับเป็นพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัมหาวทิยาลยัใน

ศตวรรษที่ 21

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พิ่ม 70,677,800                30,869,395.65           43.68                มีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาตามแผนการศึกษาที่ไดก้าํหนดไว ้และมีการจดัสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษา

ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 18,957,600                18,957,597.94           100.00              มีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาตามแผนการศึกษาที่ไดก้าํหนดไว ้และมีการจดัสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษา

ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
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เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 3,480,000                  3,479,984.07             100.00              มีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาตามแผนการศึกษาที่ไดก้าํหนดไว ้และมีการจดัสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษา

ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 14,968,000                14,967,963.49           100.00              มีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาตามแผนการศึกษาที่ไดก้าํหนดไว ้และมีการจดัสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษา

ร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ

1000 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 6,340,600                  -                             -                   

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการวจิยัและการเรียนการสอนทางวศิวกรรม

บูรณาการโดยเชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อ

ส่งเสริม Entrepreneurial University

6,340,600                  -                             -                   อยูร่ะหวา่งประสานงานผูร้ับจา้งออกแบบและเสนอราคา การปรับปรุงพื้นที่

*หน่วยงานไม่มีบุคลากรชาํนาญเฉพาะทาง ไดแ้ก่ ตาํแหน่งสถาปนิก ในการออกแบบดาํเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ทาํใหค้ณะตอ้งติดต่อ

ประสานงานบุคคลภายนอกเพื่อดาํเนินการออกแบบและเสนอราคา ทั้งนี้งานในขั้นตอนแรกส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุงคณะเพื่อมุ่งสู่ 

Entrepreneurial University และการเรียนการสอน Internationalization ตามยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั อยา่งไรกต็าม ในรอบ 6 เดือน คณะได้

ดาํเนินงานวจิยัอยา่งต่อเนื่องเป็นที่ประจกัษม์ากมายเพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่ Entrepreneurial University

1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 53,240,000                47,000,733.41           88.28                

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 500,000                     167,885.40                33.58                1.จดัการเรียนการสอนระดบันานาชาติ 9 หลกัสูตร

2.อบรม The 7th Annual Course on School Health and Nutrition Programme in Asia

3การจดัประชุมสัมนาวชิาการระดบันานาชาติ JITMM

เงินอุดหนุนหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกนัดาร 

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

5,000,000                  307,324.95                6.15                  1.ผลการดาํเนินงานดา้นสุขภาพและภาวะโภชนาการ

-การตรวจสุขภาพทัว่ไป พบวา่ จากจาํนวนนกัเรียนที่เขา้รับการตรวจสุขภาพ 1,344 คน พบวา่ 1,044 คน (ร้อยละ 78) มีปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาสุขภาพที่พบมาก 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรคช่องปาก 294 คน (ร้อยละ22)  โรคผวิหนงั 94 คน (ร้อยละ 7) เหา 81 คน (ร้อยละ 6) 

โรคหวัใจแต่กาํเนิด 14 คน (ร้อยละ 1) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 12 คน (ร้อยละ 1) ตามลาํดบั โดยพบมากในเดก็ระดบัปฐมวยั 

ยกเวน้ โรคหวัใจแต่กาํเนิด ซึ่งพบไดใ้นทุกระดบัชั้น

-จากการตรวจโรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวทิยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ไดจ้่ายยาถ่ายพยาธิใหก้บันกัเรียนและบุคลากร  จาํนวนผูร้ับบริการ 

นกัเรียน 1,312 คน  ครูและบุคลากรโรงเรียน ประมาณ 100 คน, รักษาโรคเหาแก่เดก็นกัเรียน  33 คน,  ตรวจติดตามผลการรักษาโรค

หนอนพยาธิหลงัใหย้า 1 เดือน จาํนวนผูร้ับบริการ นกัเรียน 436 คน ครู 2 คน ,ตรวจติดตามผลการรักษาโรคหนอนพยาธิหลงัใหย้า 2 เดือน 

จาํนวนผูร้ับบริการ นกัเรียน 482 คน

จาํนวนใหค้วามรู้สุขศึกษา 3,100 คน  ความพึงพอใจ 100%

2.ผลการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้ า ในพื้นที่ตาํบลแม่สอง อาํเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หมู่บา้นทีโมโก

ทะ หมู่บา้นเกร๊ะคี หมู่บา้นแม่นิลคี หมู่บา้นแม่สลิดคี หมู่บา้นแม่สลิดนอ้ย หมู่บา้นมะโหนกคี หมู่บา้นแม่นิล หมู่บา้นแม่โขะ และหมู่บา้น

แม่สลิดหลวง การออกพื้นที่ในครั้งนี้ไดด้าํเนินการเกบ็ตวัอยา่งนํ้ าดื่มในครัวเรือน จาํนวน 73 ตวัอยา่ง และดาํเนินการวเิคราะห์คุณภาพนํ้ าดื่ม

 3 ประเภทคือ (1) คุณภาพนํ้ าทางดา้นกายภาพ เช่น ความขุน่ (2) คุณภาพนํ้ าทางดา้นเคมี เช่น คา่ความเป็นกรดด่าง ความกระดา้งทั้งหมด 

คลอรีนอิสระตกคา้ง โลหะหนกั สารอินทรีย ์สารอิออนประจุบวกและลบ (3) คุณภาพนํ้ าทางดา้นจุลชีววทิยา เช่น เชื้อ อีโคไล และโคลิ

ฟอร์มทั้งหมด ผลการศึกษานี้จะสามารถบอกระดบัการปนเปื้อนของคุณภาพนํ้ าดื่ม ความเหมาะสมและความปลอดภยัในการบริโภค 

สามารถใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าใหเ้หมาะสม และเป็นแนวทางการใหสุ้ขศึกษากบัประชาชนในเรื่อง คุณภาพนํ้ าและคุณภาพ

ชีวติ ในขั้นตอนต่อไป

*เนื่องจาก อยูร่ะหวา่งการรวบรวมเอกสาร ใบสาํคญัรับจ่าย จึงทาํใหไ้ม่สามารถที่จะเบิกจ่ายไดท้นัในระยะเวลาที่กาํหนด
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เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ 47,740,000                46,525,523.06           97.46                1.จดัซื้อวสัดุยา จาํนวน 206 รายการ 

2.ใหบ้ริการบาํบดัรักษาพยาบาลและศึกษาวจิยัผูป้่วยโรคเขตร้อน 46,772 ราย

3.ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบตัิการเฉพาะทางผูป้่วยโรคเขตร้อน 16,303 ตวัอยา่ง

1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8,348,000                  5,635,796.09             67.51                

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 885,400                     461,556.08                52.13                มีการดาํเนินงานภายใตเ้งินอุดหนุนการบริหารจดัการ 2 ศูนย ์คือ

1.ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวทิยาศาสตร์ ดาํเนินงานดงันี้

1. วารสารคุณภาพชีวติกบักฎหมาย ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2 ดาํเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ขณะนี้ไดด้าํเนินการส่งบทความที่จะตีพิมพใ์นปีที่ 14 ฉบบั

ที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ใหผู้ท้รงคุณวฒุิพิจารณา

2.  โครงการวจิยัเรื่อง ความเป็นไปไดใ้นการบญัญตัิกฎหมายเพื่อหา้มเดก็ที่เกิดใหม่สูบบุหรี่ตลอดอาย ุ(นกัวจิยัร่วม) สนบัสนุนทุนวจิยัโดย 

ศจย. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 12 เดือน 24 มีค 2560 - 23 มีค 2561 ดาํเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

3. โครงการวจิยั เรื่อง การประเมินเพื่อพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี่ทัว่ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัระดบัพื้นที่ : 

กรณีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาครและเพชรบุรี สนบัสนุนทุนวจิยัโดย ศจย. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 6 เดือน 1 กรกฎาคม 2560 - 31 

ธนัวาคม 2560 ดาํเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์

4. โครงการวจิยัเรื่อง การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 (นวัจิยัร่วม) 

สนบัสนุนทุนวจิยัโดย สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(สคอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ระยะเวลา

ดาํเนินโครงการ 1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 อยูใ่นระหวา่งการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูล

5. โครงการวจิยัเรื่อง การประเมินผลการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตํิยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพิ่มเติม (นกัวจิยัร่วม) 

สนบัสนุนทุนวจิยัโดย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

*-งบสนบัสนุนการดาํเนินงานไม่เพียงพอกบัพนัธกิจ เช่น จาํนวนบทความตกคา้งรอการตีพิมพเ์ป็นจาํนวนมาก ทาํใหม้ีความจาํเป็นตอ้งเพิ่ม

ปริมาณเรื่องการตีพิมพจ์าก 15 เรื่อง เป็นประมาณ 18 เรื่องสาํหรับฉบบัล่าสุดนี้ ส่งผลใหว้ารสารมีจาํนวนหนา้เพิ่มมากขึ้น งบประมาณใน

การจดัพิมพม์ากกวา่แผนที่วางไว ้ตอ้งพิมพจ์าํนวนเล่มนอ้ยกวา่แผนที่ตั้งไว ้คือ แผน 300 เล่ม แต่พิมพจ์ริงไดแ้ค ่200 เล่ม หรือ 150 เล่ม

-วารสารคุณภาพชีวติกบักฎหมายไม่ไดร้ับการพิจจารณาจาก TCI ใหเ้ลื่อนปรับจากกลุ่ม 2 เป็นกลุ่ม 1 เนื่องจากขาดการดาํเนินงานผา่น

ระบบออนไลน์และระบบเวบ็ไซด ์ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอและไม่เอื้ออาํนวยต่อการพฒันาคุณภาพของ

วารสารวชิาการระดบัชาติ

2.ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวสัดกิารและสังคม ดาํเนินงานวจิยั 3 โครงการ ไดแ้ก่

1. โครงการพฒันากลไกการทาํงานแบบบูรณาการระดบัอาํเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามยัเจริญพนัธุ์และสุขภาวะทางเพศ

(SRH)ของแรงงานหญิงลาว คณะทาํงานเครือขา่ยในชุมชนนาํโดย “เสี่ยวสุขภาพ” ดาํเนินกิจกรรมภายในชุมชนภายใตศู้นยเ์สี่ยวสุขภาพ

อาเซียนของแต่ละอาํเภอ โดยกิจกรรมหลกั คือ การเยีย่มบา้น การจดักิจกรรมกลุ่มสุขภาพ และการประชุม case management เพื่อแกไ้ข

ปัญหาที่ซบัซอ้นเป็นรายกรณี โดยจดักิจกรรมกลุ่มสุขภาพ แต่ละอาํเภอไดม้ีกิจกรรมดงันี้ อาํเภอสิรินธรไดม้ีการรณรงคก์ารใชถุ้งอนามยั

และการป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, อาํเภอบุณฑริก จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิในการใชช้ีวติในฐานะแรงงานที่อาศยั

อยูใ่นประเทศไทยและกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ นอกจากนั้น แต่ละอาํเภอยงัไดร้่วมกนัผลิตสื่อประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของศูนยอ์ีกดว้ย
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จากที่เครือขา่ยในชุมชนนาํโดยเสี่ยวสุขภาพไดด้าํเนินงานในชุมชนนั้น ทาํใหเ้ห็นถึงบทบาทของเสี่ยวสุขภาพและศูนยเ์สี่ยวสุขภาพอาเซียน 

ในการทาํหนา้ที่เป็นกระบอกเสียงในชุมชนในการใหค้วามรู้และจดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ซึ่งควรสนบัสนุนศกัยภาพของ

เสี่ยวสุขภาพต่อไปใหเ้กิดความยัง่ยนืในชุมชน  ทางศูนยน์โยบายสาธารณสุขฯ ร่วมกบั สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานีและมูลนิธิเพื่อ

สุขภาพและการแบ่งปัน ไดร้่วมกนัจดัการอบรมเรื่อง การพฒันาศกัยภาพ “เสี่ยวสุขภาพ” ในการสร้างสื่อประชาสัมพนัธ์สาํหรับดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของแม่หญิงลาวในพื้นที่  จากการอบรมพบวา่ เสี่ยวสุขภาพไดร้ับความรู้เรื่องการสร้างสรรคส์ื่อ มุมมองต่อประเดน็

ที่แฝงอยูใ่นสื่อที่มีหลากหลายรูปแบบและขั้นตอนการทาํสื่ออยา่งง่ายใหเ้สี่ยวสุขภาพเกิดความเขา้ใจ และสามารถผลิตสื่อที่ละเอียดอ่อนต่อ

มิติเชิงสังคมได ้โดยเสี่ยวสุขภาพไดม้ีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนและทาํความเขา้ใจประเดน็ปัญหาอนามยัเจริญพนัธุ์ในพื้นที่และนาํไปสู่การวาง

แผนการผลิตสื่อร่วมกนัในแต่ละอาํเภอ โดยแต่ละอาํเภอมีการวางแผนผลิตสื่อ ดงันี้ อาํเภอสิรินธร ไดว้างแผนออกแบบ 1. สติ๊กเกอร์ไลน์  2.

 สปอร์ตวทิย ุ 3. ละครสั้นวทิย ุอาํเภอบุณฑริก ไดว้างแผนออกแบบสื่อออนไลน์ ไดแ้ก่ คลิปVDO รูปภาพ ใน Line และ Facebook สื่อ

ออฟไลน์ ไดแ้ก่ แผน่ผบั สื่อบุคคล และในส่วนของอาํเภอเขมราฐ ไดว้างแผนผลิต สื่อสุขศึกษาเรื่องการตรวจภายใน การตรวจสุขภาพของ

ผูห้ญิง ระบบบริการสุขภาพ มะเร็งปากมดลูก มดลูกหยอ่น มะเร็งเตา้นม สื่อแบบ“ตวั-ตวั” ใหข้อ้มูล สร้างความมัน่ใจในเรื่องสุขภาพแก่

แรงงานหญิงลาว คลิปสั้น “ตรวจภายในไม่ใช่เรื่องน่าอาย/หาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลวั” “คลิปขั้นตอนการตรวจภายใน/คลิปขั้นตอนการ

ใหบ้ริการของโรงพยาบาล” สติ๊กเกอร์ไลน์และสปอตโฆษณา

2.โครงการ Greater Mekong Young MSM Internet Survey 

-สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 10 ประเทศ  แปรแบบสอบถามเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ ที่จดัเกบ็ ปรัปแกไ้ขแบบสอบถาม ทดลองใช้

แบบสอบถาม และนาํแนนสอบถามเกบ็ขอ้มูลจริง

*ปัญหาในส่วนของการใชเ้งินโครงการเนื่องจากมีการแจง้การเปลี่ยนหวัหนา้โครงการตามระเบียบมหาวทิยาลยั จึงทาํใหโ้ครงการยงัไม่ได้

รับงบประมาณสาํหรับการดาํเนินงาน แต่ผูว้จิยักไ็ดก้ารดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานที่วางไว ้เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อระยะเวลาของใน

โครงการ โดยในการดาํเนินงานทั้งหมดนี้ไดใ้ชง้บประมาณส่วนตวัของผูว้จิยัในการดาํเนินงานไปก่อน

3.โครงการพฒันานกัสื่อสารดา้นสื่อปลอดภยัและสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมทกัษะรู้เท่าทนัสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์

