รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)

1
รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจาปี งบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล
(แผนงานพืน้ ฐานและยุทธศาสตร์ )
ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กันยายน 2561

ส่ วนงาน / โครงการ
รวมงบประมาณ
0100 สานักงานอธิการบดี (ส่ วนกลาง)
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา
0100 สานักงานอธิการบดี (innotech)
เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

0108 สานักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

1,902,232,200
59,737,800
33,632,000
7,924,800
1,020,000
4,496,000
165,000
12,500,000
3,000,000
3,000,000

1,816,352,611.85
46,743,172.43
33,588,528.00
7,915,249.17
1,018,753.14
3,920,642.12
300,000.00
780,078.51
780,078.51

500,000
500,000

383,778.00
383,778.00

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย
95.49
78.25
99.87
99.88
99.88
87.20
2.40
26.00
26.00

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ใช้บริ หารจัดการส่วนกลาง และตัดโอนค่าใช้จ่ายไปที่วิทยาเขตกาญจนบุรี 29,495,900 บาท
ใช้บริ หารจัดการส่วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่วนกลาง 10,500,000 บาท/ และโครงการผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 2,000,000 บาท /และตัดโอนค่าใช้จ่ายไปที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 300,000 บาท
ไม่มีผลการดาเนินงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรู ปแบบการดาเนินงานของ โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากภายใต้กองวิเทศสัมพันธ์ มาสังกัดสถาบันบริ หารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ( Innotech )ประกอบกับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชยั หัวหน้าโครงการ ได้ลาออกจากการเป็ นผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ
จากการโอนเงินเดือน 720,000 บาท ไปยังคณะศิลปศาสตร์ ศธ.0517.50/04746 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ( ผูอ้ านวยการ) จ่ายเดือนละ 60,000

76.76
76.76 -ได้ดาเนินการสนับสนุนการจัดโครงการด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม จานวนทั้งสิ้น 22 โครงการ จานวนนักศึกษา บุคลากร และบุคลคลอื่นๆที่สนใจ เข้าร่ วมโครงการด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม มี
จานวน 3,959 คน ดังนี้
1) โครงการบริ จาคโลหิตถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 221 คน
2) ค่ายสานสัมพันธ์ น้องพี่ EP2 The beach return จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 67 คน
3) ศึกษานอกสถานที่เรี ยนรู้พลังงานกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิริธร จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 140 คน
4) สืบสานพุทธธรรม ดัง่ พุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐาน ปี ที่ 8 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 277 คน
5) วิศวะร่ วมสืบสานตานานขนมไทย "ขนมครก" จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 261 คน
6) เทศน์มหาชาติ ถวายเป็ นพระราชกุศล จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 204 คน
7) สานสัมพันธ์เข้าถึงวัฒนธรรมผ่านภาษา จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 95 คน
8) ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม ประจาปี 2561 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 100 คน
9) โครงการสงบจิต วิปัสสนา ครั้งที่ 4 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 44 คน
10) โครงการ MB Cultural day: สืบสานศิลปะวัฒนธรรม สงกรานต์ เบิกบานใจ จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 202 คน
11) โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ สนุกสนานกับกีฬาไทยพื้นบ้าน จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 70 คน
12) โครงการร้องราทาเพลง ครั้งที่ 66 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 80 คน
13) โครงการสืบสานประเพณี ไทยสร้างกาลังใจแก่ผสู้ ูงอายุ ประจาปี 2561 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 25 คน
14) โครงการ EN รักษ์ส่ิงแวดล้อม จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 70 คน
15) โครงการพิธีมอบหัวเข็มขัดศิริราชแก่นกั ศึกษาแพทย์ช้ นั ปี ที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 399 คน
16) โครงการพิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา 2561 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 450 คน

2
ส่ วนงาน / โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
17) โครงการเสริ มสร้างคุณธรรมร่ วมกับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี ที่ 3 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 81 คน
18) โครงการ Friendship and Cultural Exchange Camp & Mahidol Core Value จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 30 คน
19) โครงการตักบาตรวิถีชาวพุทธ ในวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจาปี การศึกษา 2561 เป็ นกิจกรรมที่จดั ตลอดทั้งปี งบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 700 คน
20) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรี และนาฏศิลป์ ไทย) จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 75 คน
21) โครงการงานไหว้ครู และพิธีบายศรี สู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 84 คน
22) โครงการลูกพระบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู ประจาปี การศึกษา 2561 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 184 คน

