การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล

1

การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2561
ข้ อมูล 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
งบประมาณ
69.91
56.31
29.87
70.55
100.00
100.00
99.90

ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

1,902,232,200
59,737,800
33,632,000
7,924,800
1,020,000
4,496,000
165,000
12,500,000

1,329,906,095.81
33,639,812.54
10,045,069.00
5,590,743.54
1,020,000.00
4,496,000.00
12,488,000.00

0100 สํานักงานอธิการบดี (innotech)
เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3,000,000
3,000,000

706,290.32
706,290.32

23.54
23.54 ยังไม่มีผลการดําเนินงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรู ปแบบการดําเนินงานของ โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาก
ภายใต้กองวิเทศสัมพันธ์ มาสังกัดสถาบันบริ หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innotech )ประกอบกับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ รพงษ์
เลิศสิ ทธิชยั หัวหน้าโครงการ ได้ลาออกจากการเป็ นผูอ้ าํ นวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณจาก
การโอนเงินเดือน 720,000 บาท ไปยังคณะศิลปศาสตร์ ศธ.0517.50/04746 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2560 ( ผูอ้ าํ นวยการ) จ่ายเดือนละ 60,000

0108 สํานักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

500,000
500,000

357,569.00
357,569.00

71.51
71.51 -ได้ดาํ เนินการสนับสนุนการจัดโครงการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม จํานวนทั้งสิ้ น 8 โครงการ จํานวนนักศึกษา บุคลากร และบุคลคล
อื่นๆที่สนใจ เข้าร่ วมโครงการด้านทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม มีจาํ นวน 1,465 คน ดังนี้
1) โครงการบริ จาคโลหิ ตถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 221 คน)
2) ค่ายสานสัมพันธ์ น้องพี่ EP2 The beach return (จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 67 คน)
3) ศึกษานอกสถานที่เรี ยนรู ้พลังงานกับอุทยานสิ่ งแวดล้อมนานาชาติ สิ ริธร (จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 140 คน)
4) สื บสานพุทธธรรม ดัง่ พุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐาน ปี ที่ 8 (จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 277 คน)
5) วิศวะร่ วมสื บสานตํานานขนมไทย "ขนมครก" (จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 261 คน)
6) เทศน์มหาชาติ ถวายเป็ นพระราชกุศล (จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 204 คน)
7) สานสัมพันธ์เข้าถึงวัฒนธรรมผ่านภาษา (จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 95 คน)
8) ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม ประจําปี 2561(จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม 100 คน)

23,802,000
14,000,000

23,798,000.00
14,000,000.00

0100 สํานักงานอธิการบดี
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

0112 สํานักงานอธิการบดี (กองบริ หารการศึกษา)
เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรี ยนรู ้ออนไลน์
แบบเปิ ด (Massive Open Online Course : MOOC )

ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง/ และตัดโอนค่าใช้จ่ายไปที่วทิ ยาเขตกาญจนบุรี 29,495,900 บาท
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง 10,500,000 บาท/ และโครงการผลักดันวารสารเข้าสู่ ฐานข้อมูล Scopus 2,000,000 บาท โดยตัดโอนค่าใช้จ่ายไป
ที่วทิ ยาลัยดุริยางคศิลป์ 300,000 บาท

99.98
100.00 1.พัฒนาออกแบบระบบที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ และพัฒนาห้องสตูดิโอที่ใช้พฒั นาสื่ อประกอบรายวิชาออนไลน์
2.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารายบทเรี ยนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC
3.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การออกแบบรายวิชาออนไลน์
4.คัดเลือกทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายบทเรี ยนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC

2

ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
99.92 จัดการเรี ยนการสอนมีการคละนักศึกษาในทุกหลักสู ตรให้ได้เรี ยนร่ วมกัน และจัดให้มีการประชุม สร้าง พัฒนาและปรับปรุ งเนื้อหาและ
กระบวนการเรี ยนการสอน

เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4,802,000

4,798,000.00

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

5,000,000

5,000,000.00

100.00 โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลักสู ตรปริ ญญาตรี (OBE) ยังไม่ได้เริ่ มจ่ายเงินให้แก่ประธานหลักสู ตรและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี เนื่องจากกองบริ หารการศึกษาได้เสนอ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง ประธานหลักสู ตร
และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561 และ(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยามหิ ดล เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนให้แก่ประธานหลักสู ตร และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
กลุ่มควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้ง
ที่ 6/2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่ าง)
ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับแล้ว และอยูใ่ นขั้นตอนการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิ ดล ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 เมษายน
พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป

12,000,000
12,000,000

7,402,911.67
7,402,911.67

61.69
61.69 มีโครงการย่อย 9 โครงการดังนี้
1.โครงการเข้ าร่ วมประชุมวิชาการนานาชาติและการร่ วมฝึ กอบรมด้ านการพัฒนาคุณภาพ
-การอบรม Train IQA ครั้งที่ 3 ส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วม: อ.ดร.วีรเดช พันธ์วศิ วาส ระหว่างวันที่ 23-28 ต.ค. 60 ณ ประเทศกัมพูชา
* ผลการเบิกจ่ายไม่เป็ นไปตามแผนในแต่ละไตรมาส เนื่องจากการจัดอบรมขึ้นอยูก่ บั ทางหน่วยงาน AUN ดําเนินการจัดและโควต้าที่เปิ ดรับ
ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ยงั ไม่ทราบการดําเนินกิจกรรมในช่วงถัดไปว่ามีจดั ที่ไหน อย่างไรบ้าง
2.โครงการสนับสนุนให้ ผู้ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับ ASEN โดยเข้ ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA Tier
1 และ Tier 2
-มีผแู ้ ทนเข้าร่ วมอบรม AUN-QA Training Course (Tier1) จํานวน 4 คน คือ อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล, ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย, อ.
ดร.ณัฐพล อ่อนปาน และอ.ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช โดยผลการเบิกจ่ายไม่เป็ นไปตามแผน เนื่องจากจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมอบรมขึ้นอยูช่ ่วงเวลา
ที่ AUN ดําเนินการจัดและโควต้าที่ได้รับ ทั้งนี้ ยังมีการดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี งบประมาณ

0117 สํานักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ สากล

3.โครงการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมTrain ELO, Backward Design วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1) ผลความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับ 4.50
(เป้ า ≥ 4)
-กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ม.ค. 2561 ผลความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับ 4.59 (เป้ า ≥ 4)
-กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 2 วันที่ 8 - 9 มี.ค. 2561 ผลความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับ 4.50 (เป้ า ≥ 4)
4.โครงการ AUN–QA SAR Workshop
-ดําเนินการจัดประชุมเตรี ยมความพร้อมของโครงการ ดําเนินการล่าช้าเนื่องด้วยรู ปแบบและกระบวนการดําเนินกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับและแก้ปัญหาในสิ่ งที่หลักสู ตรกําลังเผชิญ จึงปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดําเนินการ ซึ่งทําให้ไม่สามารถตอบ
ตัวชี้วดั นี้ได้
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ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
งบประมาณ

ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
5.โครงการ MU AUN-QA Assessor Training
-จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ฝึ กกระบวนการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 17-19 ม.ค.61 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี จ.เพชรบุรี
กิจกรรมที่ 2 ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจประเมินหลักสู ตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และวิทยาลัยราชสุ ดา
6.โครงการMU AUN-QA Assessor Assessment
-กระบวนการตรวจประเมินจะเปิ ดให้หลักสู ตรที่พร้อมยืน่ ขอรับการตรวจ แจ้งและส่ งเล่ม SAR มายังมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปิ ดรับตลอด
ปี งบประมาณ
7.โครงการให้ ทุนสนับสนุนหลักสู ตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์ คุณภาพระดับ
นานาชาติอนื่
-ได้รับการตรวจประเมินทั้ง 3 หลักสู ตร คือ หลักสู ตรปร.ด. สาขาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์, หลักสู ตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, หลักสู ตรบธ.บ. สาขาการจัดการบริ การนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ในขณะนี้รอผลการตรวจ
ประเมินฯ จาก AUN ซึ่งในไตรมาสที่ 4 จะมี 4 หลักสู ตรที่กาํ ลังรอรับการตรวจประเมินฯ จาก AUN-QA ระดับอาเซียน
8.โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (AUN-QA)
-จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างสรุ ปผลโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ
9.โครงการ Outcome-Based Education: Theory into Practice
-มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบกิจกรรม ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการดําเนินการ

0123 โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

0300 คณะทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทันตแพทย์

3,500,000
3,500,000

1,599,440.00
1,599,440.00

172,922,100
8,557,500

84,230,534.40
799,176.07

45.70
45.70 1.จัดโครงการเวทีทางสังคมที่เปิ ดกว้าง ครั้งที่ 1 : เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การเคลื่อนไหวเพื่อสิ ทธิในที่ดินทํากินชุมชนบ่อแก้ว วันที่ 27 - 28
มกราคม 2561 ณ ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาน จ.ชัยภูมิ /ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่ องศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติสุข
โลกอันยัง่ ยืน วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ
2.โครงการชุดสัมมนาสาธารณะฯ ครั้งที่ 1 : จัดโครงการเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 - 15.45 น. ณ สวนประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
*โครงการส่ วนใหญ่จะเริ่ มดําเนินโครงการในไตรมาสที่ 3
48.71
9.34 1.จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 2 รายการ คือ ข้อต่อกล้องจุลทรรศน์ จํานวน 1 ชิ้น และเครื่ องลดความชื้นสําหรับห้องควบคุม Server 1 เครื่ อง
2.จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และวัสดุทนั ตกรรมสําหรับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาทันตแพทย์
3.นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 5 และ 6 ออกฝึ กปฏิบตั ิการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) ปฏิบตั ิงานจริ งที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อการ
เรี ยนการสอน และนักศึกษาปี 6 ฝึ กปฎิบตั ิงาน พื้นที่จงั หวัด เชียงรายพะเยา ลําปาง แพร่ และน่าน
* ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ของนักศึกษาหลักสู ตร ทบ. (ปี 6) ที่ได้ออกฝึ กภาคสนามช่วงเดือน ก.พ. 2561

4

ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
2.86 1.ผูร้ ับบริ การการพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูด้ อ้ ยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารกลุ่มโรงเรี ยนเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย ให้ความรู ้ครู 45 คน ,ตรวจการติดเชื้อราในช่องปาก 119 คน, ตรวจสุ ขภาพช่องปากเพื่อประเมินความเสี่ ยงโรคฟันผุ 119 คน, ตรวจ
โรคมือเท้าปาก 119 คน รวม 402 คน
2.ผูป้ ่ วยที่รับบริ การรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม จํานวน 1,687 คน
3.ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาเอ็นโดดอนติกส์ที่ซบั ซ้อน จํานวน 2,805 คน
4.ประชาชนที่ได้รับความรู ้ทางทันตสุ ขภาพ จํานวน 2,000 คน
*ยังไม่มีการออกหน่วยบริ การในท้องถิ่นทุรกันดาร เนื่องจากนักเรี ยนอยูใ่ นช่วงปิ ดภาคการคึกษา ซึ่งอยูใ่ นไตรมาส 2

เงินอุดหนุนโครงการเสริ มสร้างทันตสุ ขภาพแก่ชุมชน

6,000,000

171,498.00

เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้ นฟูผทู ้ ี่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่ อง

7,000,000

2,884,140.75

เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุ ขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผูด้ อ้ ยโอกาส

19,150,000

12,804,398.79

เงินอุดหนุนศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยาม
บรมราชกุมารี และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

18,000,000

6,227,149.51

34.60 1.ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 11 ครั้ง โดยร่ วมกับ รพ.ทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร ให้บริ การที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว / โรงเรี ยนบ้านนามัง่ จังหวัดอุดรธานี /โรงเรี ยน ตชด.เทคนิคอาสา 1 และโรงเรี ยนท่านผูห้ ญิงพรสม กุณฑลจินดา จังหวัดตาก
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, จ.น่าน, จ.เชียงใหม่, จ.นนทบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.อุดรธานี, จ.นครปฐม, จ.ตรัง, จ.กรุ งเทพมหานคร
2.อยูร่ ะหว่างการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 คัน
*มีการปรับกิจกรรมของโครงการทําให้การดําเนินงานเกิดความล่าช้า

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

14,500,000

6,315,929.43

43.56 1.จัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุวทิ ยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ และครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่ องมือวัดระยะ 1 อัน ,เครื่ องเขย่าแบบวงรอบ 1
เครื่ อง ราคา และเครื่ องเขย่าแบบม้ากระดก 1 เครื่ อง สําหรับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาทันตแพทย์
2..นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 5 และ 6 ออกฝึ กปฏิบตั ิการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) ปฏิบตั ิงานจริ งที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อ
การเรี ยนการสอนและนักศึกษาปี 6 ฝึ กปฎิบตั ิงาน พื้นที่จงั หวัด เชียงรายพะเยา ลําปาง แพร่ และน่าน
*รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการจัดหา ส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุ อุปกรณ์ของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 จะเบิกจ่ายภายใน
ไตรมาส 3