ในโรงเรียน (เป็นโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนที่ตั้งไว)้ 

-จดักิจกรรมพฒันานกัสื่อสารดา้นสื่อปลอดภยัและสร้างสรรคแ์บบเขม้ขน้หลกัสูตร 1 วนั ใหก้บันอ้งๆ นกัเรียน จากโรงเรียนที่เลือก 6 

โรงเรียน จาํนวน 64 คน ในเดือน มกราคม 2561 หลงัจากนั้นสรุปผลการอบรม และวางแผนการอบรมครั้งที่ 3 ที่จะจดัในเดือน พ.ค. 61

เงินอุดหนุนเป็นคา่ใชจ้่ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

340,600                     -                             -                   ยงัไม่มีการดาํเนินงานตามกิจกรรม เนื่องจากยงัไม่มีนกัศึกษามาเบิกคา่ใชจ้่าย

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พิ่ม 6,822,000                  5,131,040.01             75.21                จดัการเรียนการสอนทางดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อยา่งต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาแพทยม์ีความรู้พื้นฐาน

ดา้นนี้มากขึ้น

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 300,000                     43,200.00                  14.40                จดัการเรียนการสอนทางดา้นสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อยา่งต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาทางดา้นทนัตแพทยม์ี

ความรู้พื้นฐานดา้นนี้มากขึ้น
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1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 32,450,200                29,793,139.84           91.81                

เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัติดตามโรคจากสัตว์ 30,000,000                27,448,349.98           91.49                1.ดาํเนินการสาํรวจโรคและไดต้วัอยา่งตามเป้าหมายที่กาํหนดในแต่ละครั้งที่ออกภาคสนาม 

2.การตรวจหาเชื้อโรคทางหอ้งปฏิบตัิการ ตวัอยา่งไดม้าจากการเฝ้าระวงัโรคแบบดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งภาคสนามเองและรับจากหน่วยงาน

ที่เป็นเครือขา่ยของศูนยเ์ฝ้าระวงัและติดตามโรคจากสัตวฯ์

3.ดาํเนินการศึกษาวจิยัโรคติดต่อ ของโครงการ ดงัต่อไปนี้ 

- โครงการ Lab network ผลการดาํเนินงาน คือ เกบ็ตวัอยา่งโรคไขห้วดันกในนกธรรมชาติบริเวณพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานตากอากาศบางปู จ.

สมุทรปราการ และเขตรักษาพนัธุ์สัตวป์่า บึงบอระเพด็ จ.นครนายก และพื้นที่ที่มีรายงานของสัตวป์ีกป่วยตายผดิปกติ 

- โครงการศึกษาการแพร่กระจายและปฏิสัมพนัธ์ของเชื้อไวรัสซิกาในยงุพาหะและโฮสตส์ัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมในประเทศไทยไดด้าํเนินการ

เกบ็ตวัอยา่งนตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมและยงุ ที่ จ. พิจิตร

- โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกนัทางการคา้ในการส่งออกจระเข ้ไดม้ีการสาํรวจจระเขใ้นพื้นที่ธรรมชาติ ที่บึงบอระเพด็ 

และปางสีดา การเกบ็ตวัอยา่งจระเขเ้พื่อสาํรวจโรคจะเข ้จาก อ. สามพราน จ. นครปฐม

- โครงการสาํรวจ H7N9 ในพื้นที่ชายแดน โดยศูนยค์วามร่วมมือไทย-สหรัฐ ดา้นสาธารณสุข (TUC)  ไดด้าํเนินการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการใช้

อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล แก่เจา้หนา้ที่ที่ตอ้งออกไปเกบ็ตวัอยา่ง

-โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ไดด้าํเนินการเฝ้า

ระวงัโรคในสัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมขนาดเลก็ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี 

-โครงการ Wildlife trade  ไดด้าํเนินการเกบ็ตวัอยา่งในสัตวป์่าที่มีการคา้ขายตามชายแดนหรือที่มีการลกัลอบคา้สัตวป์่า เพื่อตรวจหา

โรคติดต่อจากสัตวส์ู่คนและโรคอุบตัิใหม่

เงินอุดหนุนโครงการศูนยแ์รกรับ ฟื้นฟู และกกักนัโรคสัตวป์่าของกลางและ

สัตวต์่างถิ่น

2,450,200                  2,344,789.86             95.70                1.ดาํเนินการกกักนัและดูแลสัตวป์่าของกลางที่ไดจ้ากการจบักุมจากผูต้อ้งหาลกัลอบจบัและคา้สัตวป์่า เป็นจาํนวนสัตวท์ั้งสิ้น 155  ตวั และ

ไดน้าํส่งสัตวค์ืนสถานีเพาะเลี้ยงสัตวป์่าเขาประทบัชา้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่า และพนัธุ์พิช จาํนวน 9 ตวั 

2.การตรวจวนิิจฉยัโรคจากสัตวป์่าต่างถิ่น 41 ตวัอยา่ง

3.การฝึกอบรมอาสาสมคัร 44 คน
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1600 วทิยาลยัราชสุดา 10,370,000                5,502,882.56             53.07                

เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ 8,370,000                  5,063,746.67             60.50                1.ภาควชิาหูหนวกศึกษาไดจ้ดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาหูหนวกศึกษา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ภาควชิาหู

หนวกศึกษาไดด้าํเนินการเชิญอาจารยพ์ิเศษมาทาํการสอน ดาํเนินการจดักิจกรรมการศึกษาดูงานในรายวชิาและจดัโครงการเสริมหลกัสูตร

และเสริมความเป็นครู กิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร และศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา 

2.โครงการปรับปรุงหลกัสูตรฯ ขณะนี้ไดด้าํเนินการวพิากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวฒุิภายนอกเรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาจาก

คณะกรรมการกลัน่กรองของมหาวทิยาลยัมหิดล 

3.โครงการฝึกปฏิบตัิวชิาชีพระหวา่งเรียน นกัศึกษาฝึกปฏิบตัิวชิาชีพระหวา่งเรียนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการสรุป

โครงการและเบิกคา่ใชจ้่ายในโครงการ 

4.โครงการฝึกปฏิบตัิในรายวชิา รสหศ 490 สหกิจเครื่องเคลือบดินเผา 3 ไดร้ับอนุมตัิในหลกัการและดาํเนินโครงการแลว้ โดยนกัศึกษาจะ

ออกฝึกปฏิบตัิฯ ระหวา่งวนัที่ 9 พ.ค. - 15 มิ.ย. 61 

5.โครงการฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 อยูร่ะหวา่งเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมตัิ  

ทั้งนี้ ภาควชิาหูหนวกศึกษาไม่ดาํเนินโครงการพุทธศาสนากบัคนหูหนวก เนื่องจากนกัศึกษาจะตอ้งเตรียมจดัทาํสื่อการเรียนการสอน

สาํหรับฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา จึงไม่สามารถดาํเนินโครงการดงักล่าวไดใ้นปีงบประมาณนี้

เงินอุดหนุนบริการวชิาการของวทิยาลยัราชสุดา 2,000,000                  439,135.89                21.96                มีโครงการที่ไดร้ับอนุมตัิและดาํเนินตามแผนคือโครงการประกวดการอ่านและเขียนอกัษรเบรลล ์ครั้งที่ 23 ซึ่งมีการดาํเนินการและสรุปผล

ประเมินเรียบร้อย แต่อยูร่ะหวา่งการสรุปคา่ใชจ้่าย และโครงการอื่นอยูร่ะหวา่งการปรับแกต้ามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการ 

วทิยาลยัราชสุดา

*เกิดความล่าชา้ในการพิจารณาโครงการยอ่ย

1700 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 528,500                     527,700.00                99.85                