0112 สานักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา)
23,802,000
22,912,933.11
96.26
13,943,872.88
เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์แบบเปิ
14,000,000
ด (Massive Open Online Course : MOOC99.60
) 1.พัฒนาออกแบบระบบที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ และพัฒนาห้องสตูดิโอที่ใช้พฒั นาสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ และจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับการเก็บข้อมูล (storage server) และ
สาหรับสารองข้อมูล
2.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารายบทเรี ยนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC
3.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “โครงการพัฒนาบทเรี ยนออนไลน์แบบ SPOC / รายวิชาออนไลน์แบบ MOOC"
4.ให้ทนุ สนับสนุนโครงการพัฒนารายบทเรี ยนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ให้กบั อาจารย์ผพู้ ฒั นางานเรี ยบร้อยตามข้อกาหนด
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4,802,000

4,800,050.23

99.96 จัดการเรี ยนการสอนมีการคละนักศึกษาในทุกหลักสูตรให้ได้เรี ยนร่ วมกัน มีการจัดการเรี ยนการสอน การประชุม สร้าง พัฒนา ปรับปรุ งเนื้อหา และกระบวนการเรี ยนการสอน และกาหนดให้นกั ศึกษาทา
โครงงานกลุ่มๆละ 13-15 คน กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานที่เป็ นประโยชน์ของสังคมในระดับต่าง ๆ และนาเสนอโครงงานด้วยโปสเตอร์และปากเปล่าเมื่อสิ้นปี การศึกษา 336 โครงงาน พร้อมนาเสนอ
ผลงานโดยใช้คลิป VDO หน้าชั้นเรี ยน

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

5,000,000

4,169,010.00

83.38 ยังไม่ได้เริ่ มจ่ายเงินให้แก่ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี เนื่องจากยังไม่มีประธานหลักสูตรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการบริ หารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรื อ
หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งทางกองบริ หารการศึกษาแจ้งว่าได้ขอกันเงินไว้แล้ว และได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 และจะสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่ อง ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยามหิดล เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2561 กาหนดว่า ประธานหลักสูตร หมายความว่า อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรปริ ญญตรี ซ่ ึงรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแต่งตั้งให้
เป็ นประธานหลักสูตร เพื่อให้มีภาระหน้าที่เป็ นประธานในการบริ หาร พัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร และต้ อง
ผ่านการอบรมตามหลักสู ตรการบริหารหลักสู ตรทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้ หรือหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ทียบเท่า

12,000,000
12,000,000

8,560,107.29
8,560,107.29

71.33
71.33 มีโครงการย่อย 9 โครงการดังนี้
1.โครงการเข้ าร่ วมประชุ มวิชาการนานาชาติและการร่ วมฝึ กอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ - การอบรม Train IQA ครั้งที่ 3 ส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วม: อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ณ ประเทศกัมพูชา
2.โครงการสนับสนุนให้ ผ้ปู ระเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับ ASEN โดยเข้ ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA Tier 1 และ Tier 2 - มีผแู้ ทนเข้าร่ วมอบรม AUN-QA Training Course
(Tier1) จานวน 9 คน คือ อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล, ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย, อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อ.ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช และ ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล, อ.สิติมา (NU), อ.วัชรี (IL), อ.สม
สิริ, อ.รัตนาภรณ์ (Tier 2) 5 คน คือ อ.จุฑามณี /อ.ลือรัตน์ /อ.กิตติศกั ดิ์ /อ.ณัฐพล /อ.Roberto
3.โครงการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรม Train ELO, Backward Design วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 (ไตรมาสที่ 1) ผลความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับ 4.50 (เป้ า ≥ 4)
-กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ม.ค. 61 ผลความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับ 4.59 (เป้ า ≥ 4)
-กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 2 วันที่ 8 - 9 มี.ค. 61 ผลความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับ 4.50 (เป้ า ≥ 4)
4.โครงการ AUN–QA SAR Workshop - ดาเนินการจัดประชุมเตรี ยมความพร้อมและให้คาปรึ กษากับหลักสูตรที่จะยื่นตรวจระดับ AUN-QA 8 ครั้ง