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

77,714,600

45,677,480.01

58.78 1.ดําเนินการบริ การรักษาทางทันตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตรรมมหา
จักรี สิรินธรทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
2.ดําเนินการเป็ นศูนย์ฝึกปฏิบตั ิของนักศึกษาทันตแพทย์ท้ งั ในและต่างประเทศ
3.จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่ องทําความสะอาดระบบสั่นสะเทือน จํานวน 1 เครื่ อง, เครื่ องปิ ดผนึกซอง 1 เครื่ อง , รถเข็นส
เตนเลสสําหรับใส่ แฟ้ ม 1 คัน และเครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่ อง
4.จัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุวทิ ยาศาสตร์ เวชภัณฑ์
*ผลการเบิกจ่ายจะเกิดในไตรมาส 3

41.20 1.ผูป้ ่ วยที่รับบริ การบูรณะฟื้ นฟูความบกพร่ องหรื อพิการของใบหน้าและขากรรไกร 3,232 คน
2.จัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม เวชภัณฑ์ และอยูร่ ะหว่างการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 2 รายการ ได้แก่ กล้องดิจิตอล 1 ตัว และเครื่ องวัดระดับสี ฟัน 1
เตรื่ อง
3.จ้างเหมาประดิษฐ์โครงสร้างใบหน้าเทียมของผูป้ ่ วยในกรณี ที่ไม่สามารถประดิษฐ์เองได้ภายในคลินิก
*เนื่องจากโครงการมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารจัดการโครงการ ส่ งผลกระทบให้กระบวนการต่างๆเกิดความล่าช้า
66.86 1.ประชาชนกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสที่ได้รับบริ การทางทันตสุ ขภาพช่องปาก 85,460 คน
2.จัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุวทิ ยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์
3.ให้บริ การทันตกรรมแก่เด็กด้อยโอกาสสังกัด กทม. และออกหน่วยทันตกรรมชุมชน 733 ราย
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เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริ การทางทันตกรรมระดับสู งกว่าตติยภูมิ

วงเงินงบประมาณ
18,000,000

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาเอก

4,000,000

0400 คณะเทคนิคการแพทย์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

7,148,400
7,148,400

การใช้ จ่าย
งบประมาณ
9,350,761.84

-

15,633,293.25
15,633,293.25

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
51.95 1.จัดทําตําราเพื่อใช้ประกอบการวิจยั
2.อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ 3 รายการ ได้แก่ ยูนิตทําฟัน 6 ชุด, เครื่ องถ่ายภาพรังสี ฟันทั้งปาก - กะโหลกศีรษะ 1 เครื่ อง,
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย 2 ชุด
3.อยูร่ ะหว่างดําเนินการโครงการพัฒนาบริ หารจัดการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตฯ
*เนื่องจากโครงการมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ ริ หารจัดการโครงการ ส่ งผลกระทบให้กระบวนการต่างๆเกิดความล่าช้า แต่แจ้งว่าสามารถเบิกจ่าย
หมดภายในไตรมาส 3
-

มีผไู ้ ด้อนุมตั ิทุนอุดหนุนการฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ จํานวน 4 ทุนแล้ว และอยูร่ ะหว่างช่วงรอเปิ ดหลักสู ตร ดังนี้
1. ทพญ.พบพลอย เพ็ชรเม็ดใหญ่ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับปริ ญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and
The London School of Medicine and Dentistry} Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจักร ระยะเวลารับทุน 3 ปี
2. ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน ระดับปริ ญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University
ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 4 ปี
3. ทพญ.กานดา ลีลานราธิวฒั น์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริ ญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral
Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วัน
4. ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไปขั้นสู ง ระดับปริ ญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of
Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับทุน 3 ปี

218.70
218.70 1.บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้แก่ผปู ้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอกที่มารับบริ การที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพิม่ ขึ้น - MT (การทดสอบ) =
305,067 การทดสอบ / MT (ราย) = 38,191 ราย
2.นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิ/ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ) 341 คน /(ต่างประเทศ) 5 คน
3.มาตรฐานสากลที่หอ้ งปฏิบตั ิการได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน
4.ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในบริ การที่ศูนย์ฯ จัดให้ 97.65 %
5.ระยะเวลาในการรับผลการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 97.45 %
*ได้รับโอนจากศูนย์การแพทย์ 8.5 ลบ และมีการเบิกใช้เงินจากที่รับโอนก่อน
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0500 คณะพยาบาลศาสตร์
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการด้านสุ ขภาพ

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการพัฒนารู ปแบบบริ การดูแลและป้ องกันภาวะเบาหวานและความดัน
เลือดสู ง

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

53,151,300
2,000,000

20,076,719.34
57,927.00

51,151,300
286,059,700
10,000,000

20,018,792.34
251,577,845.52
5,128,000.00

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
37.77
2.90 ดําเนินกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพสามเณรวัดไผ่ดาํ จ.สิ งห์บุรี จัดทําสรุ ปรายงานการดําเนินงานโครงการฯ ประจําปี 2560 ถวายรายงานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ดาํ จังหวัดสิ งห์บุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12
ตุลาคม 2560
2.กิจกรรมบูรณาการความรู ้สู่การพัฒนาชุมชนสุ ขภาวะที่ยงั่ ยืน : พื้นที่ชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์) และพื้นที่ก่ ึงเมือง (อําเภอพุทธ
มณฑล) *ยังไม่ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรม เนื่องจากผูน้ าํ ชุมชนติดภารกิจการจัดกิจกรรมในชุมน จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน ซึ่ง
การดําเนินงานที่ผา่ นมาคณะฯ ได้คาํ นึงถึงความพร้อมของชุมชนเป็ นหลักในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด
3.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ **ยังไม่ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรม เนื่องจากในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการติดภารกิจการจัดอบรมผูช้ ่วยเหลือดูแลผูส้ ู งอายุรุ่นที่ 2 และรุ่ นที่ 3 ทําให้คณะกรรมการฯ ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน
4.กิจกรรมการบริ การให้คาํ ปรึ กษา และ/หรื อจัดนิทรรศการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในวันสําคัญต่างๆ ดําเนินการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการเนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 121 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โดยมีผรู ้ ับบริ การ จํานวน 304 คน
39.14 จัดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2560 ให้แก่นกั ศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 720 คน
87.95
51.28 1.การพัฒนารู ปแบบบริ การดูแลและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง
-ทํากิจกรรม Workshop การถ่ายทอดรู ปแบบและติดตามผลลัพธ์ของการควบคุมระดับนํ้าตาลด้วยตัวเอง, การวัดระดับนํ้าตาลด้วยตัวเองใน
ผูป้ ่ วยเบาหวาน ตามรู ปแบบที่ได้รับจากเจ้าหน้าของรพ.สต.ราชาเทวะและเจ้าหน้าที่ทีมที่ฝ่ายการพยาบาล เจ้าหน้าที่อายุรศาสตร์ และลง
ข้อมูลหลังการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของโครงการช่วงที่ 1 และดําเนินการรวบรวมผลการเจาะนํ้าตาลด้วย
ตัวเอง (SMBG) ในผูป้ ่ วยกลุ่มที่เข้าร่ วมโครงการครบกําหนด และนําข้อมูลไปวิเคราะห์
*กลุ่มเสี่ ยงในพื้นที่ เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง กลุ่มนักเรี ยน กลุ่มผูป้ ่ วยติดเตียง ญาติ ไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ ทําให้
กิจกรรมต้องถูกเลื่อนหรื อยกเลิกไปจากแผนเดิม และกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุ ขในพื้นที่บางพลีมีภาระหน้าที่งานประจํา หลายครั้งไม่
สามารถร่ วมจัดกิจกรรมหรื อไม่สะดวกในการดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึงคณาจารย์และนักวิจยั
ในรามาธิบดีเองมีภารกิจในโรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่สามารถจัดเวลาเพื่อลงพื้นที่ในการเชื่อมโยงกับชุมชนได้บ่อยนัก โครงการที่
ดําเนินการในขณะนี้ อยูใ่ นช่วงการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงไม่ได้ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการมากนัก
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วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
งบประมาณ

ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2.การพัฒนารู ปแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงในเขตอําเภอบางพลีและการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารจัดการ
สุ ขภาพระดับอําเภอ
-ลงพื้นที่เยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียง 51 หลังคาเรื อน ในพื้นที่ต.ราชาเทวะ ต.บางปลา ต.บัวเกราะและต.บางปลาหมู่ 14 และแปลงข้อมูล
การลงพื้นที่จากประเมินสู่ โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ผลการลงพื้นที่ ต.ราชาเทวะ พร้อมจัดประชุมหากับสหวิชาชีพ เพื่อกําหนดแผนการรักษา
ผูป้ ่ วย
-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียงเพิ่มเติมในต.ราชาเทวะ ต.บางปลา พร้อมทีมเยีย่ มบ้านและเภสัชกรจากสถาบันการพทย์จกั รี นฤบ
ดินทร์ และคืนข้อมูลจากการลงเยีย่ มบ้านโดยการลงเยีย่ มบ้านพร้อมทีมพัฒนาสังคมของอบต.ราชาเทวะลงพื้นที่ประเมินความต้องการของ
ผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพิการทางสมองที่ตอ้ งการwheel chair และร่ วมกันวางแผนการลงเยีย่ มร่ วมกันในครั้งต่อไป,จัดประชุมกับ
ชมรมผูส้ ู งอายุที่สมัครใจเป็ นจิตอาสา "ทีมเพื่อเพื่อนสุ ขภาพ" เพื่อวางแผนเตรี ยมการลงเยีย่ มผูป้ ่ วย
-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียงเพิ่มเติมในต.บัวเกราะ ต.บางปลา และ ต.บางปลาหมู่14 พร้อมทีมเยีย่ มบ้านและเภสัชกรจาก
สถาบันการพทย์จกั รี นฤบดินทร์ และจัดทําหนังสื อเพื่อขอส่ งตัวผูป้ ่ วยจากพื้นที่ต.บางปลาเพื่อขอรับการฟื้ นฟู ณ สถาบันการแพทย์จกั รี นฤบ
ดินทร์และจัดทําหนังสื อส่ งตัวผูพ้ ิการทางสมองที่มีความต้องการwheel chair เพื่อเข้ารับการวัดตัวแล้วตัดรถเข็นให้เหมาะสมกับร่ างกาย, จัด
ประชุม "ทีมเพื่อเพื่อนสุ ขภาพ" เพื่อวางแผนการรักษาคนไข้รายบุคคล
3.การพัฒนาระบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กวัยเรี ยนของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ตาํ บลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
-จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่ องมือ DSPM กับครู ภายในศูนย์เด็กเล็กภายใต้การดูแลของ อบต.บางปลา พร้อม
หารื อกับเจ้าหน้าที่ของอบต.บางปลาในการกําหนดวันจัดอบรมผูป้ กครองเรื่ องการใช้แบบคัดกรอง DSPM
-ประสานงานกับวิทยากรสําหรับการจัดกิจกรรม อบรม DSPM ให้กบั ผูป้ กครองในต.บางปลา ประสานงานและจัดทําหนังสื อเพื่อขอข้อมูล
พื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ สสอ.เพื่อเตรี ยมลงพื้นที่สาํ รวจภาวะเสี่ ยงและความปลอดภัยในการนอนของเด็ก และจัดทําหนังสื อถึงสสอ.บางพลี
เพื่อขอความร่ วมมือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอําเภอบางพลีท้ งั 8 แห่ง เข้าร่ วมในโครงการสํารวจความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ที่เกี่ยวข้องกับการ
นอน (Sleep-related death) และ การเสี ยชีวติ แบบเฉี ยบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ (SIDS) ในเด็กอายุ 0-1 ปี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสู ตรพลิกศพ

5,060,000

4,401,750.00

เงินอุดหนุนโครงการนําร่ องการให้บริ การวิชาการเพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

1,000,000

1,000,000.00

86.99 1.จัดทําแผนการดําเนินงานและดําเนินการบริ การตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชนั สู ตร (ดําเนินการชันสู ตรพลิกศพ ผ่าศพ)
-ดําเนินการชันสู ตรพลิกศพ จํานวน 660 ราย
-ให้บริ การด้านการจัดการเรี ยนการสอนด้านเวชศาสตร์ชนั สู ตร (นิติเวชศาสตร์)
2.จัดหาวัสดุแบบพิมพ์ หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับทางนิติเวชศาสตร์
3.จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อการสนับสุ นนโครงการฯ โดยดําเนินการในขั้นตอน PO ได้แก่ ครุ ภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ ครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ ครุ ภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน และขั้นตอน PR ได้แก่ ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
*บุคลากรของโครงการ ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีภาระหน้าที่หลักในโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเกิดความล่าช้าในการทําเอกสารเบิกจ่าย
งบประมาณ
100.00 ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผูถ้ ูกกระทําทางเพศ ผูด้ อ้ ยโอกาสและคดีความต่างๆ รวม 119 ราย ดังนี้
1.การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 92 ราย
2.การตรวจไมโตคอนเดรี ยลเอ็นเอ 15 ราย
3.การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมเอกซ์ 9 ราย
4. การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวาย 3 ราย
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เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่ นและ
กลุ่มผูใ้ หญ่และสู งอายุแบบครบวงจร