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 528,500                     527,700.00                99.85                ดาํเนินงานกิจกรรมเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณ ดา้นการผลิตบณัฑิตที่มีความรู้เกี่ยวขอ้งดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลเพิ่ม ใหเ้พียงพอ

ต่อความตอ้งการดา้นบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ

2000 สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 5,277,700                  2,867,272.40             54.33                

เงินอุดหนุนโครงการพหุวฒันธรรมอาเซียน 1,000,000                  749,940.00                74.99                1.จดักิจกรรม Multicultural ASEAN Focus ครั้งที่ 1 เป็นการเสวนาเปิดตวัหนงัสือ "ธรรมดา แต่ไม่สามญั : ผูห้ญิงเมียนมากบัชีวติยา้ยถิ่น

ขา้มชาติในประเทศไทย" ณ หอ้งสุวรรณภูมิ อาคารเรือนไทย สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา ซึ่งประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งยิง่ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่ที่คาดการณ์ไวถ้ึงร้อยละ 98 และมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 94

2.จดัพิมพห์นงัสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัพหุวฒันธรรมอาเซียนในรูปแบบหนงัสือ จาํนวน 2 เล่ม และรูปแบบอีบุค๊ 1 เล่ม ซึ่งจะแลว้

เสร็จภายในเดือนมกราคม 2561  อาจารย ์ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชาไดร้ับทุนสนบัสนุนทาํวจิยัและสร้างเครือขา่ยในกลุ่มประเทศAsean+6 

จาํนวน 100,000 บาท และไดด้าํเนินโครงการวจิยัเสร็จสิ้นลงแลว้ กาํลงัรอผลการพิจารณาตีพิมพบ์ทความบนฐานขอ้มูลสากล

3.เนื่องจากอาจารย ์ดร.ยทุธพร นาคสุข ไม่ไดร้ับการตอบรับเขา้ศึกษาที่ประเทศเมียนมาตามเงื่อนไขการรับทุนสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ

อาจารยแ์ละนกัวจิยั (ดา้นภาษาพม่า) จาํนวน 100,000 บาท ดงันั้น โครงการฯ จึงไดข้ออนุมตัิเปลี่ยนแปลงการใชเ้งินเป็นจดัพิมพห์นงัสือชุด

ความรู้ดา้นพหุวฒันธรรมแทน ซึ่งจะจดัพิมพแ์ลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2561

19



ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
 การใช้จ่าย

งบประมาณ

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

งบประมาณ

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนยศ์ึกษา 777,700                     287,170.00                36.93                1.สาํนกังานบริการขอ้มูลภาษาและวฒันธรรมเอเชียอาคเนย ์จดัซื้อหนงัซื้อจากประเทศอินเดียเพื่อใชเ้ป็นเอกสารคน้ควา้วจิยั และ

ประชาสัมพนัธ์หนงัสือใหม่ที่เกี่ยวกบัอาเซียนเชิงรุกทั้งภายในสถาบนัฯ และในมหาวทิยาลยัเพื่อใหร้ับทราบและมาใชบ้ริการมากขึ้น 

2.ส่งบทความที่เกี่ยวกบัความร่วมมืออินเดีย-อาเซียน ไปยงั ASEAN Secretariat; ทูตไทยประจาํอาเซียน; ทูตอินเดียประจาํอาเซียน; ผูช้่วย

เลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวฒันธรรม; นายกรัฐมนตรีไทย; นายกรัฐมนตรีอินเดีย; กระทรวงต่างๆ ของไทย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน: กระทรวงพาณิชย;์ กระทรวงเกษตร เป็นตน้ รวมทั้งเอกอคัรราชทูตอินเดียประจาํประเทศไทย 

เพื่อพิจารณาขอ้เสนอความร่วมมือต่างๆ ระหวา่งประชาชนอาเซียนและอินเดีย 

3. เผยแพร่ผลงานอินเดีย-อาเซียนผา่นการประชุม the 5th Round Table of Think Tank ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซียและสร้างเครือขา่ยทาง

วชิาการ พร้อมทั้งเขียนบทความสรุปเนื้อหาของการประชุม เพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในจดหมายขา่วสองภาษา India Calling Vol. IX (1), 2018    

4.เผยแพร่เนื้อหาอินเดีย-อาเซียน ผา่นรายการวทิยรุัฐสภา 1 ครั้ง

*เนื่องจากอยูร่ะหวา่งการปรับขั้นตอนของการขออนุมตัิเบิกจ่ายงบประมาณภายในส่วนงาน ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 2,500,000                  1,265,851.11             50.63                ดาํเนินโครงการภายใตเ้งินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา ดงันี้

โครงการพฒันาข้อสอบภาษาไทย -- ดาํเนินการจา้งเหมาคียข์อ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลเพี่อพฒันาและประเมินความน่าเชื่อถือของขอ้สอบ  

พร้อมประชาสัมพนัธ์สาํหรับขอ้สอบที่ไดร้ับการประเมินความน่าเชื่อถือแลว้ และพฒันาและออกขอ้สอบชุดที่ 4 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบธุรกจิ - จดักิจกรรม STARTUPS KICKOFF  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 98 คน พบวา่ ผูร้่วมงานส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 48.9%  และจดักิจกรรม RILCA STARTUPS 2018 มีผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 120 คน พบวา่ 

ผูร้่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 68.7% 

Mahidol Global Academic&Research -มีการระดมผูเ้ขา้ร่วมและระดมทุนสนบัสนุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศ รวมถึงผูเ้ขา้ร่วม

ภายในประเทศเพื่อการสร้างเครือขา่ยที่ชดัเจนและตรงตามวตัถุประสงค์

เงินอุดหนุนโครงการศูนยศ์ึกษาและฟื้นฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวกิฤต 1,000,000                  564,311.29                56.43                มีการดาํเนินงานภายใตเ้งินอุดหนุนโครงการศูนยศ์ึกษาและฟื้นฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวกิฤต 2 ศูนย ์คือ

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวกิฤต

-ไดจ้ดัเสวนาวชิาการเรื่อง "Road from Documentation to Digital Archiving"  วนัจนัทร์ที่ 29 ม.ค.2561 ณ หอ้งณฐั ภมรประวตัิ สถาบนัวจิยั

ภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวทิยาลยัมหิดล มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 22 คน

-ไดจ้ดัประชุมเสวนาวนัภาษาแม่สากล ครั้งที่ 6  เนื่องในวนักวนีิพนธ์โลก “โอกาสในการฟื้นฟูภาษาและพฒันานวตักรรมชุมชนผา่นภาษาแม่

 บทกว ีและสุนทรียะ” วนัพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ  หอ้งประชุมอเนกประสงค ์สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 

มหาวทิยาลยัมหิดล จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 124 คน

-การจดัทาํ " ขอ้เสนอโครงการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการฟื้นฟูและพฒันาภาษาเพื่อการพฒันาประเทศ (Center of Excellence for 

Language Revitalization and Development for National Advancement) "เบื้องตน้ทางคณะอนุกรรมการศูนยว์จิยัดา้นสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์  สกอ. ไดม้ีมติเห็นชอบใหโ้ครงการดงักล่าวผา่นการคดัเลือก  อยา่งไรกต็ามในลาํดบัถดัไปทางศูนยฯ์ ตอ้งดาํเนินการนาํเสนอ

แนวคิดโครงการและจดัส่งขอ้เสนอโครงการฉบบัสมบูรณ์ใหท้าง สกอ. ต่อไป
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ศูนย์ภารตะศึกษา

1.สร้างเครือขา่ยความร่วมมือจากภาควชิาการเรื่องอินเดียศึกษกบันกัวชิาการในประเทศอินเดียและมาเลเซีย และภาคเอกชนอินเดีย        