0117 สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล
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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 ิการตรวจประเมินหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยราชสุดา
6.โครงการMU AUN-QA Assessor Assessment ตรวจประเมินไปแล้ว จานวน 19 หลักสูตร
1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ / หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคมุ ้ กัน / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาภูมิคมุ ้ กัน
2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริ วรรต
3.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
4.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
5.วิทยาลัยราชสุดา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร 5 ปี )
6.คณะกายภาพบาบัด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
7.คณะเทคนิคการแพทย์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
8.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ) (นานาชาติ)
9.คณะพยาบาลศาสตร์ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผดุงครรภ์) / หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน) / หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
10.คณะวิทยาศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรี รวิทยา) (นานาชาติ) / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (สรี รวิทยา) (นานาชาติ) / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)
7.โครงการให้ ทุนสนับสนุนหลักสู ตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอนื่
1.ได้รับการตรวจประเมินทั้ง 3 หลักสูตร และผ่านการรับรองผลการตรวจประเมินฯ จาก AUN เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วคือ หลักสูตรปร.ด. สาขาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ , หลักสูตรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์บณั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, หลักสูตรบธ.บ. สาขาการจัดการบริ การนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ และมีอีก 4 หลักสูตร อยูร่ ะหว่างรอผลการรับรองการตรวจประเมินฯ
2.สนับสนุนหลักสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลอื่น จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561 จานวน 3 ส่วนงาน ๆ ละ 500,000 บาท ตาม
ประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ (AACSB) วิทยาลัยการจัดการ (AACSB) และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MUQICE
8.โครงการจัดประชุ มวิชาการนานาชาติ (AUN-QA) - ดาเนินโครงการเสร็ จสิ้นพร้อมสรุ ปผลโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ เรี ยบร้อยแล้ว
9.โครงการ Outcome-Based Education: Theory into Practice - โครงการได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนจากทาง EU และจัดร่ วมกับมหาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงเดือนธันวาคม 2561 จึง
ไม่ได้ใช้งบประมาณประจาปี 2561

0123 โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

3,500,000
3,500,000

2,843,022.12
2,843,022.12

81.23
81.23 1.จัดโครงการเวทีทางสังคมที่เปิ ดกว้าง ครั้งที่ 1 : เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในที่ดินทากินชุมชนบ่อแก้ว ณ ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุง่ พระ อ.คอนสาน จ.ชัยภูมิ /ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่ องศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติสุขโลกอันยัง่ ยืน ณ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ครั้งที่ 3 การสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในกระแสโลกาภิวฒั น์ ณ ห้อง 118 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ
ครั้งที่ 4 : เวทีการประชุมถกแถลงปฏิรูป จัดทั้งสิ้น 7 ครั้ง ณ Thai PBS ผูเ้ ข้าร่ วม 15 คน ครั้งที่ 5 : เวทีเสวนาวงน้ าชา เรื่ อง “น้ าบูดู: ภาพจาและการรับรู้ชายแดนในศูนย์กลาง สามจังหวัดภาคใต้” / จัดกิจกรรม
ครั้งที่ 6 : สัมมนาเรื่ อง “การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็ นที่ยอมรับ ”/ จัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 : ณ จังหวัด ปัตตานี
2.โครงการชุดสัมมนาสาธารณะฯ ครั้งที่ 1 : จัดโครงการเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 - 15.45 น. ณ สวนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ )
3.โครงการอบรมทักษะสิทธิ ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 27 - 29 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2 จัดวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561
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4.โครงกาสานเสวนาศาสนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561
5.โครงการ อบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง Module 1 : จัดเมื่อวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา / Module 2 : จัดเมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันสิทธิฯ /
Module 3 : จัดเมื่อวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันสิทธิฯ
6.โครงการ องค์กรภาคประชาสังคมกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ผูเ้ ข้าร่ วม 265 คน
7.โครงการห้องเรี ยนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสัญจร จัดกิจกรรมวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 มีผเู้ ข้าร่ วม 50 คน
8.โครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together จัดกิจกรรมวันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 มีผเู้ ข้าร่ วม 25 คน
9.โครงการ Dare to Dream จัดระหว่างวันที่ 13 - 15 ก.ค. 61 ณ โรงเรี ยนอามานะศักดิ์ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีผเู้ ข้าร่ วม 120 คน
10.โครงการเสวนาปาตานี ครั้งที่ 2-3 จัดเมื่อวันที่ 6-7 ก.ค. 61 ณ ศูนย์สนั ติวิธีชายแดนภาคใต้ ผูเ้ ข้าร่ วม 20 คน
11.โครงการสานเสวนานักการเมือง จัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 61 มีผเู้ ข้าร่ วม 25 คน และครั้งที่ 2 จัดเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 61 มีผเู้ ข้าร่ วมจานวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน
12.จัดทาวารสาร "สิทธิและสันติศึกษา ปี ที่ 4