วงเงินงบประมาณ
11,000,000

การใช้ จ่าย
งบประมาณ
4,579,275.39

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
41.63 1.ดําเนินการเตรี ยมงานเพื่อการจัดกิจกรรม/ประชุม ผูเ้ กี่ยวข้อง
2.โครงการฯได้รับการอนุมตั ิให้ดาํ เนินกิจกรรมตามกรอบงบประมาณที่ได้วางไว้ กิจกรรมทั้งหมดจึงอยูใ่ นระหว่างเสนอขออนุมตั ิหลักการ
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม และเตรี ยมความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไป
3.กิจกรรมเพื่อการพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยที่ได้รับอนุมตั ิจาํ นวน 12 กิจกรรมเริ่ มดําเนินการตามแผนที่กาํ หนด
ได้แก่ การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบตั ิการ เป็ นต้น
*เนื่องจากในปี นี้มีผสู ้ นใจส่ งโครงงานกิจกรรมมาขอรับทุนล่าช้าและจํานวนน้อย โครงการจึงจําเป็ นต้องขยายเวลาเปิ ดรับข้อเสนอโครงงาน
กิจกรรมออกไปจนถึง ธันวาคม 2560 ส่ งผลให้การจ่ายงบประมาณในระยะ 2 ไตรมาสแรกนั้นไม่สูงนัก ทั้งนี้โครงการได้พิจารณาและ
อนุมตั ิกิจกรรมแล้วเสร็ จ พร้อมดําเนินการเบิกจ่ายเมื่อเดือนเมษายน ดังนั้นในไตรมาส 3 และ 4 โครงการจะมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามกรอบแผนงานที่ได้วางไว้
กิจกรรมกลุ่มเด็กและวัยรุ่น
1.การศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการรี ดสายสะดือกับการชะลอการตัดสายสะดือในทารกแรกเกิดครบกําหนด : การทดลองแบบสุ่ ม (ปี ที่2)
2.การทดลองแบบสุ่ มเพื่อเปรี ยบเทียบการป้ องกันภาวะครรภ์เป็ นพิษด้วยสองขนาดมาตรฐานของแอสไพริ น
3.การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินทักษะการรับรู ้เชิงจํานวนเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย
4.ประสิ ทธิภาพการฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานในเด็กปฐมวัยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.การประยุกต์เกมคอมพิวเตอร์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ(เกม Kid…คิด)สําหรับวัยรุ่ นหูพิการ
6.การศึกษาระดับปรอทในเลือดของเด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (ต่อเนื่อง)
7.การศึกษาติดตามผลทารกแรกเกิดที่มีระดับปรอทในสายสะดือสู ง (ระยะที่สาม)
กิจกรรมกลุ่มผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
8.การพัฒนาแนวทางตรวจคัดกรองและการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับด้วยเครื่ องช่วยหายใจแรงดันบวกในผูห้ ญิง
ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ ยงสู ง (ปี ที่ 2)
9.การพัฒนาแนวทางการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้ องกันและการดูแลรักษาผูป้ ่ วยจิตเภท (ปี ที่ 2)
10.การพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมร้ายแรงที่สามารถระบุความเสี่ ยงกับการมีบุตร (ปี ที่ 2)
11.การศึกษาผลของการใช้แผ่นตรวจสอบโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกลือและปริ มาณโซเดียมใน
ปัสสาวะของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง (ปี ที่ 2)
12.การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินความสามารถของสมอง (ปี ที่ 3)
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ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ
เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริ การด้าน
สาธารณสุ ข และสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
100.00 1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ร่วมสานต่อภารกิจในการดูแลสุ ขภาวะแก่ประชาชนที่มาร่ วมถวายความ
อาลัย ณ บริ เวณโดยรอบท้องสนามหลวง ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ “แพทย์อาสารวมใจถวายเป็ นพระราชกุศล” ทั้งนี้
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ให้บริ การตรวจสุ ขภาพทัว่ ไปและบริ การรถพยาบาลฉุ กเฉิ นเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย
ออกหน่วยแพทย์ เป็ นประจําทุกวัน
2.โครงการบริ การสุ ขภาพหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิฉือจี้ฯ เดือนละ 1 ครั้ง
3.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ทําเนียบองคมนตรี ทุกวันอังคาร
4.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อตามหน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุน รถพยาบาล พร้อมทีมปฏิบตั ิการ เช่น
ออกหน่วยเป็ นกองอํานวยการร่ วม กับ สน.ดุสิต Standby ในกรณี ที่หน่วยงานเอกชนร้องของ งานเดิน – วิง่ ต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 24 ครั้ง
5.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-11 มี.ค.2561
6.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน “แพทย์เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4” ในพื้นที่องค์การส่ งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตําบลมิตรภาพ อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
*ปัจจุบนั การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ยังไม่ได้รับการประสานงานจากสํานักราชพระราชวัง (สํานักเลขาธิการ และมูลนิธิพระดาบส) ให้
ร่ วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ จึงยังใช้งบประมาณไม่ได้ตามแผน

13,000,000

13,000,000.00

115,498,500
32,912,700

115,498,492.12
20,424,195.68

100.00 จัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาแพทย์ เพื่อการเรี ยนการสอนต่อเนื่อง และดําเนินการจัดหาวัสดุยาในการรักษาพยาบาล
62.06 1. จัดทําแผน และดําเนินการจัดทําแผนสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู ้เสริ มหลักสู ตร
2. พัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก, ระดับปริ ญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ
3. จัดหาพร้อมเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการฯ เช่น วัสดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ด้านโสต
ทัศนศึกษา), วัสดุของที่ระลึก, ครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ , ครุ ภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
*โครงการ/กิจกรรมที่ดาํ เนินการส่ วนใหญ่เป็ นการดําเนินงานแบบระยะยาวตลอดทั้งปี งบประมาณ ทําให้มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า และ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่ติดภาระงาน ทําให้ตอ้ งเปลี่ยนแปลง/เลื่อนวันจัดโครงการ/กิจกรรมบ่อยครั้ง เนื่องจากโรงเรี ยนฯ ประสงค์ที่จะ
ให้บุคลากรเข้าร่ วมโครงการให้มีจาํ นวนมากที่สุดตามเป้ าหมาย เพื่อความคุม้ ค่าของทรัพยากร
-ในส่ วนของโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา จะดําเนินการโครงการ/กิจกรรมได้เฉพาะช่วงนักศึกษาปิ ดเทอม เนื่องจากช่วงเปิ ดเทอม
นักศึกษาเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิบนหอผูป้ ่ วยหนักมาก

6,840,000

6,840,000.00

100.00 จัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาแพทย์ เพื่อการเรี ยนการสอนต่อเนื่อง และดําเนินการจัดหาวัสดุวทิ ยาศาสตร์ทางการแพทย์
เช่น นํ้ายาเพื่อการทดสอบ ตรวจวินิจฉัยโรค

90,748,500

80,706,132.33

88.93 1.ดําเนินการบริ การรักษาพยาบาลและการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อฝึ กปฏิบตั ิงานแก่ผเู ้ ข้ารับการศึกษา/ฝึ กปฏิบตั ิงาน 3,332 ราย
2.ดําเนินการจัดหาวัสดุวทิ ยาศาสตร์ นํ้ายาสารเคมี และวัสดุยา เพื่อรองรับการดําเนินงานโครงการฯ
3.ดําเนินการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ โดยอยูใ่ นขั้นตอน PO จํานวน 374,500 บาท
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ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
งบประมาณ

ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3. ดําเนินโครงการย่อย/กิจกรรม เพื่อกาพัฒนาการรักษาพยาบาล การศึกษา การวิจยั การแพทย์ ได้แก่
1) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ ง
- พัฒนาบุคลากรที่มีอยูท่ ้ งั บุคลากรที่บรรจุภายใต้ศูนย์มะเร็ ง และบุคลากรอื่นๆ ที่ดาํ เนินงานทางด้านโรคมะเร็ งของคณะ สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างเป็ นระบบ
- ประชุมวิชาการระหว่างแพทย์สหสาขา เพื่อปรึ กษาแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยร่ วมกันแบบสหสาขา (tumor conference) เพื่อการดูแล
ผูป้ ่ วยในรู ปแบบของ multi-displinary และประโยชน์ดา้ นการเรี ยนการสอน วิชาการ วิจยั
- จัดตั้งหน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกโรคมะเร็ ง OCC1, 2 โดยความร่ วมมือของแพทย์สหสาขารว่มตรวจรักษาผูป้ ่ วยร่ วมกันในรู ปแบบของ one
stop service
- พัฒนาฐานข้อมูลด้านโรคมะเร็ งทันสมัยและมีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานบริ การ งานวิจยั และเพื่อให้สามารถนําไปถูกอ้างอิงได้
อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
- พัฒนางานวิจยั ด้านต่างๆ ทั้งงานวิจยั ด้านโมเลกุล การเก็บชิ้นเนื้อ และขยายงานวิจยั ด้าน cell line เพื่อความก้าวหน้าทางงานวิจยั ด้าน
precision และอื่นๆ
2) กิจกรรมโครงการการพัฒนาการตรวจและการศึกษากลไกการดื้อยาต้านยีนดื้อยา T790M โดยการตรวจจากเลือดของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
ปอด ปี ที่2
- พัฒนาการตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผูป้ ่ วยมะเร็ งปอดโดยวิธีต่างๆ
- พัฒนาการการสกัด exosomes เพื่อนํามาใช้ในการตรวจ gene expression profile และ predictive biomarker ต่างๆ
- เพื่อการศึกษากลไกการดื้อยาต่อยาต้าน T790M ของการรักษาโรคมะเร็ งปอดหลังจากเริ่ มยาที่ 0, 4, 8 และ 12 เดือนตามลําดับ
- นําไปสู่ การพัฒนายามุ่งเป้ า โดยร่ วมมือกับศูนย์ ECDD
- พัฒนาประสิ ทธิภาพการตรวจยีนกลายพันธุ์ให้ครอบคลุมยีนสําคัญต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุดในผูป้ ่ วยมะเร็ งปอด

0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร
เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

677,783,700
13,050,000
10,000,000

484,820,909.65
10,536,089.00
7,506,352.50

5,000,000

4,324,425.50

71.53
80.74 ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา มีนกั ศึกษาคงอยู่ จํานวน 77 คน
75.06 1. จัดการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ท้ งั หลักสู ตรปกติ โดยมีนกั ศึกษาคงอยู่ จํานวน 214 คน และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับ
ปริ ญญาโทมีนกั ศึกษาคงอยู่ จํานวน 31 คน และระดับปริ ญญาเอก จํานวน 5 คน
2. ดําเนินการบริ การดูแลรักษาผูป้ ่ วยด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีจาํ นวนผูเ้ ข้ารับบริ การรักษาผูป้ ่ วย 21,924 คน
3. ดําเนินการผลิตยาผงสมุนไพร โดยมีการผลิตยาสมุนไพร จํานวน 1,997 กิโลกรัม และยาสมุนไพรสําเร็ จรู ป จํานวน 3,392 กิโลกรัม เพื่อ
ใช้สาํ หรับการตรวจรักษาและดูแลผูป้ ่ วย รวมทั้งเป็ นการพัฒนากระบวนการ วิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และได้รับเกียรติบตั ร GMP ฉบับปี พ.ศ.2548
86.49 ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา มีนกั ศึกษาคงอยู่ จํานวน 78 คน

11

ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
100.00 1. พัฒนาต้นแบบเครื อข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ทางไกล ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีจาํ นวนเครื อข่าย 58 เครื อข่าย
2. มีจาํ นวนกิจกรรมการให้บริ การทางไกล 530 ครั้ง
3. มีจาํ นวนผูเ้ ข้าใช้บริ การในการเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการ 12,549 ครั้ง
*รายการงบลงทุนที่จดั หาในโครงการ เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ทาํ ให้ใช้ระยะเวลาในการขออนุมตั ิ การขอรายงานการพิจาณาให้ความ
เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จากผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู งของมหาวิทยาลัยมหิ ดล (CIO) ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างจัดหา
และทําสัญญา

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครื อข่ายด้าน
การแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)

3,000,000

3,000,000.00

เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ ศูนย์ความเป็ นเลิศวิจยั สากล
(SISP 2.0)
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสู ตรพลิกศพ

5,000,000

4,715,932.56

94.32 1. ดําเนินการวิจยั และค้นคว้าการพัฒนายาแบบมุ่งเป้ า โดยมีทุนวิจยั จากภายนอกคณะฯ จํานวน 12 โครงการ
2. สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างนักวิจยั ภายในเครื อข่ายระดับประเทศและนานาชาติ จํานวน 13 ครั้ง

14,720,000

4,018,534.00

27.30 1. ดําเนินงานบริ การสังคม ดังนี้
-การชันสู ตรพลิกศพ จํานวน 3,476 ศพ
-ดําเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์โดยจํานวนรายในการตรวจผูป้ ่ วยทางคดี 3,963 ราย
-จํานวนรายในการตรวจผูป้ ่ วยทางศาล 51 ราย
-จํานวนรายในการรับสิ่ งส่ งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 4,287 ราย
-จํานวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการฮีสโตเคมี 20,801 แผ่น
-จํานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยา 17,454 ตัวอย่าง
-จํานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการซีโรโลยี 1,271 ตัวอย่าง
-จํานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการวัตถุพยาน 1,387 ตัวอย่าง
2. ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน พบว่ามีนกั ศึกษานักศึกษาแพทย์ที่ลงเรี ยนหลักสู ตรนิติเวช จํานวน 321 คน
3. มีผมู ้ ารับบริ การเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นนิติเวชศาสตร์ จํานวน 543 คน

เงินอุดหนุนโครงการนําร่ องการให้บริ การวิชาการเพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