2.เผยแพร่ผลงานของศูนยภ์ารตะศึกษาผา่นจดหมายขา่ว India Calling จดหมายขา่วสองภาษา และสิ่งพิมพข์องศูนยภ์ารตะศึกษาไปยงั

หอ้งสมุด หน่วยงานราชการอยา่งต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานในรูป e-newsletter

3.เผยแพร่ผลงานดา้นอินเดียศึกษาในรูปแบบการจดัอบรม และForum ทางวชิาการ 2 ครั้ง รวมทั้งจดัสัมมนาทางวชิาการประจาํปี 8th 

Seminar on  Indian Ideas and Thoughts ระหวา่งศูนยภ์ารตะศึกษา กบัสถานเอกอคัรราชทูตอินเดียประจาํประเทศไทย และสภา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง Ideas and Scopes of Touriam between India-Thailand  

4.จดัอบรมหลกัสูตร Diploma Course หวัขอ้ Yogic Science and Ayurveda 10 เดือน 

5.พฒันาโจทยว์จิยัเพื่อพฒันาความร่วมมือระหวา่งอินเดีย-อาเซียน (ไทย+เมียนมา) 1 โครงการ และจะเสนอแหล่งทุนต่อไป 

6.เผยแพร่ผลงานวจิยัในรูปบทความวจิยัตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่อยูใ่นฐานขอ้มูล TCI

2100 สถาบนัโภชนาการ 4,200,000                  2,156,506.31             51.35                

เงินอุดหนุนการพฒันาและการใหบ้ริการวชิาการทางดา้นโภชนาการ                    4,200,000               2,156,506.31                 51.35 ดาํเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ดงันี้

กจิกรรมที่ 1 : การสร้างเสริมโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างองิสารอาหารของประเทศไทย

- ปรับปรุงฐานขอ้มูลในระบบ on-line food composition database ของ website สถาบนัฯ ใหม้ีความสะดวกในการสืบคน้ มีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง

 - จดัประชุม THAIFOODS-INMU 

กจิกรรมที่ 2 : การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์สําเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลกัษณะต่างๆ ของอาหารไทย เพือ่ประเมินการบริโภคอาหาร

ทั้งระดบับุคคลและกลุ่มประชากร 

 - แกไ้ขฐานขอ้มูลที่จะนาํเขา้ iDP โดยใชฐ้านขอ้มูลจาก Thai School Lunch กบั NB.3 และทดลองใชง้านกบับุคคลทัว่ไป 

 - ทดสอบระบบ internal sever และทดสอบการ run โปรแกรมบน server

 - อบรมการใชง้านโปรแกรม INMUCAL ใหก้บันิสิต ม.เกษตรศาสตร์  ม.มหิดล และบุคคลภายนอก 

 - นาํขอ้มูลฐานอาหารจากโปรแกรม INMUCAL ไปจดัฐานอาหารและใหค้วามรู้ดา้นอาหารกลางวนักบัโครงการอายโินะโมะโตะ๊ 

โภชนาการเพื่อเดก็ไทย กา้วไกลสร้างชาติ

กจิกรรมที่ 3 : การเพิม่ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพือ่สุขภาพของผู้สูงอายุ พืน้ที่ อาํเภอสามพราน จังหวดั

นครปฐม

 - คดัเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 3 แห่ง ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ 1.รพ.สต. คลองใหม่ 

ต.คลองใหม่ 2. รพ.สต.บางชา้ง ต.บางชา้ง 3. รพ.สต.ยายชา ต.ยายชา

 - ประเมินความรู้และความพึงพอใจของ อสม.ที่มีต่อการอบรมฯ  ก่อน-หลงัอบรม  

 - จดัอบรมความรู้ดา้นอาหารโภชนาการใหผู้สู้งอาย ุและเขา้เยีย่มนิเทศ อสม. 

 - จดัอบรมใหค้วามรู้ในการจดัฐานอาหาร 4 ฐานใหผู้สู้งอาย ุ และ อสม.

กจิกรรมที่ 4 : การพฒันาสื่อสําหรับการฝึกอบรมออนไลน์ สถาบันโภชนาการ (eTraining@INMU)

 -  จดัทาํเอกสารเพื่อประกอบการจดลิขสิทธิ์สื่อหวานมนัเคม็ และจดัทาํสื่อบทเรียนการจดัฐานอาหารหวานมนัเคม็ 

 - จดัทาํเวบ็ไซต ์eTraining   

 - ประเมินการเขา้ชมสื่อ Multimedia หวานมนัเคม็ 2  ครั้ง มีผูเ้ขา้ร่วมประเมินครั้งที่ 1 จาํนวน 30 คน  ครั้งที่ 2  จาํนวน 38  คน
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กจิกรรมที่ 5 : การส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุพืน้ที่อาํเภอพทุธมณฑลและอาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 

 - จดัประชุมแกนนาํอาสาป้านง เพื่อวางแผนในการจดักิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์และการจดัทาํเอกสารคูม่ือแก่ผูสู้งอายุ

 - จดัทาํแบบประเมินความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการ   

 - จดักิจกรรมใหก้ลุ่มอาสาป้านง ไดถ้่ายทอดประสบการณ์การพฒันาสุขภาพเดก็และเยาวชนแก่ผูสู้งอาย ุเพื่อใหผู้สู้งอายไุปสื่อสารความรู้

เรื่องอาหารและโภชนาการแก่เดก็และเยาวชนซึ่งเป็นนกัเรียนประถมและมธัยม

กจิกรรมที่ 6 : การสื่อสารเพือ่ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุโดยกลุ่มพลงัชุมชน พืน้ที่ :  ต.ท่ามะปราง อาํเภอแก่ง

คอย จังหวดัสระบุรี

 -วางแผนการจดักิจกรรมและการติดตามการดาํเนินงานของกลุ่มเยาวชน/อสม. ของแต่ละหมู่บา้น และเยีย่มบา้นผูสู้งอายุ

กจิกรรมที่ 7 : การให้บริการวเิคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ   

 - ใหบ้ริการวเิคราะห์ตวัอยา่งอาหาร 953 ตวัอยา่ง  โดยมีผูเ้ขา้รับบริการวเิคราะห์ 317  คน

กจิกรรมที่ 8 : การพฒันาเวบ็ไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ 

 - ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผา่นระบบ Social Network (Facebook, Twitter, Youtube) ของสถาบนัโภชนาการ 139 ครั้ง

 - จดัทาํหนา้เพจในเวบ็ไซตส์ถาบนัโภชนาการเพิ่มขึ้น  299  หนา้

กจิกรรมที่ 9 : การตรวจวดัปริมาณโซเดยีม ไขมัน และนํา้ตาลในอาหารที่มีจําหน่ายภายในสถานศึกษา (โรงอาหารกลาง ของ ม.มหิดล 

ศาลายา)

 - สาํรวจ อาหารที่จาํหน่าย คดัเลือก และเกบ็ตวัอยา่งขา้วราดแกง อาหารตามสั่งและ ก๋วยเตี๋ยวจาํนวน 70 ตวัอยา่ง 

 - เกบ็ตวัอยา่งขา้วราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว ชนิดละ 3 บรรจุภณัฑ์

 - บนัทึกรายละเอียดต่างๆ ของขา้วราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว

 - เตรียมตวัอยา่งขา้วราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์

 - บนัทึกรายละเอียด  เช่น   ขนาด นํ้าหนกั   ราคาและแหล่งที่ซื้อขา้วราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว 

 - วเิคราะห์ปริมาณไขมนัและโซเดียม
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2300 สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว 4,850,400                  2,383,516.88             49.14                

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งหน่วยสนบัสนุนทางวชิาการเคลื่อนที่และระบบพี่