0300 คณะทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาทันตแพทย์

172,922,100
8,557,500

163,606,751.29
8,213,780.81

94.61
95.98 1.จัดซื้อครุ ภณั ฑ์ จานวน 30 รายการ
2.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทนั ตกรรมสาหรับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาทันตแพทย์
3.นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 5 และ 6 ออกฝึ กปฏิบตั ิการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) ปฏิบตั ิงานจริ งที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อการเรี ยนการสอนและร่ วมกันภาควิชาทันตกรรมชุมชนออกหน่วยที่
โรงเรี ยนในพื้นที่ กทม. และนักศึกษาปี 6 ฝึ กปฎิบตั ิงาน พื้นที่จงั หวัด เชียงราย พะเยา ลาปาง แพร่ และน่าน

เงินอุดหนุนโครงการเสริ มสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน

6,000,000

4,475,845.01

74.60 1.เด็กและประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับบริ การการป้ องกันการส่งเสริ มและรักษาทางทันตกรรม 2,971 คน
2.ผูป้ ่ วยที่รับบริ การรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม จานวน 3,593 คน
3.ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาเอ็นโดดอนติกส์ที่ซบั ซ้อน จานวน 4,871 คน
4.ประชาชนที่ได้รับความรู้ทางทันตสุขภาพ จานวน 8,000 คน
5.จัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม
6.จ้างพิมพ์โปสเตอร์ความรู้ทางทันตสุขศึกษา จานวน 2,000 ฉบับ

เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้ นฟูผทู ้ ี่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่ อง

7,000,000

6,974,021.88

99.63 1.ผูป้ ่ วยที่รับบริ การบูรณะฟื้ นฟูความบกพร่ องหรื อพิการของใบหน้าและขากรรไกร 6,547 คน
2.จัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุยาวัสดุบรรจุภณั ฑ์ เวชภัณฑ์ และครุ ภณั ฑ์ จานวน 10 รายการ ได้แก่ กล้องดิจิตอล 1 ตัว, เครื่ องวัดระดับสีฟัน 1 เตรื่ อง กล้องดิจิตอล 1 ตัว, เครื่ องวัดระดับสีฟัน 1 เครื่ อง, ตัวชัง่
น้ าหนักไฟฟ้ า 3 ตาแหน่ง 1 ตัว, ตัวชัง่ น้ าหนักไฟฟ้ า 4 ตาแหน่ง 1 ตัว, ตัวตูป้ ลอดเชื้อด้วยแสงยูวี 1 ตัว, ตัวผสมสารละลาย 1 ตัว, ตัวล้างทาความสะอาด 1 ตัว, ตูด้ ูดความชื้นอัติโนมัติ 1 ตัว
3.จ้างเหมาประดิษฐ์โครงสร้างใบหน้าเทียมของผูป้ ่ วยในกรณี ที่ไม่สามารถประดิษฐ์เองได้ภายในคลินิก

เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผูด้ อ้ ยโอกาส

19,150,000

19,070,052.17

99.58 1.ประชาชนกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสที่ได้รับบริ การทางทันตสุขภาพช่องปาก 167,120 คน
2.จัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์
3.ให้บริ การทันตกรรมแก่เด็กด้อยโอกาสสังกัด กทม. และออกหน่วยทันตกรรมชุมชน

เงินอุดหนุนศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

18,000,000

13,342,536.49

74.13 1.ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานและเผยแพร่ ความรู้ดา้ นทันตสุขศึกษา 28 ครั้ง โดยร่ วมกับ รพ.ทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร ให้บริ การที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โรงเรี ยนบ้านนา
มัง่ จ.อุดรธานี , โรงเรี ยน ตชด.เทคนิคอาสา 1 และโรงเรี ยนท่านผูห้ ญิงพรสม กุณฑลจินดา จ.ตาก, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน คณะทันตแพทยศาสตร์ , รพ.ทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร, MRT, BTS, สถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี , บ้านบางแค, สานักงานอธิการบดี, สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม, จ.จันทบุรี, จ.สุราษฎร์ธานี , หมูบ่ า้ นเด็ก สภากาชาดไทย จ.กรุ งเทพมหานคร, จ.น่าน, จ.เชียงใหม่, จ.
นนทบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.อุดรธานี , จ.นครปฐม, จ.ตรัง, จ.กาญจนบุรี, จ.มหาสารคาม, จ.ระนอง, จ.สิงห์บรุ ี , จ.บึงกาฬ
2.นักเรี ยนและประชาชนที่ได้รับบริ การทางทันตกรรม 14,186 คน
3.เผยแพร่ ความรู้ดา้ นทันตสุขศึกษา 28 ครั้ง
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เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