1,394,000

822,600.00

เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพื่อ
สุ ขภาพผูพ้ ิการทางการมองเห็น

1,100,000

1,040,000.00

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

15,000,000

15,000,000.00

347,208,300
14,360,000

261,298,253.22
14,199,540.50

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

59.01 จัดกิจกรรมบริ การเผยแพร่ ความรู ้ภายนอก มีผเู ้ ข้าร่ วม จํานวน 160 คน
94.55 1. มีจาํ นวนผูพ้ ิการทางสายตาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ จํานวน 91 คน
2. มีจาํ นวนครั้งที่จดั ฝึ กอบรม/บริ การวิชาการ จํานวน 2 ครั้ง
3. อยูร่ ะหว่างการจัดกิจกรรมสัญจร
100.00 1. ดําเนินการฝึ กอบรมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้บริ การ โดยมีการจัดอบรม จํานวน
4 ครั้ง
2. ดําเนินการให้บริ การวิชาการ เผยแพร่ ความรู ้ทางด้านการรักษาและการป้ องกันโรค จํานวน 1 ครั้ง
3. จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลหรื อออกหน่วยให้ความรู ้ในเชิงรุ กสู่ ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล จํานวน 1 ครั้ง
ั ฑ์ที่จดั หาในโครงการ เพื่อให้รายละเอียดคุณลักษณะมีความทันสมัย
*เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากมีการปรับรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุ ภณ
ตรงกับวัถตุประสงค์การใช้งานและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
75.26 ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษาคงอยูจ่ าํ นวน 624 คน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน
98.88 ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษาคงอยูจ่ าํ นวน 168 คน และดําเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน
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ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
63.87 ดําเนินการจัดบริ การการรักษาพยาบาล ดังนี้
-มีผปู ้ ่ วยนอก จํานวน 1,546,156 คน
-จัดบริ การการรักษาพยาบาลให้กบั ผูป้ ่ วยใน จํานวน 41,457 คน
-มีจาํ นวนผูป้ ่ วยที่มารับบริ การด้านผูม้ ีบุตรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ์ จํานวน 9,317 คน
-มีจาํ นวนผูป้ ่ วยที่รับบริ การด้านระงับปวดจํานวน 979 คน
-มีจาํ นวนผูป้ ่ วยที่รับบริ การด้านวิสัญญีวทิ ยา จํานวน 24,104 คน

247,951,400

158,359,182.37

0800 คณะเภสัชศาสตร์
เงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเภสัช

33,904,200
8,914,000

23,662,430.62
2,023,437.53

69.79
22.70 1.โครงการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพของนักศึกษา มีจาํ นวนนักศึกษาที่ผา่ นโครงการ ชั้นปี ที่ 6 จํานวน 104 คน
2. นักศึกษาที่ผา่ นการฝึ กอบรมตามโครงการ ร้อยละ 86.67
3. จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการในช่วงเวลาที่กาํ หนด ร้อยละ 100
*การเบิกจ่ายไม่เป็ นไปตามที่กาํ หนด เนื่องด้วยทางคณะเภสัชศาสตร์ จะดําเนินการจัดโครงการสัมมนาด้านการเรี ยนการสอน ในไตรมาส 3
คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่ องสําอางและเภสัชภัณฑ์ทาง
ผิวหนัง

11,140,000

10,761,637.16

96.60 1.มีการเปิ ดให้บริ การการทดสอบประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดอย่างเป็ นทางการ และมีการจัดทําประชาสัมพันธ์ตามสถานที่
ราชการเช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่จาํ นวนตัวอย่างทดสอบยังไม่เป็ นไปตามที่ต้ งั ไว้เนื่องจากทางศูนย์เพิ่งเริ่ มการ
ประชาสัมพันธ์ในเดือนมีนาคม 2561
2.จัดทํา websit เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบเครื่ องสําอาง
3.มีการพัฒนาวิธีการทดสอบการระคายเคืองตาม OECD 429 (non animal testing) เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป
* เนื่องจากสถานที่ของศูนย์ทดสอบฯ ยังอยูร่ ะหว่างการจัดเตรี ยม ซึ่งมีกาํ หนดการเลื่อนจากเดือนธ.ค. 2560 เป็ นเม.ย. 2561 ทําให้ทางศูนย์
ทดสอบยังไม่สามารถให้บริ การส่ วนอื่นๆ ได้ (การวัดความชุ่มชื้น การวัดริ้ วรอย เป็ นต้น) นอกเหนือจากการวัดค่าความสามารถในการ
ปกป้ องแสงแดด และการเบิกจ่ายงบโครงการฯ ไม่เป็ นไปตามที่กาํ หนด ซึ่งคณะฯ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 1 รายการ (เครื่ องไมโครปิ เปต) และ
อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดส่ งครุ ภณ
ั ฑ์ อีก 2 เครื่ อง คาดว่าจะดําเนินการเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ส่ วนรายการครุ ภณ
ั ฑ์ที่เหลือ อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการจัดซื้อ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จทันตามกําหนดภายในปี งบประมาณนี้

8,000,000

7,250,000.00

90.63 อยูร่ ะหว่างดําเนินการเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนา และได้มีการเตรี ยมจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ ได้แก่ เครื่ องเคลือบฟิ ล์มขนาดห้องปฏิบตั ิการ
ตูท้ ดสอบความคงสภาพยา เครื่ องปั่นผสมความเร็ วสู งและเครื่ องทําแกรนูล เครื่ องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิ ทธิภาพสู ง (HPLC)
*โครงการศูนย์ฝึกปฏิบตั ิฯ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างซึ่งยังไม่แล้วเสร็ จทําให้อาจกระทบต่อแผนดําเนินงานรับจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
ั ฑ์ ในระบบไปแล้ว จํานวน 4 เครื่ อง
เบิกจ่ายเงินไม่เป็ นไปตามที่กาํ หนด เนื่องจาก คณะเภสัชฯ ได้มีการเปิ ดซองประกวดราคา รายการครุ ภณ
แต่ทางบริ ษทั ได้ยนื่ เอกสารไม่ครบ ทําให้ไม่มีผผู ้ า่ นการคัดเลือก (ในช่วงไตรมาส 2) ซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายรายการครุ ภณ
ั ฑ์เพิ่มมากขึ้น
ในไตรมาส 3

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พฒั นาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ
เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์

วงเงินงบประมาณ
1,000,000

การใช้ จ่าย
งบประมาณ
564,107.43

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
56.41 ภายใต้เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์ มีการดําเนินงานโครงการ ดังนี้
1.คลังข้ อมูลยา
-ให้บริ การถาม ตอบปัญหาเรื่ องยาทาง E-mail และทางเว็บไซด์คลังข้อมูลยา จํานวน 178 ครั้ง
-บริ การสมัครสมาชิกใหม่ สารคลังข้อมูลยา จํานวน 163 คน
-บริ การต่ออายุสมาชิกสารคลังข้อมูลยา จํานวน 187คน
-จัดทําวารสารคลังข้อมูลยา จํานวน 2 ฉบับ
2.หน่ วยพัฒนาการผลิตเภสั ชภัณฑ์ และสมุนไพร
-ศึกษาหาปริ มาณนํ้าตาล, glycerin, 70% sorbitol และ buffer ในตํารับ จากผลการทดลองที่ได้ ปริ มาณ syrup USP, glycerin, 70% sorbitol,
citric acid และ Na2HPO4.12H2O ที่เหมาะสมในการเตรี ยมนํ้ากระสายยา คือ 40 %v/v, 5 %w/v, 5 %w/v, 0.288 %w/v และ 0.240 %w/v
ตามลําดับ
-ศึกษาปัจจัยของชนิดและปริ มาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC ต่อความหนืดและสมบัติ Thixotropic ของนํ้ากระสายยา และศึกษาหา
ปริ มาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC โดยวิธี design of experiment: Box-Behnken design
3.อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิ รีรุกขชาติ
1.มีการตอบคําถามแก่ผสู ้ นใจข้อมูลด้านพรรณพืช ต้นไม้ สมุนไพรต่าง ๆ ในสวนสมุนไพรสิ รีรุกขชาติ ทางโทรศัพท์ จํานวน 107 คน
2.มีผเู ้ ข้าชม Web site ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จํานวน 7,495 คน
3.จํานวนผูเ้ ข้าชม YouTube ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จํานวน 7,882 คน
4.จํานวนผูเ้ ข้าชม Facebook ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จํานวน 4,153คน
5.จัดนิทรรศการนอกสถานที่ 4 ครั้ง ผูเ้ ข้าชม 3,450 คน
6.ผูเ้ ข้าชมเป็ นหมู่คณะฯ จํานวน 69 ครั้ง / 5,782 คน
7.มีผเู ้ ข้าชมนิทรรศการถาวรในอุทยานฯ 10,434 คน
8.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนน 4.39 คะแนน

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

0900 คณะวิทยาศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

4,850,200

3,063,248.50

63.16 ภายใต้เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์ จัดดําเนินโครงการดังนี้
1.โครงการ "เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC" ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิ ดล มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน
27 คน
2.โครงการ สองเม็ดรวมใจ (พัฒนาชุมชน/โรงเรี ยน) ณ ศูนย์อนุรักษ์พนั ธุ์เต่าทะเล อ.สัตหี บ จ.ชลบุรี มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 75 คน
3.โครงการสุ ขภาพเต็มร้อย ณ ห้องประชุมมหิ ศร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.60 มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 500 คน
4.โครงการอบรมโรคเอดส์แก่ทหารใหม่ ณ กองพันทหารสารวัตรที่ 11 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 100 คน
5.มีจาํ นวน Visit ของ Website ด้านบทความยา สมุนไพร จํานวน 2.5 ล้าน Visit

165,349,800
200,000

88,373,257.45
172,332.30

53.45
86.17 หลักสู ตรพิษวิทยาจัดหาวัสดุวทิ ยาศาสตร์ เพื่อใช้หอ้ งปฏิบตั ิการของหลักสู ตรและห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรี ยน
การสอน ให้นกั ศึกษามีวสั ดุวทิ ยาศาสตร์ใช้อย่างเพียงพอ
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วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 และส่ งเสริ มการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์

5,000,000

-

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการชีววิทยา
สําหรับเป็ นพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

8,000,000

-

เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
(ทุนเรี ยนดีวทิ ยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

39,066,400

19,725,984.00

5,000,000

200,000.00

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

70,677,800

30,869,395.65

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

18,957,600

18,957,597.94

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
- ดําเนินการจัดประชุมเพื่อหารื อและรวบรวมความต้องการในการพัฒนาและส่ งเสริ มการศึกษาข้ามพรมแดน โดยจะเริ่ มดําเนินการในระยะที่
1 จํานวน 2 ห้องเรี ยน ณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท 1 ห้องเรี ยน และ วิทยาเขตศาลายา 1 ห้องเรี ยน โดยจะต้องทําการเรี ยนการสอน
ในเวลาเดียวกันได้และสามารถสื่ อสารถึงกันได้เสมือนดําเนินการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถเข้าเรี ยนผ่านทาง
ถ่ายทอดสด รวมทั้งรองรับการทบทวนบทเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ และได้ดาํ เนินการศึกษาและทดสอบอุปกรณ์ เพื่อให้ตอบสนองกับตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับระบบสัญญาณเครื อข่ายของคณะฯ ดําเนินการร่ างขอบเขตและคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะดําเนินการจัดหา
ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนจัดหาของทางพัสดุ เพื่อจะได้นาํ อุปกรณ์ที่ได้ไปติดตั้งในไตรมาสถัดไป อีกทั้งยังดําเนินการเตรี ยมความพร้อมของ
สถานที่ซ่ ึง วิทยาเขตศาลายามีความพร้อมในการติดตั้งระบบแล้ว แต่วทิ ยาเขตพญาไทยังติดปัญหาในการปรับปรุ งพื้นที่ติดตั้งระบบ คาดว่า
จะแล้วเสร็ จตามกําหนดการ
*ความล่าช้า เกิดจากระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกมาใหม่ มีความซับซ้อน และรอการขนย้าย และปรับปรุ งพื้นที่ในการติดตั้งระบบ ณ.
ชั้น 3 อาคารคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
-

1.ดําเนินการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ รายการกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และอุปกรณ์ประกอบ จํานวนเงิน 1
รายการ
2.อยูร่ ะหว่างอนุมตั ิหลักการจัดหางานพัฒนาและวางระบบควมคุมการนําเสนอ สนับสนุนโครงการปฏิบตั ิการชีววิทยาระบบดิจิตอล 1 ระบบ
3.จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ รายการสไลด์ถาวร จํานวน 50 ชุด
*ปัญหาการจัดการข้อมูลและเอกสารงานพัฒนาและวางระบบควบคุมการนําเสนอ สนับสนุนการเรี ยนสอนปฏิบตั ิการชีววิทยาระบบดิจิตอล
เนื่องจากเป็ นงานที่มีความละเอียดซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงหลายระบบ ไม่วา่ จะเป็ นระบบภาพ เสี ยง และระบบการนําเสนอ ทีมอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ ผูอ้ อกแบบระบบจึงต้องหารื อและทําความเข้าใจรายละเอียดของงานให้ชดั เจนก่อนที่จะดําเนินการด้านเอกสาร และ
ดําเนินการในขั้นตอนพัสดุ ทําให้ระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนคลาดเคลื่อนไปจากเดิมเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาดําเนินการในภาพรวมของแผนที่วางไว้