เลี้ยงที่ปรึกษาของเดก็ในชุมชน

2,000,000                  800,227.45                40.01                1.ประชุมเพื่อวางแผนการดาํเนินงานกบัประธานโครงการ และประชุมแกนนาํพี่เลี้ยง ม.6 สหพร และเอื้ออาทร เพื่อร่วมกนัแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และวางแผนการดาํเนินงาน  

2.กิจกรรมสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาเดก็และเยาวชนผา่นรถบริการเคลื่อนที่สัญจร  ณ โรงเรียนพชรปัญญา ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 30 คน/ ณ 

โรงเรียนวดัมะเกลือ (กาญจนลกัษณ์วทิยา) ต.คลองโยง-6 ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 267 คน/ ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ต.คลองโยง 4 ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วม/

รับบริการ 135 คน/ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายาโครงการ1-2 ต.มหาสวสัดิ์ 3 ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 236 คน/ พื้นที่ชุมชน ม.6 ต.ศาลายา 

ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 266 คน / ณ joon studio & cafe' ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 11 คน/ ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง 3 ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 

88 คน/ ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ต.ศาลายา 2 ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 91 คน

3.จดักิจกรรมคาราวานสถาบนัเดก็สัญจรครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวดัมะเกลือ (กาญจนลกัษณ์วทิยา) ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 180 คน  และมีกิจกรรม

ถอดบทเรียนงานคาราวานสถาบนัเดก็สัญจรครั้งที่ 4 กบัแกนนาํผูใ้หญ่และวยัรุ่น 5 ชุมชน  ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 45 คน

4.จดัคา่ยวยัรุ่น...กา้วเพื่อการเติบโต (Teen...Go 4 Growth Camp) ณ สถาบนัเเห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว 2 ครั้ง ผูเ้ขา้ร่วม/รับ

บริการ 74 คน  

5.กิจกรรมอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพแกนนาํพี่เลี้ยงชุมชนทั้งเดก็และผูใ้หญ่: เรื่องวยัรุ่น ณ สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว 

ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 46 คน 

6.คณะดูงานจาก Mimistry of Education and Culture, Indonesia ดูงานชุมชน ณ เทศบาลตาํบลศาลายา  ผูเ้ขา้ร่วม/รับบริการ 27 คน

7.ประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบตัิงานและวางแผนการดาํเนินงานกบัประธานโครงการ ณ สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว

เงินอุดหนุนสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว 2,500,000                  1,471,969.43             58.88                1.จดักิจกรรม 4 กิจกรรมดงันี้ 

-กิจกรรมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย จดักิจกรรมหวัขอ้ การพฒันาเดก็ไทยดว้ยสะเตม็ศึกษา มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 

37 คน

- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิทานในการพฒันาเดก็ จดักิจกรรมนิทานในสวน 1 ครั้ง มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 631 คน 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพฒันาเดก็ปฐมวยั หวัขอ้"การวเิคราะห์ผลการวดัมุมเทา้ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของเดก็"

 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 32 คน  และจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 69 คน และ

เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2561 จดักิจกรรมหวัขอ้ เทคนิคการสร้างวนิยัเชิงบวก  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 36 คน

- กิจกรรมหลกัสูตรปฐมวยัตน้แบบตามแนวทางสมเดจ็ยา่เลี้ยงลูก จดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนของหลกัสูตรปฐมวยัตามแนวทาง

สมเดจ็ยา่ มีนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน 301 คน และเมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2561 ไดจ้ดักิจกรรมอบรมแผนการเรียนการสอนใหแ้ก่ครู 

จาํนวน 36 คน

2.จดัทาํจดหมายขา่วสาระเพื่อพฒันาเดก็ จดัทาํจดหมายขา่ว 2 ฉบบั คือฉบบัประจาํเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม และฉบบัประจาํเดือน

กุมภาพนัธ์-เดือนมีนาคม 2561

คา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 350,400                     111,320.00                31.77                - ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินสนบัสนุนการศึกษาใหก้บัผูป้กครองจาํนวน 88 คน
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ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

2400 ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 72,814,600                49,652,262.32           68.19                

เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ 55,814,600                47,220,212.32           84.60                จดัหาวสัดุยาและวสัดุทางการแพทยเ์พื่อรองรับการขยายตวัของผูป้่วย ซึ่งสามารถสนบัสนุนการบริการทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งเตม็ที่และ

สร้างความสามารถในการแขง่ขนัไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ ในไตรมาสที่ 1และ2 ของปี 2561 จาํนวนผูป้่วยมีจาํนวน 276,741 ราย 

*- การปรับเปลี่ยนสังกดัการบริหารงานใหม่ของศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก จากเดิมสังกดัสาํนกังานอธิการบดีเปลี่ยนเป็นคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทาํใหม้ีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล  จึงเกิดความล่าชา้ในการใชจ้่ายงบประมาณ

- โอนเงินไปที่เทคนิคการแพทย ์8.5 ลบ.

เงินอุดหนุนโครงการศูนยด์ูแลและพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายอุยา่งครบวงจร 17,000,000                2,432,050.00             14.31                ดา้นการรักษาพยาบาล มีกระบวนการและช่องทางการรักษา รวมทั้งสาธารณูปโภคที่รองรับผูป้่วยผูสู้งอายทุี่เหมาะสม ลดระยะการรอคอยที่

เอื้อต่อสุขภาพของผูสู้งอาย ุมีแพทยแ์ละบุคลากรผูช้าํนาญเฉพาะดา้นการรักษาผูสู้งอาย ุพร้อมทั้งครุภณัฑท์างการแพทยท์ี่มีความทนัสมยั

และรองรับทางกายภาพของผูสู้งวยัที่เหมาะสม  

มีการใหค้วามรู้  มีแพทยผ์ูช้าํนาญดา้นการรักษาผูสู้งอาย ุใหก้ารอบรมการดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัว  ใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อ

เขา้ใจถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงตามวยัของผูสู้งอายุ

*การปรับเปลี่ยนสังกดัการบริหารงานใหม่ของศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก  จากเดิมสังกดัสาํนกังานอธิการบดีเปลี่ยนเป็นคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทาํใหม้ีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการใชจ้่ายงบประมาณเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล  จึงเกิดความล่าชา้ในการใชจ้่ายงบประมาณ

2500 ศูนยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักีฬา 12,000,000                5,944,836.18             49.54                

เงินอุดหนุนศูนยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักีฬา 12,000,000                5,944,836.18             49.54                1.ใหบ้ริการวเิคราะห์ตวัอยา่ง (รวมSport+อื่นๆ)  จาํนวน 2,094 ตวัอยา่ง 

2.ดาํเนินการจา้งดูแลเครื่องมือวทิยาศาสตร์ /จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์ ดงันี้

- จา้งบริการบาํรุงรักษาเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ยีห่อ้ Bruker รุ่น MicroTOFQ-II  

- จา้งบริการดูแลและซ่อมบาํรุงเครื่องตรวจวเิคราะห์หาสารตอ้งหา้มในนกักีฬา ยีห่อ้ SHIMADZU /เครื่องตรวจวเิคราะห์หาสารตอ้งหา้มใน

นกักีฬา ยีห่อ้ Agilent  

- จา้งบริการดูแลและซ่อมบาํรุงลิฟตโ์ดยสาร 

- เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบอเนกประสงค์

- จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวสัดุเฉพาะที่มูลคา่สูงเพราะตอ้งสั่งจากต่างประเทศ

*ก่อหนี้ผกูพนัแลว้ แต่ยงัไม่ถึง deal date ที่ตอ้งจ่าย (สั่งของตปท.ใชร้ะยะเวลานาน จะมีการหารือเรื่องนี้ภายในอีกครั้ง)

2900 หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 4,000,000                  3,712,618.75             92.82                