50.49 1 .จัดการเรี ยนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กบั นักศึกษา
2. เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาทุนที่มีผลการศึกษาเป็ นไปตามที่โครงการกําหนด
3. ส่ งเสริ มนักศึกษาทุนให้เข้าร่ วมอบรม ประชุม หรื อเสนอผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศ
4. จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อเป็ นการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ
5.ชี้แจงข้อกําหนด ระเบียบ และเงื่อนไขของทุน เพื่อนักศึกษาจะได้คงสภาพการเป็ นนักศึกษาทุนและสามารถสําเร็ จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่ทุนกําหนด รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทุนได้สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษา รุ่ นพี่ และ รุ่ นน้อง เพื่อเป็ น
การสร้างเครื อข่ายทุน
4.00 สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการชีววิทยา สําหรับเป็ นพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับมหาวิทยาลัยใน
ศตวรรษที่ 21
43.68 มีจดั การเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กาํ หนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
ร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
100.00 มีจดั การเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กาํ หนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
ร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
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เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจยั และการเรี ยนการสอนทางวิศวกรรม
บูรณาการโดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
ส่ งเสริ ม Entrepreneurial University

1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สาํ หรับนักเรี ยนโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

3,480,000

3,479,984.07

14,968,000

14,967,963.49

6,340,600
6,340,600

-

53,240,000
500,000

47,000,733.41
167,885.40

5,000,000

307,324.95

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
100.00 มีจดั การเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กาํ หนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
ร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
100.00 มีจดั การเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กาํ หนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
ร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
-

อยูร่ ะหว่างประสานงานผูร้ ับจ้างออกแบบและเสนอราคา การปรับปรุ งพื้นที่
*หน่วยงานไม่มีบุคลากรชํานาญเฉพาะทาง ได้แก่ ตําแหน่งสถาปนิก ในการออกแบบดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ทําให้คณะต้องติดต่อ
ประสานงานบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการออกแบบและเสนอราคา ทั้งนี้งานในขั้นตอนแรกส่ วนใหญ่เป็ นงานปรับปรุ งคณะเพื่อมุ่งสู่
Entrepreneurial University และการเรี ยนการสอน Internationalization ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ในรอบ 6 เดือน คณะได้
ดําเนินงานวิจยั อย่างต่อเนื่องเป็ นที่ประจักษ์มากมายเพื่อส่ งเสริ มการมุ่งสู่ Entrepreneurial University

88.28
33.58 1.จัดการเรี ยนการสอนระดับนานาชาติ 9 หลักสู ตร
2.อบรม The 7th Annual Course on School Health and Nutrition Programme in Asia
3การจัดประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ JITMM
6.15 1.ผลการดําเนินงานด้านสุ ขภาพและภาวะโภชนาการ
-การตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป พบว่า จากจํานวนนักเรี ยนที่เข้ารับการตรวจสุ ขภาพ 1,344 คน พบว่า 1,044 คน (ร้อยละ 78) มีปัญหาสุ ขภาพ
ปัญหาสุ ขภาพที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคช่องปาก 294 คน (ร้อยละ22) โรคผิวหนัง 94 คน (ร้อยละ 7) เหา 81 คน (ร้อยละ 6)
โรคหัวใจแต่กาํ เนิด 14 คน (ร้อยละ 1) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่ วนบน 12 คน (ร้อยละ 1) ตามลําดับ โดยพบมากในเด็กระดับปฐมวัย
ยกเว้น โรคหัวใจแต่กาํ เนิด ซึ่งพบได้ในทุกระดับชั้น
-จากการตรวจโรงเรี ยนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้จ่ายยาถ่ายพยาธิให้กบั นักเรี ยนและบุคลากร จํานวนผูร้ ับบริ การ
นักเรี ยน 1,312 คน ครู และบุคลากรโรงเรี ยน ประมาณ 100 คน, รักษาโรคเหาแก่เด็กนักเรี ยน 33 คน, ตรวจติดตามผลการรักษาโรค
หนอนพยาธิหลังให้ยา 1 เดือน จํานวนผูร้ ับบริ การ นักเรี ยน 436 คน ครู 2 คน ,ตรวจติดตามผลการรักษาโรคหนอนพยาธิหลังให้ยา 2 เดือน
จํานวนผูร้ ับบริ การ นักเรี ยน 482 คน
จํานวนให้ความรู ้สุขศึกษา 3,100 คน ความพึงพอใจ 100%
2.ผลการดําเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ในพื้นที่ตาํ บลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หมู่บา้ นทีโมโก
ทะ หมู่บา้ นเกร๊ ะคี หมู่บา้ นแม่นิลคี หมู่บา้ นแม่สลิดคี หมู่บา้ นแม่สลิดน้อย หมู่บา้ นมะโหนกคี หมู่บา้ นแม่นิล หมู่บา้ นแม่โขะ และหมู่บา้ น
แม่สลิดหลวง การออกพื้นที่ในครั้งนี้ได้ดาํ เนินการเก็บตัวอย่างนํ้าดื่มในครัวเรื อน จํานวน 73 ตัวอย่าง และดําเนินการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าดื่ม
3 ประเภทคือ (1) คุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพ เช่น ความขุน่ (2) คุณภาพนํ้าทางด้านเคมี เช่น ค่าความเป็ นกรดด่าง ความกระด้างทั้งหมด
คลอรี นอิสระตกค้าง โลหะหนัก สารอินทรี ย ์ สารอิออนประจุบวกและลบ (3) คุณภาพนํ้าทางด้านจุลชีววิทยา เช่น เชื้อ อีโคไล และโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด ผลการศึกษานี้จะสามารถบอกระดับการปนเปื้ อนของคุณภาพนํ้าดื่ม ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการบริ โภค
สามารถใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพนํ้าให้เหมาะสม และเป็ นแนวทางการให้สุขศึกษากับประชาชนในเรื่ อง คุณภาพนํ้าและคุณภาพ
ชีวติ ในขั้นตอนต่อไป
*เนื่องจาก อยูร่ ะหว่างการรวบรวมเอกสาร ใบสําคัญรับจ่าย จึงทําให้ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทนั ในระยะเวลาที่กาํ หนด
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วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

47,740,000

46,525,523.06

1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

8,348,000
885,400

5,635,796.09
461,556.08

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
97.46 1.จัดซื้อวัสดุยา จํานวน 206 รายการ
2.ให้บริ การบําบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั ผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน 46,772 ราย
3.ให้บริ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทางผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน 16,303 ตัวอย่าง
67.51
52.13 มีการดําเนินงานภายใต้เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ 2 ศูนย์ คือ
1.ศูนย์ กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้ อมและวิทยาศาสตร์ ดําเนินงานดังนี้
1. วารสารคุณภาพชีวติ กับกฎหมาย ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 ดําเนินการเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ ขณะนี้ได้ดาํ เนินการส่ งบทความที่จะตีพิมพ์ในปี ที่ 14 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณา
2. โครงการวิจยั เรื่ อง ความเป็ นไปได้ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่เกิดใหม่สูบบุหรี่ ตลอดอายุ (นักวิจยั ร่ วม) สนับสนุนทุนวิจยั โดย
ศจย. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน 24 มีค 2560 - 23 มีค 2561 ดําเนินโครงการเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
3. โครงการวิจยั เรื่ อง การประเมินเพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทว่ั ไทยเทิดไท้องค์ราชันระดับพื้นที่ :
กรณี ศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี สนับสนุนทุนวิจยั โดย ศจย. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 เดือน 1 กรกฎาคม 2560 - 31
ธันวาคม 2560 ดําเนินโครงการเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
4. โครงการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 (นัวจิ ยั ร่ วม)
สนับสนุนทุนวิจยั โดย สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ระยะเวลา
ดําเนินโครงการ 1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 อยูใ่ นระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
5. โครงการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญํติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (นักวิจยั ร่ วม)
สนับสนุนทุนวิจยั โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
*-งบสนับสนุนการดําเนินงานไม่เพียงพอกับพันธกิจ เช่น จํานวนบทความตกค้างรอการตีพิมพ์เป็ นจํานวนมาก ทําให้มีความจําเป็ นต้องเพิ่ม
ปริ มาณเรื่ องการตีพิมพ์จาก 15 เรื่ อง เป็ นประมาณ 18 เรื่ องสําหรับฉบับล่าสุ ดนี้ ส่ งผลให้วารสารมีจาํ นวนหน้าเพิ่มมากขึ้น งบประมาณใน
การจัดพิมพ์มากกว่าแผนที่วางไว้ ต้องพิมพ์จาํ นวนเล่มน้อยกว่าแผนที่ต้ งั ไว้ คือ แผน 300 เล่ม แต่พิมพ์จริ งได้แค่ 200 เล่ม หรื อ 150 เล่ม
-วารสารคุณภาพชีวติ กับกฎหมายไม่ได้รับการพิจจารณาจาก TCI ให้เลื่อนปรับจากกลุ่ม 2 เป็ นกลุ่ม 1 เนื่องจากขาดการดําเนินงานผ่าน
ระบบออนไลน์และระบบเว็บไซด์ ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอและไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาคุณภาพของ
วารสารวิชาการระดับชาติ
2.ศูนย์ ศึกษานโยบายสาธารณสุ ขสวัสดิการและสั งคม ดําเนินงานวิจยั 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนากลไกการทํางานแบบบูรณาการระดับอําเภอในการดูแลและส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยเจริ ญพันธุ์และสุ ขภาวะทางเพศ
(SRH)ของแรงงานหญิงลาว คณะทํางานเครื อข่ายในชุมชนนําโดย “เสี่ ยวสุ ขภาพ” ดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนภายใต้ศูนย์เสี่ ยวสุ ขภาพ
อาเซียนของแต่ละอําเภอ โดยกิจกรรมหลัก คือ การเยีย่ มบ้าน การจัดกิจกรรมกลุ่มสุ ขภาพ และการประชุม case management เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ซบั ซ้อนเป็ นรายกรณี โดยจัดกิจกรรมกลุ่มสุ ขภาพ แต่ละอําเภอได้มีกิจกรรมดังนี้ อําเภอสิ รินธรได้มีการรณรงค์การใช้ถุงอนามัย
และการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อําเภอบุณฑริ ก จัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มความรู ้เรื่ องสิ ทธิในการใช้ชีวติ ในฐานะแรงงานที่อาศัย
อยูใ่ นประเทศไทยและกิจกรรมการส่ งเสริ มอาชีพ นอกจากนั้น แต่ละอําเภอยังได้ร่วมกันผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์อีกด้วย
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ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
จากที่เครื อข่ายในชุมชนนําโดยเสี่ ยวสุ ขภาพได้ดาํ เนินงานในชุมชนนั้น ทําให้เห็นถึงบทบาทของเสี่ ยวสุ ขภาพและศูนย์เสี่ ยวสุ ขภาพอาเซียน
ในการทําหน้าที่เป็ นกระบอกเสี ยงในชุมชนในการให้ความรู ้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ซึ่งควรสนับสนุนศักยภาพของ
เสี่ ยวสุ ขภาพต่อไปให้เกิดความยัง่ ยืนในชุมชน ทางศูนย์นโยบายสาธารณสุ ขฯ ร่ วมกับ สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานีและมูลนิธิเพื่อ
สุ ขภาพและการแบ่งปัน ได้ร่วมกันจัดการอบรมเรื่ อง การพัฒนาศักยภาพ “เสี่ ยวสุ ขภาพ” ในการสร้างสื่ อประชาสัมพันธ์สาํ หรับดูแลและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาวะทางเพศของแม่หญิงลาวในพื้นที่ จากการอบรมพบว่า เสี่ ยวสุ ขภาพได้รับความรู ้เรื่ องการสร้างสรรค์สื่อ มุมมองต่อประเด็น
ที่แฝงอยูใ่ นสื่ อที่มีหลากหลายรู ปแบบและขั้นตอนการทําสื่ ออย่างง่ายให้เสี่ ยวสุ ขภาพเกิดความเข้าใจ และสามารถผลิตสื่ อที่ละเอียดอ่อนต่อ
มิติเชิงสังคมได้ โดยเสี่ ยวสุ ขภาพได้มีโอกาสร่ วมแลกเปลี่ยนและทําความเข้าใจประเด็นปัญหาอนามัยเจริ ญพันธุ์ในพื้นที่และนําไปสู่ การวาง
แผนการผลิตสื่ อร่ วมกันในแต่ละอําเภอ โดยแต่ละอําเภอมีการวางแผนผลิตสื่ อ ดังนี้ อําเภอสิ รินธร ได้วางแผนออกแบบ 1. สติ๊กเกอร์ไลน์ 2.
สปอร์ตวิทยุ 3. ละครสั้นวิทยุ อําเภอบุณฑริ ก ได้วางแผนออกแบบสื่ อออนไลน์ ได้แก่ คลิปVDO รู ปภาพ ใน Line และ Facebook สื่ อ
ออฟไลน์ ได้แก่ แผ่นผับ สื่ อบุคคล และในส่ วนของอําเภอเขมราฐ ได้วางแผนผลิต สื่ อสุ ขศึกษาเรื่ องการตรวจภายใน การตรวจสุ ขภาพของ
ผูห้ ญิง ระบบบริ การสุ ขภาพ มะเร็ งปากมดลูก มดลูกหย่อน มะเร็ งเต้านม สื่ อแบบ“ตัว-ตัว” ให้ขอ้ มูล สร้างความมัน่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพแก่
แรงงานหญิงลาว คลิปสั้น “ตรวจภายในไม่ใช่เรื่ องน่าอาย/หาหมอไม่ใช่เรื่ องน่ากลัว” “คลิปขั้นตอนการตรวจภายใน/คลิปขั้นตอนการ
ให้บริ การของโรงพยาบาล” สติ๊กเกอร์ไลน์และสปอตโฆษณา
2.โครงการ Greater Mekong Young MSM Internet Survey
-สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 10 ประเทศ แปรแบบสอบถามเป็ นภาษาของประเทศนั้นๆ ที่จดั เก็บ ปรัปแก้ไขแบบสอบถาม ทดลองใช้
แบบสอบถาม และนําแนนสอบถามเก็บข้อมูลจริ ง
*ปัญหาในส่ วนของการใช้เงินโครงการเนื่องจากมีการแจ้งการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการตามระเบียบมหาวิทยาลัย จึงทําให้โครงการยังไม่ได้
รับงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน แต่ผวู ้ จิ ยั ก็ได้การดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อระยะเวลาของใน
โครงการ โดยในการดําเนินงานทั้งหมดนี้ได้ใช้งบประมาณส่ วนตัวของผูว้ จิ ยั ในการดําเนินงานไปก่อน
3.โครงการพัฒนานักสื่ อสารด้านสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มทักษะรู ้เท่าทันสื่ อในการลดปัญหาความรุ นแรงบนพื้นที่ออนไลน์
ในโรงเรี ยน (เป็ นโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนที่ต้ งั ไว้)
-จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่ อสารด้านสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์แบบเข้มข้นหลักสู ตร 1 วัน ให้กบั น้องๆ นักเรี ยน จากโรงเรี ยนที่เลือก 6
โรงเรี ยน จํานวน 64 คน ในเดือน มกราคม 2561 หลังจากนั้นสรุ ปผลการอบรม และวางแผนการอบรมครั้งที่ 3 ที่จะจัดในเดือน พ.ค. 61

เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

340,600

-

6,822,000

5,131,040.01

300,000

43,200.00

-

ยังไม่มีการดําเนินงานตามกิจกรรม เนื่องจากยังไม่มีนกั ศึกษามาเบิกค่าใช้จ่าย

75.21 จัดการเรี ยนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาแพทย์มีความรู ้พ้ืนฐาน
ด้านนี้มากขึ้น
14.40 จัดการเรี ยนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาทางด้านทันตแพทย์มี
ความรู ้พ้นื ฐานด้านนี้มากขึ้น
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ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการเฝ้ าระวังติดตามโรคจากสัตว์

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แรกรับ ฟื้ นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและ
สัตว์ต่างถิ่น

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

32,450,200
30,000,000

29,793,139.84
27,448,349.98

2,450,200

2,344,789.86

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
91.81
91.49 1.ดําเนินการสํารวจโรคและได้ตวั อย่างตามเป้ าหมายที่กาํ หนดในแต่ละครั้งที่ออกภาคสนาม
2.การตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบตั ิการ ตัวอย่างได้มาจากการเฝ้ าระวังโรคแบบดําเนินการเก็บตัวอย่างภาคสนามเองและรับจากหน่วยงาน
ที่เป็ นเครื อข่ายของศูนย์เฝ้ าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ฯ
3.ดําเนินการศึกษาวิจยั โรคติดต่อ ของโครงการ ดังต่อไปนี้
- โครงการ Lab network ผลการดําเนินงาน คือ เก็บตัวอย่างโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติบริ เวณพื้นที่เสี่ ยง เช่น สถานตากอากาศบางปู จ.
สมุทรปราการ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด จ.นครนายก และพื้นที่ที่มีรายงานของสัตว์ปีกป่ วยตายผิดปกติ
- โครงการศึกษาการแพร่ กระจายและปฏิสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสซิกาในยุงพาหะและโฮสต์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยได้ดาํ เนินการ
เก็บตัวอย่างนัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและยุง ที่ จ. พิจิตร
- โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่ งออกจระเข้ ได้มีการสํารวจจระเข้ในพื้นที่ธรรมชาติ ที่บึงบอระเพ็ด
และปางสี ดา การเก็บตัวอย่างจระเข้เพื่อสํารวจโรคจะเข้ จาก อ. สามพราน จ. นครปฐม
- โครงการสํารวจ H7N9 ในพื้นที่ชายแดน โดยศูนย์ความร่ วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุ ข (TUC) ได้ดาํ เนินการให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล แก่เจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งออกไปเก็บตัวอย่าง
-โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดาํ เนินการเฝ้ า
ระวังโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
-โครงการ Wildlife trade ได้ดาํ เนินการเก็บตัวอย่างในสัตว์ป่าที่มีการค้าขายตามชายแดนหรื อที่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อตรวจหา
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบตั ิใหม่
95.70 1.ดําเนินการกักกันและดูแลสัตว์ป่าของกลางที่ได้จากการจับกุมจากผูต้ อ้ งหาลักลอบจับและค้าสัตว์ป่า เป็ นจํานวนสัตว์ท้ งั สิ้ น 155 ตัว และ
ได้นาํ ส่ งสัตว์คืนสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พิช จํานวน 9 ตัว
2.การตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าต่างถิ่น 41 ตัวอย่าง
3.การฝึ กอบรมอาสาสมัคร 44 คน
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ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ
1600 วิทยาลัยราชสุ ดา
เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ

เงินอุดหนุนบริ การวิชาการของวิทยาลัยราชสุ ดา

1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม
2000 สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เงินอุดหนุนโครงการพหุ วฒั นธรรมอาเซียน

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
53.07
60.50 1.ภาควิชาหูหนวกศึกษาได้จดั การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา เมื่อสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 1 ภาควิชาหู
หนวกศึกษาได้ดาํ เนินการเชิญอาจารย์พิเศษมาทําการสอน ดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในรายวิชาและจัดโครงการเสริ มหลักสู ตร
และเสริ มความเป็ นครู กิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร และศึกษาดูงานโครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรลดา
2.โครงการปรับปรุ งหลักสู ตรฯ ขณะนี้ได้ดาํ เนินการวิพากษ์หลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเรี ยบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลัน่ กรองของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
3.โครงการฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพระหว่างเรี ยน นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพระหว่างเรี ยนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างการดําเนินการสรุ ป
โครงการและเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ
4.โครงการฝึ กปฏิบตั ิในรายวิชา รสหศ 490 สหกิจเครื่ องเคลือบดินเผา 3 ได้รับอนุมตั ิในหลักการและดําเนินโครงการแล้ว โดยนักศึกษาจะ
ออกฝึ กปฏิบตั ิฯ ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. - 15 มิ.ย. 61
5.โครงการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2561 อยูร่ ะหว่างเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทั้งนี้ ภาควิชาหูหนวกศึกษาไม่ดาํ เนินโครงการพุทธศาสนากับคนหูหนวก เนื่องจากนักศึกษาจะต้องเตรี ยมจัดทําสื่ อการเรี ยนการสอน
สําหรับฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา จึงไม่สามารถดําเนินโครงการดังกล่าวได้ในปี งบประมาณนี้

10,370,000
8,370,000

5,502,882.56
5,063,746.67

2,000,000

439,135.89

21.96 มีโครงการที่ได้รับอนุมตั ิและดําเนินตามแผนคือโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23 ซึ่งมีการดําเนินการและสรุ ปผล
ประเมินเรี ยบร้อย แต่อยูร่ ะหว่างการสรุ ปค่าใช้จ่าย และโครงการอื่นอยูร่ ะหว่างการปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ การวิชาการ
วิทยาลัยราชสุ ดา
*เกิดความล่าช้าในการพิจารณาโครงการย่อย

528,500
528,500

527,700.00
527,700.00

99.85
99.85 ดําเนินงานกิจกรรมเรี ยนการสอนตลอดปี งบประมาณ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการด้านบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขของประเทศ

5,277,700
1,000,000

2,867,272.40
749,940.00

54.33
74.99 1.จัดกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus ครั้งที่ 1 เป็ นการเสวนาเปิ ดตัวหนังสื อ "ธรรมดา แต่ไม่สามัญ : ผูห้ ญิงเมียนมากับชีวติ ย้ายถิ่น
ข้ามชาติในประเทศไทย" ณ ห้องสุ วรรณภูมิ อาคารเรื อนไทย สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิ ดล ศาลายา ซึ่งประสบ
ความสําเร็ จเป็ นอย่างยิง่ มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 98 และมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 94
2.จัดพิมพ์หนังสื อเพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับพหุ วฒั นธรรมอาเซียนในรู ปแบบหนังสื อ จํานวน 2 เล่ม และรู ปแบบอีบุค๊ 1 เล่ม ซึ่งจะแล้ว
เสร็ จภายในเดือนมกราคม 2561 อาจารย์ ดร.สุ มิตรา สุ รรัตน์เดชาได้รับทุนสนับสนุนทําวิจยั และสร้างเครื อข่ายในกลุ่มประเทศAsean+6
จํานวน 100,000 บาท และได้ดาํ เนินโครงการวิจยั เสร็ จสิ้ นลงแล้ว กําลังรอผลการพิจารณาตีพิมพ์บทความบนฐานข้อมูลสากล
3.เนื่องจากอาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุ ข ไม่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่ประเทศเมียนมาตามเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักวิจยั (ด้านภาษาพม่า) จํานวน 100,000 บาท ดังนั้น โครงการฯ จึงได้ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเป็ นจัดพิมพ์หนังสื อชุด
ความรู ้ดา้ นพหุ วฒั นธรรมแทน ซึ่งจะจัดพิมพ์แล้วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2561
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ส่ วนงาน / ชื่อโครงการ
เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

777,700

287,170.00

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

2,500,000

1,265,851.11

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

1,000,000

564,311.29

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
36.93 1.สํานักงานบริ การข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ จัดซื้อหนังซื้อจากประเทศอินเดียเพื่อใช้เป็ นเอกสารค้นคว้าวิจยั และ
ประชาสัมพันธ์หนังสื อใหม่ที่เกี่ยวกับอาเซียนเชิงรุ กทั้งภายในสถาบันฯ และในมหาวิทยาลัยเพื่อให้รับทราบและมาใช้บริ การมากขึ้น
2.ส่ งบทความที่เกี่ยวกับความร่ วมมืออินเดีย-อาเซียน ไปยัง ASEAN Secretariat; ทูตไทยประจําอาเซียน; ทูตอินเดียประจําอาเซียน; ผูช้ ่วย
เลขาธิการอาเซียนฝ่ ายสังคมและวัฒนธรรม; นายกรัฐมนตรี ไทย; นายกรัฐมนตรี อินเดีย; กระทรวงต่างๆ ของไทย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน: กระทรวงพาณิ ชย์; กระทรวงเกษตร เป็ นต้น รวมทั้งเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย
เพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่ วมมือต่างๆ ระหว่างประชาชนอาเซียนและอินเดีย
3. เผยแพร่ ผลงานอินเดีย-อาเซียนผ่านการประชุม the 5th Round Table of Think Tank ณ กรุ งจาการ์ตา อินโดนีเซียและสร้างเครื อข่ายทาง
วิชาการ พร้อมทั้งเขียนบทความสรุ ปเนื้อหาของการประชุม เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในจดหมายข่าวสองภาษา India Calling Vol. IX (1), 2018
4.เผยแพร่ เนื้อหาอินเดีย-อาเซียน ผ่านรายการวิทยุรัฐสภา 1 ครั้ง
*เนื่องจากอยูร่ ะหว่างการปรับขั้นตอนของการขออนุมตั ิเบิกจ่ายงบประมาณภายในส่ วนงาน ทําให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ
50.63 ดําเนินโครงการภายใต้เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
โครงการพัฒนาข้ อสอบภาษาไทย -- ดําเนินการจ้างเหมาคียข์ อ้ มูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพี่อพัฒนาและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อสอบ
พร้อมประชาสัมพันธ์สาํ หรับข้อสอบที่ได้รับการประเมินความน่าเชื่อถือแล้ว และพัฒนาและออกข้อสอบชุดที่ 4
ศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจ - จัดกิจกรรม STARTUPS KICKOFF มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 98 คน พบว่า ผูร้ ่ วมงานส่ วนใหญ่มีความ
พึงพอใจสู งสุ ด 5 (พอใจมาก) 48.9% และจัดกิจกรรม RILCA STARTUPS 2018 มีผสู ้ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 120 คน พบว่า
ผูร้ ่ วมงานส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจสู งสุ ด 5 (พอใจมาก) 68.7%
Mahidol Global Academic&Research -มีการระดมผูเ้ ข้าร่ วมและระดมทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศ รวมถึงผูเ้ ข้าร่ วม
ภายในประเทศเพื่อการสร้างเครื อข่ายที่ชดั เจนและตรงตามวัตถุประสงค์
56.43 มีการดําเนินงานภายใต้เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 2 ศูนย์ คือ
ศูนย์ ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
-ได้จดั เสวนาวิชาการเรื่ อง "Road from Documentation to Digital Archiving" วันจันทร์ที่ 29 ม.ค.2561 ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 22 คน
-ได้จดั ประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 6 เนื่องในวันกวีนิพนธ์โลก “โอกาสในการฟื้ นฟูภาษาและพัฒนานวัตกรรมชุมชนผ่านภาษาแม่
บทกวี และสุ นทรี ยะ” วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 124 คน
-การจัดทํา " ข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการฟื้ นฟูและพัฒนาภาษาเพื่อการพัฒนาประเทศ (Center of Excellence for
Language Revitalization and Development for National Advancement) "เบื้องต้นทางคณะอนุกรรมการศูนย์วจิ ยั ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ สกอ. ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการดังกล่าวผ่านการคัดเลือก อย่างไรก็ตามในลําดับถัดไปทางศูนย์ฯ ต้องดําเนินการนําเสนอ
แนวคิดโครงการและจัดส่ งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ให้ทาง สกอ. ต่อไป
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ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ศูนย์ ภารตะศึกษา
1.สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือจากภาควิชาการเรื่ องอินเดียศึกษกับนักวิชาการในประเทศอินเดียและมาเลเซีย และภาคเอกชนอินเดีย
2.เผยแพร่ ผลงานของศูนย์ภารตะศึกษาผ่านจดหมายข่าว India Calling จดหมายข่าวสองภาษา และสิ่ งพิมพ์ของศูนย์ภารตะศึกษาไปยัง
ห้องสมุด หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ ผลงานในรู ป e-newsletter
3.เผยแพร่ ผลงานด้านอินเดียศึกษาในรู ปแบบการจัดอบรม และForum ทางวิชาการ 2 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการประจําปี 8th
Seminar on Indian Ideas and Thoughts ระหว่างศูนย์ภารตะศึกษา กับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่ อง Ideas and Scopes of Touriam between India-Thailand
4.จัดอบรมหลักสู ตร Diploma Course หัวข้อ Yogic Science and Ayurveda 10 เดือน
5.พัฒนาโจทย์วจิ ยั เพื่อพัฒนาความร่ วมมือระหว่างอินเดีย-อาเซียน (ไทย+เมียนมา) 1 โครงการ และจะเสนอแหล่งทุนต่อไป
6.เผยแพร่ ผลงานวิจยั ในรู ปบทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI

2100 สถาบันโภชนาการ
เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริ การวิชาการทางด้านโภชนาการ

4,200,000
4,200,000

2,156,506.31
2,156,506.31

51.35
51.35 ดําเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : การสร้ างเสริมโภชนาการที่เหมาะสมด้ วยข้ อมูลอ้ างอิงสารอาหารของประเทศไทย
- ปรับปรุ งฐานข้อมูลในระบบ on-line food composition database ของ website สถาบันฯ ให้มีความสะดวกในการสื บค้น มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง
- จัดประชุม THAIFOODS-INMU
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็จรู ปและระบบฐานข้ อมูลลักษณะต่ างๆ ของอาหารไทย เพือ่ ประเมินการบริโภคอาหาร
ทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร
- แก้ไขฐานข้อมูลที่จะนําเข้า iDP โดยใช้ฐานข้อมูลจาก Thai School Lunch กับ NB.3 และทดลองใช้งานกับบุคคลทัว่ ไป
- ทดสอบระบบ internal sever และทดสอบการ run โปรแกรมบน server
- อบรมการใช้งานโปรแกรม INMUCAL ให้กบั นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิ ดล และบุคคลภายนอก
- นําข้อมูลฐานอาหารจากโปรแกรม INMUCAL ไปจัดฐานอาหารและให้ความรู ้ดา้ นอาหารกลางวันกับโครงการอายิโนะโมะโต๊ะ
โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ
กิจกรรมที่ 3 : การเพิม่ ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุ ข ด้ านอาหารและโภชนาการเพือ่ สุ ขภาพของผู้สูงอายุ พืน้ ที่ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
- คัดเลือกโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล จํานวน 3 แห่ง ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเข้าร่ วมโครงการ ได้แก่ 1.รพ.สต. คลองใหม่
ต.คลองใหม่ 2. รพ.สต.บางช้าง ต.บางช้าง 3. รพ.สต.ยายชา ต.ยายชา
- ประเมินความรู ้และความพึงพอใจของ อสม.ที่มีต่อการอบรมฯ ก่อน-หลังอบรม
- จัดอบรมความรู ้ดา้ นอาหารโภชนาการให้ผสู ้ ู งอายุ และเข้าเยีย่ มนิเทศ อสม.
- จัดอบรมให้ความรู ้ในการจัดฐานอาหาร 4 ฐานให้ผสู ้ ู งอายุ และ อสม.
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาสื่ อสํ าหรับการฝึ กอบรมออนไลน์ สถาบันโภชนาการ (eTraining@INMU)
- จัดทําเอกสารเพื่อประกอบการจดลิขสิ ทธิ์สื่อหวานมันเค็ม และจัดทําสื่ อบทเรี ยนการจัดฐานอาหารหวานมันเค็ม
- จัดทําเว็บไซต์ eTraining
- ประเมินการเข้าชมสื่ อ Multimedia หวานมันเค็ม 2 ครั้ง มีผเู ้ ข้าร่ วมประเมินครั้งที่ 1 จํานวน 30 คน ครั้งที่ 2 จํานวน 38 คน
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ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 : การส่ งเสริมสุ ขภาวะในผู้สูงอายุพนื้ ที่อาํ เภอพุทธมณฑลและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- จัดประชุมแกนนําอาสาป้ านง เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์และการจัดทําเอกสารคูม่ ือแก่ผสู ้ ู งอายุ
- จัดทําแบบประเมินความรู ้ดา้ นอาหารและโภชนาการ
- จัดกิจกรรมให้กลุ่มอาสาป้ านง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาสุ ขภาพเด็กและเยาวชนแก่ผสู ้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุไปสื่ อสารความรู ้
เรื่ องอาหารและโภชนาการแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นนักเรี ยนประถมและมัธยม
กิจกรรมที่ 6 : การสื่ อสารเพือ่ ส่ งเสริมสุ ขภาพด้ านอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุโดยกลุ่มพลังชุมชน พืน้ ที่ : ต.ท่ ามะปราง อําเภอแก่ ง
คอย จังหวัดสระบุรี
-วางแผนการจัดกิจกรรมและการติดตามการดําเนินงานของกลุ่มเยาวชน/อสม. ของแต่ละหมู่บา้ น และเยีย่ มบ้านผูส้ ู งอายุ
กิจกรรมที่ 7 : การให้ บริการวิเคราะห์ ทางด้ านอาหารและโภชนาการ
- ให้บริ การวิเคราะห์ตวั อย่างอาหาร 953 ตัวอย่าง โดยมีผเู ้ ข้ารับบริ การวิเคราะห์ 317 คน
กิจกรรมที่ 8 : การพัฒนาเว็บไซต์ ทางด้ านอาหารและโภชนาการ
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านระบบ Social Network (Facebook, Twitter, Youtube) ของสถาบันโภชนาการ 139 ครั้ง
- จัดทําหน้าเพจในเว็บไซต์สถาบันโภชนาการเพิ่มขึ้น 299 หน้า
กิจกรรมที่ 9 : การตรวจวัดปริมาณโซเดียม ไขมัน และนํา้ ตาลในอาหารที่มีจําหน่ ายภายในสถานศึกษา (โรงอาหารกลาง ของ ม.มหิดล
ศาลายา)
- สํารวจ อาหารที่จาํ หน่าย คัดเลือก และเก็บตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและ ก๋ วยเตี๋ยวจํานวน 70 ตัวอย่าง
- เก็บตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋ วยเตี๋ยว ชนิดละ 3 บรรจุภณ
ั ฑ์
- บันทึกรายละเอียดต่างๆ ของข้าวราดแกง อาหารตามสัง่ และก๋ วยเตี๋ยว
- เตรี ยมตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋ วยเตี๋ยว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
- บันทึกรายละเอียด เช่น ขนาด นํ้าหนัก ราคาและแหล่งที่ซ้ือข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋ วยเตี๋ยว
- วิเคราะห์ปริ มาณไขมันและโซเดียม
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2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่
เลี้ยงที่ปรึ กษาของเด็กในชุมชน

4,850,400
2,000,000

2,383,516.88
800,227.45

เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2,500,000

1,471,969.43

350,400

111,320.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
49.14
40.01 1.ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานกับประธานโครงการ และประชุมแกนนําพี่เลี้ยง ม.6 สหพร และเอื้ออาทร เพื่อร่ วมกันแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้และวางแผนการดําเนินงาน
2.กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านรถบริ การเคลื่อนที่สัญจร ณ โรงเรี ยนพชรปัญญา ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 30 คน/ ณ
โรงเรี ยนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วทิ ยา) ต.คลองโยง-6 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 267 คน/ ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ต.คลองโยง 4 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วม/
รับบริ การ 135 คน/ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายาโครงการ1-2 ต.มหาสวัสดิ์ 3 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 236 คน/ พื้นที่ชุมชน ม.6 ต.ศาลายา
ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 266 คน / ณ joon studio & cafe' ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 11 คน/ ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง 3 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ
88 คน/ ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ต.ศาลายา 2 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 91 คน
3.จัดกิจกรรมคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 ณ โรงเรี ยนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วทิ ยา) ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 180 คน และมีกิจกรรม
ถอดบทเรี ยนงานคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 กับแกนนําผูใ้ หญ่และวัยรุ่ น 5 ชุมชน ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 45 คน
4.จัดค่ายวัยรุ่ น...ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen...Go 4 Growth Camp) ณ สถาบันเเห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2 ครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วม/รับ
บริ การ 74 คน
5.กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําพี่เลี้ยงชุมชนทั้งเด็กและผูใ้ หญ่: เรื่ องวัยรุ่ น ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 46 คน
6.คณะดูงานจาก Mimistry of Education and Culture, Indonesia ดูงานชุมชน ณ เทศบาลตําบลศาลายา ผูเ้ ข้าร่ วม/รับบริ การ 27 คน
7.ประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบตั ิงานและวางแผนการดําเนินงานกับประธานโครงการ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
58.88 1.จัดกิจกรรม 4 กิจกรรมดังนี้
-กิจกรรมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย จัดกิจกรรมหัวข้อ การพัฒนาเด็กไทยด้วยสะเต็มศึกษา มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน
37 คน
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมนิทานในสวน 1 ครั้ง มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน 631 คน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ"การวิเคราะห์ผลการวัดมุมเท้า และการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของเด็ก"
มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน 32 คน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน 69 คน และ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างวินยั เชิงบวก มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน 36 คน
- กิจกรรมหลักสู ตรปฐมวัยต้นแบบตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยงลูก จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามแผนของหลักสู ตรปฐมวัยตามแนวทาง
สมเด็จย่า มีนกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน 301 คน และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้จดั กิจกรรมอบรมแผนการเรี ยนการสอนให้แก่ครู
จํานวน 36 คน
2.จัดทําจดหมายข่าวสาระเพื่อพัฒนาเด็ก จัดทําจดหมายข่าว 2 ฉบับ คือฉบับประจําเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และฉบับประจําเดือน
กุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2561
31.77 - ดําเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาให้กบั ผูป้ กครองจํานวน 88 คน
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วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
68.19
84.60 จัดหาวัสดุยาและวัสดุทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของผูป้ ่ วย ซึ่งสามารถสนับสนุนการบริ การทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่และ
สร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีศกั ยภาพ ในไตรมาสที่ 1และ2 ของปี 2561 จํานวนผูป้ ่ วยมีจาํ นวน 276,741 ราย
*- การปรับเปลี่ยนสังกัดการบริ หารงานใหม่ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จากเดิมสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปลี่ยนเป็ นคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทําให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล จึงเกิดความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณ
- โอนเงินไปที่เทคนิคการแพทย์ 8.5 ลบ.