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการหอสมุดและคลงัความรู้ 4,000,000                  3,712,618.75             92.82                จดัซื้อครุภณัฑแ์ลว้ และอยูร่ะหวา่งการส่งมอบครุภณัฑ ์และเบิกจ่ายเงินคา่ครุภณัฑ์

*ส่งมาจากต่างประเทศจีงใชร้ะยะเวลานานทาํใหเ้บิกจ่ายไม่ทนัในไตรมาส2
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3100 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 101,578,600              100,346,193.76         98.79                

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาเทคโนโลยแีห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ 100,000,000              99,666,198.76           99.67                1.กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาเยาวชนดนตรีนานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย ์ ไดจ้ดัเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ กาํหนดจดัขึ้นระหวา่ง

วนัที่ ระหวา่งวนัที่ 22-24 มกราคม 2561 และ 26 – 28 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่ดาํเนินการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาค

กลางวนั Daytime Activities ซึ่งประกอบดว้ย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance (Oval Stage) และ (3) กิจกรรม

คอนเสิร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert)

2.กิจกรรมการแสดงของวงดุริยางฟิลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย การจดัแสดงคอนเสิร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิร์ต คอนเสิร์ตละ 

2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และพฤษภาคม-กนัยายน) รายการแสดงของวงดุริยางคฟ์ิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็นการนาํเพลงไทย 

เพลงของเพื่อนบา้น บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากนี้ไดแ้สดงผลงานดนตรีของโลก และบนัทึกเสียงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็นผลงาน

ของชาติ นอกจากนี้ มีการเชิญนกัดนตรีระดบันานาชาติมาร่วมแสดงเพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดม้ีโอกาสไดส้ัมผสั เรียนรู้ดว้ยประสบการณ์

จริงจากนกัดนตรีระดบันานาชาติอีกดว้ย

3.กิจกรรมปฏิบตัิการดนตรีบาํบดั และเพื่อสุขภาพ ประกอบดว้ย 3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนดนตรี 3.2 กิจกรรมขอ้มูลเพลง 3.3 กิจกรรม

สนบัสนุนงานวจิยัและสร้างสรรค ์3.4 กิจกรรมสนบัสนุนทุนการศึกษา 3.5 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM)  

ดาํเนินการจดัประชุมคณบดีดนตรีนานาชาติSEADOM2015 ครั้งที่ 10 จดัขึ้นระหวา่งวนัที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล

4.กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนและฝึกปฏิบตัิการทางดนตรี 

4.1 พิพิธภณัฑด์นตรีในภูมิภาคอุษาคเนย ์- เป็นโครงการต่อเนื่องดาํเนินการก่อสร้างพิพิธภณัฑด์นตรีในภูมิภาคอุษาคเนย ์ระยะที่ 11 สัญญา

ก่อสร้างลงวนัที่ 2 ก.พ. 61 ระยะเวลาดาํเนินงานตามสัญญา 300 วนั วงเงินตามสัญญา 51,800,000 บาท งวดงานตามสัญญา จาํนวน 6 งวด

งาน ณ 31 มี.ค. 61 ดาํเนินการส่งมอบงานถึงงวดงานที่ 3 เบิกจ่ายคา่งานก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

*ในปีงบประมาณ 2561 โครงการไดร้ับจดัสรรงบประมาณลดลง จาํนวน 28,000,000 บาท ปรับลดคิดเป็นร้อยละ 21.88 ซี่งส่งผลกระทบ

อยา่งมากต่อการดาํเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่กาํหนดไว ้เนื่องจากการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ของวทิยาลยัขบัเคลื่อนดว้ย

งบประมาณของโครงการพฒันาเทคโนโลยแีห่งภูมิภาคอุษาคเนยเ์ป็นหลกั ประกอบกบัเงินรายไดข้องวทิยาลยัที่ไดร้ับจากการดาํเนินงาน 

(คา่ธรรมเนียมการศึกษา รายไดจ้ากการบริการวชิาการ) เป็นรายไดเ้พื่อใชจ้่ายเกี่ยวกบัคา่ใชจ้่ายบุคลากรเป็นหลกั (เงินเดือน คา่จา้ง 

คา่ตอบแทน เงินประจาํตาํแหน่ง ,บุคลากรของวทิยาลยัจดัจา้งดว้ยเงินรายไดว้ทิยาลยัเป็นหลกั) ทาํใหไ้ม่สามารถบริหารงบประมาณเงินราย

ไดม้าใชจ้่ายเพื่อขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์เพิ่มเติมไดจ้าํนวน 27,972,000.- บาท

คา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,578,600                  679,995.00                43.08                ดาํเนินการจดัการศึกษาระดบัเตรียมอุดมดนตรี จาํนวนนกัเรียนที่ไดร้ับการสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 223 คน

*ผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงสร้างประชากรเดก็และประชากรวยัเรียนของไทยมีแนวโนม้ลดลง และมี

นกัเรียน/นกัศึกษาที่ผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกลดลง ทาํใหจ้าํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ลดลง และส่งผลต่อจาํนวนนกัเรียนนกัศึกษาคงอยูไ่ม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย
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ส่วนงาน / ชื่อโครงการ วงเงนิงบประมาณ
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ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานโครงการ/กจิกรรม

3400 สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ 750,000                     218,888.00                29.19                

เงินอุดหนุนบริการวชิาการและเผยแพร่นวตักรรม 750,000                     218,888.00                29.19                1.จาํนวนผูเ้ขา้รับบริการวชิาการมีทั้งหมด 304 คน จากกิจกรรมบริการวชิาการและเผยแพร่นวตักรรม ของโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

"เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์และนวตักรรม" ใหก้บันกัเรียนชั้นม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยันกัเรียน, ชั้นม.3และ6 โรงเรียนสรรพ

วทิยาคม และนกัเรียนชั้นม.5 โรงเรียนเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี

2.ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการในกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากยั 4.48 คะแนน (คิด

เป็นร้อยละ 89.7) ซึ่งอยูใ่นระดบัดีมาก

3.ร้อยละของงานบริการวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนด พบวา่ สถาบนัฯ มีการดาํเนินการจดักิจกรรมบริการวชิาการและเผยแพร่

นวตักรรมไปแลว้ จาํนวน 4 โครงการ จากเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 66.67

3500 คณะศิลปศาสตร์ 19,979,100                12,220,499.24           61.17                

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พิ่ม 2,932,000                  1,886,735.32             64.35                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 5,511,100                  2,683,910.00             48.70                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,200,000                  886,490.15                73.87                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 5,336,000                  3,369,363.77             63.14                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อการพฒันาองคก์รสู่ความเป็น

เลิศ

5,000,000                  3,394,000.00             67.88                ไดร้ับงบประมาณสนบัสนุนมาในเดือน กุมภาพนัธ์  ในไตรมาส 2 อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการโครงการ

3800 วทิยาเขตกาญจนบุรี 13,000,000                5,386,539.55             41.43                

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 13,000,000                5,386,539.55             41.43                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแต่ละหลกัสูตร ในภาคการเรียนที่ 1/2560 และภาคการเรียนที่ 2/2560  โดยมีการสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการ

บริหารจดัการส่วนกลางเพื่อส่งเสริมและพฒันาการใหบ้ริการใหม้ีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนกัศึกษาคงอยู ่จาํนวน 1,152 คน (ทยอยลาออกไป

ตั้งแต่ไตรมาส1-2 รวม 32 คน)

3900 คณะกายภาพบาํบดั 7,645,500                  4,733,946.38             61.92                

เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์ 7,645,500                  4,733,946.38             61.92                1. นกัศึกษาปริญญาและหลงัปริญญาเขา้รับการฝึกปฏิบตัิงานทางคลินิก จาํนวน 180 คน

2. ประชาชนเขา้รับบริการทางดา้นกายภาพบาํบดัและกิจกรรมบาํบดั จาํนวน 95,107 ราย

3. เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นกายภาพบาํบดัและกิจกรรมบาํบดัโดยไม่คิดคา่ใชจ้่าย

 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "ผอ่นสมอง คลายความเครียด" ในวนัเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งสิ้น 43 คน

 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "สมาร์ทโฟน เจา้ปัญหา" ในวนัเสาร์ที่ 23 ธนัวาคม 2560 มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งสิ้น 28 คนดาํเนินการติดต่อวทิยากรเพื่อ

จดัอบรมตามแผนที่วางไว้

 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "การนัง่ W-sitting ในเดก็และปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน" ในวนัเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งสิ้น 16 คน

 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "ออกกาํลงักายแนวใหม่ ห่วงใยปัสสาวะเลด็" ในวนัเสาร์ที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2561 มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งสิ้น 32 คน

 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "เลือกรองเทา้ที่ขอบ ในแบบที่ใช่" ในวนัเสาร์ที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2561 มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งสิ้น 43 คน

 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "มาดูและป้องกนัขอ้เขา่เสื่อมกนัเถอะ" ในวนัเสาร์ที่ 17 มีนาคม 256 มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งสิ้น 55 คน
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4600 วทิยาเขตนครสวรรค์ 20,500,000                6,763,086.13             32.99                

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 2,500,000                  1,404,581.17             56.18                1.จดัใหม้ีพนกังานรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 

2.จดัซื้อวสัดุในการเรียนการสอนตามโครงการ 4 รายการ

3.จา้งเหมาอื่นๆตามโครงการเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 

4.ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร (เอกสารหลกัสูตร คา่ถ่ายเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ ์ฯลฯ) หลกัสูตร วท.บ.

5.ดาํเนินโครงการศึกษาดูงานการใชเ้ทคโทนโลยกีารแปรรูปเฉาก๊วย จ.กาํแพงเพชร, ศึกษาดูงาน-การแปรรูปและมาตรฐานปลาร้าทรงเครื่อง

 จ.อุทยัฯ, การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการผลิตเห็ด จ.ชยันาท และศึกษาดูงานการขนส่งทางการเกษตร จ.พิษณุโลก 

6.โครงการพฒันาคุณภาพตามเกณฑฯ์EDPEx   

7.ขออนุมตัิหลกัการ คชจ.โครงการร่วมงานตรุษจีนนครสวรรค ์102 ปี งานประเพณีแห่เจา้พอ่เจา้แม่

เงินอุดหนุนการพฒันาศูนยก์ารแพทยม์หิดลนครสวรรค์ 18,000,000                5,358,504.96             29.77                1.ใหบ้ริการดา้นการแพทยท์างเลือก แพทยแ์ผนไทย จาํนวน  2,288 ราย  แพทยแ์ผนจีน จาํนวน 2,553  ราย  

2.ใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนั จาํนวน 2,378 ราย 

3.จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใชเ้ครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมตัิ  จาํนวน 100 ราย

4.จดัอบรมหลกัสูตรผูช้่วยแพทยแ์ผนไทย 330 ชัว่โมง จาํนวน  5  ราย 

5.โครงการจดัซื้อวสัดุ/ครุภณัฑเ์สริมและซ่อมบาํรุงคอมพิวเตอร์ของศูนยก์ารแพทย ์20 รายการ

6.จดัซื้อครุภณัฑท์างการแพทยจ์าํนวน 29 รายการ, เวชภณัฑย์า จาํนวน 5 โครงการ และนํ้ ายาและวสัดุวทิยาศาสต ์จาํนวน 11 โครงการ 

7.โครงการจดัหาผา้ จาํนวน 11 รายการ

8.จดัซื้อแผน่สไลดส์าํหรับดูตะกอนปัสสาวะ จาํนวน 200 แผน่, เบาะนวดไทย จาํนวน 10 เบาะ, ยาสมุนไพรจีนสาํเร็จรูป จาํนวน 3 โครงการ 

 และผลิตภณัฑซ์กัผา้ จาํนวน 2 รายการ

4700 วทิยาเขตอาํนาจเจริญ 2,500,000                  871,851.85                34.87                

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 2,500,000                  871,851.85                34.87                ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน เสริมสร้างความผกูพนัของนกัศึกษาต่อมหาวทิยาลยั โดยมีกิจกรรมเสริมทกัษะทั้งดา้นวชิาการและกิจกรรม

ยอ่ยต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริมทกัษะ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษา และระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา มีกิจกรรมพบและ

ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษา ปันรักถึงรั้ว เป็นตน้

*มีผลการเบิกจ่ายชา้ เนื่องจากอาจารยท์ี่รับผดิชอบติดภารกิจหลายอยา่ง
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4800 ศูนยเ์สริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot plant) 23,000,000                8,308,812.40             36.13                

เงินอุดหนุนการผลิตยาชีววตัถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวจิยัในมนุษยต์าม

มาตรฐานหลกัเกณฑว์ธิีการที่ดีในการผลิตยาหรือ Good Manufacturing 

Practice (GMP)

23,000,000                8,308,812.40             36.13                กิจกรรมที่ 1 : การผลิตยาตา้นไวรัสไขห้วดัใหญ่-โปรตีน M 2 ใน Lab scale การผลิตยาชีววตัถุสาํเร็จรูป Interferon alpha 2-b  ในการผลิต 

clone  โครงการฯ ไดร้ับอนุมตัิใหด้าํเนินการผลิตผลิตยาตา้นไวรัสไขห้วดัใหญ่-โปรตีน M 2  สามารถดาํเนินการไดร้้อยละ 50 และไดร้ับ

อนุมตัิใหผ้ลิตยาชีววตัถุ Peg IFN alpha-2b เพื่อขอ GMP สามารถดาํเนินการไดร้้อยละ 30

กิจกรรมที่ 2 : การใหบ้ริการทางวชิาการของโรงงานตน้แบบ สามารถดาํเนินการใหบ้ริการตรวจ วเิคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีน

 ภายใตม้าตรฐาน ISO 17025 และดาํเนินการใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํ้ าที่ใชใ้นการผลิตยา และอาหาร ภายใตม้าตรฐาน ISO 17025 

ไดต้ามแผนที่วางไว ้คือร้อยละ 30

*ดาํเนินงานภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งโครงการจดัตั้งศูนยเ์สริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวตักรรม กบับริษทั สยามไบโอไซเอนซ์ 

จาํกดั ซึ่งเป็นเจา้ของโคลน (clone) ของแบคทีเรียที่ผลิต interferon alpha 2-a แต่เนื่องจากบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะยา้ยโคลนนี้ไปทาํการ

ผลิตที่โรงงานของบริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งยตุิกระบวนการผลิตทั้งหมดและดาํเนินการทาํลาย ส่งคืนโคลน ใหก้บับริษทั สยามไบโอไซ

เอนซ์ จาํกดั ตั้งแต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งทางโครงการฯไดด้าํเนินการเปลี่ยนมาผลิตยาตา้นไวรัสไขห้วดัใหญ่-โปรตีน M 2 ทดแทน 

ซึ่งการผลิตยาชีววตัถุ Peg IFN alpha-2b เพื่อขอ GMP นั้น ตอ้งเริ่มตั้งแต่การผลิต clone ตั้งตน้ในการผลิตยา ซึ่งตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ

เตรียมงานและผลิต clone ดงักล่าว (ระยะเวลา 1 เดือนในการผลิตแต่ละ clone)บางครั้งหากผลิต clone ไม่ไดต้ามที่กาํหนด กจ็ะทาํให้

กระบวนการล่าชา้ได้
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