2400 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

72,814,600
55,814,600

49,652,262.32
47,220,212.32

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุอย่างครบวงจร

17,000,000

2,432,050.00

14.31 ด้านการรักษาพยาบาล มีกระบวนการและช่องทางการรักษา รวมทั้งสาธารณูปโภคที่รองรับผูป้ ่ วยผูส้ ู งอายุที่เหมาะสม ลดระยะการรอคอยที่
ั ฑ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย
เอื้อต่อสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ มีแพทย์และบุคลากรผูช้ าํ นาญเฉพาะด้านการรักษาผูส้ ู งอายุ พร้อมทั้งครุ ภณ
และรองรับทางกายภาพของผูส้ ู งวัยที่เหมาะสม
มีการให้ความรู ้ มีแพทย์ผชู ้ าํ นาญด้านการรักษาผูส้ ู งอายุ ให้การอบรมการดูแลผูส้ ู งอายุในครอบครัว ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อ
เข้าใจถึงสภาพร่ างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของผูส้ ู งอายุ
*การปรับเปลี่ยนสังกัดการบริ หารงานใหม่ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จากเดิมสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปลี่ยนเป็ นคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทําให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล จึงเกิดความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณ

2500 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

12,000,000
12,000,000

5,944,836.18
5,944,836.18

49.54
49.54 1.ให้บริ การวิเคราะห์ตวั อย่าง (รวมSport+อื่นๆ) จํานวน 2,094 ตัวอย่าง
2.ดําเนินการจ้างดูแลเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ /จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ ดังนี้
- จ้างบริ การบํารุ งรักษาเครื่ องแมสสเปคโตรมิเตอร์ยหี่ อ้ Bruker รุ่ น MicroTOFQ-II
- จ้างบริ การดูแลและซ่อมบํารุ งเครื่ องตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬา ยีห่ อ้ SHIMADZU /เครื่ องตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามใน
นักกีฬา ยีห่ อ้ Agilent
- จ้างบริ การดูแลและซ่อมบํารุ งลิฟต์โดยสาร
- เช่าเครื่ องถ่ายเอกสารแบบอเนกประสงค์
- จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นวัสดุเฉพาะที่มูลค่าสู งเพราะต้องสั่งจากต่างประเทศ
*ก่อหนี้ผกู พันแล้ว แต่ยงั ไม่ถึง deal date ที่ตอ้ งจ่าย (สั่งของตปท.ใช้ระยะเวลานาน จะมีการหารื อเรื่ องนี้ภายในอีกครั้ง)

4,000,000
4,000,000

3,712,618.75
3,712,618.75

92.82
92.82 จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์แล้ว และอยูร่ ะหว่างการส่ งมอบครุ ภณ
ั ฑ์ และเบิกจ่ายเงินค่าครุ ภณ
ั ฑ์
*ส่ งมาจากต่างประเทศจีงใช้ระยะเวลานานทําให้เบิกจ่ายไม่ทนั ในไตรมาส2

2900 หอสมุดและคลังความรู ้มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริ การหอสมุดและคลังความรู ้
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3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

วงเงินงบประมาณ
101,578,600
100,000,000

การใช้ จ่าย
งบประมาณ
100,346,193.76
99,666,198.76

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
98.79
99.67 1.กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาเยาวชนดนตรี นานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ ได้จดั เทศกาลดนตรี แจ๊สเพื่อการเรี ยนรู ้ กําหนดจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 และ 26 – 28 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่ดาํ เนินการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาค
กลางวัน Daytime Activities ซึ่งประกอบด้วย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance (Oval Stage) และ (3) กิจกรรม
คอนเสิ ร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert)
2.กิจกรรมการแสดงของวงดุริยางฟิ ลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย การจัดแสดงคอนเสิ ร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิ ร์ต คอนเสิ ร์ตละ
2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และพฤษภาคม-กันยายน) รายการแสดงของวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็ นการนําเพลงไทย
เพลงของเพื่อนบ้าน บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากนี้ได้แสดงผลงานดนตรี ของโลก และบันทึกเสี ยงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็ นผลงาน
ของชาติ นอกจากนี้ มีการเชิญนักดนตรี ระดับนานาชาติมาร่ วมแสดงเพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษาได้มีโอกาสได้สัมผัส เรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์
จริ งจากนักดนตรี ระดับนานาชาติอีกด้วย
3.กิจกรรมปฏิบตั ิการดนตรี บาํ บัด และเพื่อสุ ขภาพ ประกอบด้วย 3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนดนตรี 3.2 กิจกรรมข้อมูลเพลง 3.3 กิจกรรม
สนับสนุนงานวิจยั และสร้างสรรค์ 3.4 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา 3.5 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM)
ดําเนินการจัดประชุมคณบดีดนตรี นานาชาติSEADOM2015 ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
4.กิจกรรมพัฒนาการเรี ยนการสอนและฝึ กปฏิบตั ิการทางดนตรี
4.1 พิพิธภัณฑ์ดนตรี ในภูมิภาคอุษาคเนย์ - เป็ นโครงการต่อเนื่องดําเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดนตรี ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ระยะที่ 11 สัญญา
ก่อสร้างลงวันที่ 2 ก.พ. 61 ระยะเวลาดําเนินงานตามสัญญา 300 วัน วงเงินตามสัญญา 51,800,000 บาท งวดงานตามสัญญา จํานวน 6 งวด
งาน ณ 31 มี.ค. 61 ดําเนินการส่ งมอบงานถึงงวดงานที่ 3 เบิกจ่ายค่างานก่อสร้างเรี ยบร้อยแล้ว
*ในปี งบประมาณ 2561 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง จํานวน 28,000,000 บาท ปรับลดคิดเป็ นร้อยละ 21.88 ซี่งส่ งผลกระทบ
อย่างมากต่อการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ เนื่องจากการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยขับเคลื่อนด้วย
งบประมาณของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์เป็ นหลัก ประกอบกับเงินรายได้ของวิทยาลัยที่ได้รับจากการดําเนินงาน
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากการบริ การวิชาการ) เป็ นรายได้เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็ นหลัก (เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินประจําตําแหน่ง ,บุคลากรของวิทยาลัยจัดจ้างด้วยเงินรายได้วทิ ยาลัยเป็ นหลัก) ทําให้ไม่สามารถบริ หารงบประมาณเงินราย
ได้มาใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มเติมได้จาํ นวน 27,972,000.- บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,578,600

679,995.00

43.08 ดําเนินการจัดการศึกษาระดับเตรี ยมอุดมดนตรี จํานวนนักเรี ยนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 223 คน
*ผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย เนื่องจากโครงสร้างประชากรเด็กและประชากรวัยเรี ยนของไทยมีแนวโน้มลดลง และมี
นักเรี ยน/นักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกลดลง ทําให้จาํ นวนนักศึกษาเข้าใหม่ลดลง และส่ งผลต่อจํานวนนักเรี ยนนักศึกษาคงอยูไ่ ม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย
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3400 สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรม

วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
29.19
29.19 1.จํานวนผูเ้ ข้ารับบริ การวิชาการมีท้ งั หมด 304 คน จากกิจกรรมบริ การวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรม ของโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
"เปิ ดโลกทัศน์วทิ ยาศาสตร์และนวัตกรรม" ให้กบั นักเรี ยนชั้นม.3 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยนักเรี ยน, ชั้นม.3และ6 โรงเรี ยนสรรพ
วิทยาคม และนักเรี ยนชั้นม.5 โรงเรี ยนเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรี ยนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
2.ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ พบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากัย 4.48 คะแนน (คิด
เป็ นร้อยละ 89.7) ซึ่งอยูใ่ นระดับดีมาก
3.ร้อยละของงานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาํ หนด พบว่า สถาบันฯ มีการดําเนินการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการและเผยแพร่
นวัตกรรมไปแล้ว จํานวน 4 โครงการ จากเป้ าหมาย 6 โครงการ คิดเป็ น ร้อยละ 66.67

750,000
750,000

218,888.00
218,888.00

3500 คณะศิลปศาสตร์
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ น
เลิศ

19,979,100
2,932,000
5,511,100
1,200,000
5,336,000
5,000,000

12,220,499.24
1,886,735.32
2,683,910.00
886,490.15
3,369,363.77
3,394,000.00

3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

13,000,000
13,000,000

5,386,539.55
5,386,539.55

41.43
41.43 ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละหลักสู ตร ในภาคการเรี ยนที่ 1/2560 และภาคการเรี ยนที่ 2/2560 โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารจัดการส่ วนกลางเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการให้บริ การให้มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งมีนกั ศึกษาคงอยู่ จํานวน 1,152 คน (ทยอยลาออกไป
ตั้งแต่ไตรมาส1-2 รวม 32 คน)

7,645,500
7,645,500

4,733,946.38
4,733,946.38

61.92
61.92 1. นักศึกษาปริ ญญาและหลังปริ ญญาเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก จํานวน 180 คน
2. ประชาชนเข้ารับบริ การทางด้านกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด จํานวน 95,107 ราย
3. เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจทางด้านกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ผ่อนสมอง คลายความเครี ยด" ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 43 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "สมาร์ทโฟน เจ้าปัญหา" ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 28 คนดําเนินการติดต่อวิทยากรเพื่อ
จัดอบรมตามแผนที่วางไว้
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "การนัง่ W-sitting ในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 16 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ออกกําลังกายแนวใหม่ ห่วงใยปัสสาวะเล็ด" ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 32 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "เลือกรองเท้าที่ขอบ ในแบบที่ใช่" ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 43 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "มาดูและป้ องกันข้อเข่าเสื่ อมกันเถอะ" ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 256 มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 55 คน

3900 คณะกายภาพบําบัด
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

61.17
64.35
48.70
73.87
63.14
67.88

ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาในเดือน กุมภาพันธ์ ในไตรมาส 2 อยูใ่ นระหว่างดําเนินการโครงการ
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วงเงินงบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
32.99
56.18 1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง
2.จัดซื้อวัสดุในการเรี ยนการสอนตามโครงการ 4 รายการ
3.จ้างเหมาอื่นๆตามโครงการเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนการสอน
4.ประชาสัมพันธ์หลักสู ตร (เอกสารหลักสู ตร ค่าถ่ายเอกสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์ ฯลฯ) หลักสู ตร วท.บ.
5.ดําเนินโครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโทนโลยีการแปรรู ปเฉาก๊วย จ.กําแพงเพชร, ศึกษาดูงาน-การแปรรู ปและมาตรฐานปลาร้าทรงเครื่ อง
จ.อุทยั ฯ, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตเห็ด จ.ชัยนาท และศึกษาดูงานการขนส่ งทางการเกษตร จ.พิษณุโลก
6.โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ฯEDPEx
7.ขออนุมตั ิหลักการ คชจ.โครงการร่ วมงานตรุ ษจีนนครสวรรค์ 102 ปี งานประเพณี แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่

4600 วิทยาเขตนครสวรรค์
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

20,500,000
2,500,000

6,763,086.13
1,404,581.17

เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิ ดลนครสวรรค์

18,000,000

5,358,504.96

29.77 1.ให้บริ การด้านการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย จํานวน 2,288 ราย แพทย์แผนจีน จํานวน 2,553 ราย
2.ให้บริ การด้านการแพทย์แผนปัจจุบนั จํานวน 2,378 ราย
3.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่ องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จํานวน 100 ราย
4.จัดอบรมหลักสู ตรผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย 330 ชัว่ โมง จํานวน 5 ราย
5.โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์เสริ มและซ่อมบํารุ งคอมพิวเตอร์ของศูนย์การแพทย์ 20 รายการ
6.จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์จาํ นวน 29 รายการ, เวชภัณฑ์ยา จํานวน 5 โครงการ และนํ้ายาและวัสดุวทิ ยาศาสต์ จํานวน 11 โครงการ
7.โครงการจัดหาผ้า จํานวน 11 รายการ
8.จัดซื้อแผ่นสไลด์สาํ หรับดูตะกอนปัสสาวะ จํานวน 200 แผ่น, เบาะนวดไทย จํานวน 10 เบาะ, ยาสมุนไพรจีนสําเร็ จรู ป จํานวน 3 โครงการ
และผลิตภัณฑ์ซกั ผ้า จํานวน 2 รายการ

2,500,000
2,500,000

871,851.85
871,851.85

34.87
34.87 ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน เสริ มสร้างความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมเสริ มทักษะทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม
ย่อยต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริ มทักษะ กิจกรรมเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา มีกิจกรรมพบและ
ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา ปันรักถึงรั้ว เป็ นต้น
*มีผลการเบิกจ่ายช้า เนื่องจากอาจารย์ที่รับผิดชอบติดภารกิจหลายอย่าง

4700 วิทยาเขตอํานาจเจริ ญ
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา
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4800 ศูนย์เสริ มสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot plant)
เงินอุดหนุนการผลิตยาชีววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจยั ในมนุษย์ตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์วธิ ีการที่ดีในการผลิตยาหรื อ Good Manufacturing
Practice (GMP)

วงเงินงบประมาณ
23,000,000
23,000,000

การใช้ จ่าย
งบประมาณ
8,308,812.40
8,308,812.40

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
36.13
36.13 กิจกรรมที่ 1 : การผลิตยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่-โปรตีน M 2 ใน Lab scale การผลิตยาชีววัตถุสาํ เร็ จรู ป Interferon alpha 2-b ในการผลิต
clone โครงการฯ ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการผลิตผลิตยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่-โปรตีน M 2 สามารถดําเนินการได้ร้อยละ 50 และได้รับ
อนุมตั ิให้ผลิตยาชีววัตถุ Peg IFN alpha-2b เพื่อขอ GMP สามารถดําเนินการได้ร้อยละ 30
กิจกรรมที่ 2 : การให้บริ การทางวิชาการของโรงงานต้นแบบ สามารถดําเนินการให้บริ การตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน
ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 และดําเนินการให้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025
ได้ตามแผนที่วางไว้ คือร้อยละ 30
*ดําเนินงานภายใต้ความร่ วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งศูนย์เสริ มสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม กับบริ ษทั สยามไบโอไซเอนซ์
จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้าของโคลน (clone) ของแบคทีเรี ยที่ผลิต interferon alpha 2-a แต่เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะย้ายโคลนนี้ไปทําการ
ผลิตที่โรงงานของบริ ษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นต้องยุติกระบวนการผลิตทั้งหมดและดําเนินการทําลาย ส่ งคืนโคลน ให้กบั บริ ษทั สยามไบโอไซ
เอนซ์ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งทางโครงการฯได้ดาํ เนินการเปลี่ยนมาผลิตยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่-โปรตีน M 2 ทดแทน
ซึ่งการผลิตยาชีววัตถุ Peg IFN alpha-2b เพื่อขอ GMP นั้น ต้องเริ่ มตั้งแต่การผลิต clone ตั้งต้นในการผลิตยา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการ
เตรี ยมงานและผลิต clone ดังกล่าว (ระยะเวลา 1 เดือนในการผลิตแต่ละ clone)บางครั้งหากผลิต clone ไม่ได้ตามที่กาํ หนด ก็จะทําให้
กระบวนการล่าช้าได้