14,500,000

14,383,992.62

99.20 1.จัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ และครุ ภณั ฑ์ จานวน 15 รายการ ได้แก่ เครื่ องมือวัดระยะ 1 อัน ,เครื่ องเขย่าแบบวงรอบ 1 เครื่ อง,เครื่ องเขย่าแบบม้ากระดก 1 เครื่ อง กระดานไวท์บอร์ด
กระจก 1 ชุด, เครื่ องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน 1 เครื่ อง,เครื่ องปั่นผสมวัสดุบรู ณะฟันชนิดแคปซูล 6 เครื่ อง ,เครื่ องวัดความมีชีวิตของประสาทฟัน ดิจิตอล 5 เครื่ อง ,เครื่ องวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง
1 ชุด ,ถังเก็บไนโตรเจนเหลว 1 ถัง , หัว Contra กรอช้า (Contra angle) 30 หัว ,หัว Contra กรอเร็ ว ชนิดเพิ่มรอบ 5 หัว , หัว Contra สาหรับขัดฟัน 30 หัว สาหรับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาทันตแพทย์,
เก้าอี้ปฏิบตั ิการขาอลูมิเนียมมีพนักพิง 1 ชุด, เครื่ องเขย่าตัวอย่างแบบโยกเอียงซ้าย - ขวา 1 เครื่ อง , ปรังปรุ งห้องถ่ายทาวีดีโอและผลิตสื่อ 1 งาน
2..นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 5 และ 6 ออกฝึ กปฏิบตั ิการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) ปฏิบตั ิงานจริ งที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อการเรี ยนการสอนและนักศึกษาปี 6 ฝึ กปฎิบตั ิงาน พื้นที่จงั หวัด
เชียงรายพะเยา ลาปาง แพร่ และน่าน

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

77,714,600

75,694,690.17

97.40 1.ดาเนินการบริ การรักษาทางทันตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตรรมมหาจักรี สิรินธรทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
-ผูป้ ่ วยนอกจานวน 704,978 ราย -ผูป้ ่ วยใน จานวน 568 ราย
2.ดาเนินการเป็ นศูนย์ฝึกปฏิบตั ิของนักศึกษาทันตแพทย์ท้งั ในและต่างประเทศ
3.จัดซื้อครุ ภณั ฑ์ จานวน 10 รายการ ได้แก่ เครื่ องทาความสะอาดระบบสัน่ สะเทือน จานวน 1 เครื่ อง, เครื่ องปิ ดผนึกซอง 1 เครื่ อง , รถเข็นสเตนเลสสาหรับใส่แฟ้ ม 1 คัน และเครื่ องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่ อง, เครื่ องให้ความอบอุ่นผูป้ ่ วยด้วยแรงลมร้อน 3 ชุด, เครื่ องขูดหินปูน 2 เครื่ อง, เครื่ องฉายแสงชนิดไร้สาย 2 เครื่ อง, เครื่ องเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซค์ 1 ชุด, เครื่ องฉาย
แสงชนิดไร้สาย 2 ชุด, เก้าอี้สานักงาน 20 ตัว
4.จัดซื้อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์
5.ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์ และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ร่ วมกับการปรับปรุ งศูนย์ส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริ การทางทันตกรรมระดับสูงกว่าตติย
ภูมิ

18,000,000

17,451,832.14

96.95 1.จานวนผูร้ ับบริ การทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 470,395 ราย
2.จัดทาตาราเพื่อใช้ประกอบการวิจยั
3.จัดซื้อครุ ภณั ฑ์ 6 รายการ ได้แก่ ยูนิตทาฟัน 6 ชุด, เครื่ องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปาก - กะโหลกศีรษะ 1 เครื่ อง, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 ชุด, เก้าอี้นงั่ สานักงาน 14 ตัว, เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดความเร็ วสูง
1ชุด, เครื่ องสารองไฟฟ้ า 1 ชุด
4.ดาเนินการโครงการพัฒนาบริ หารจัดการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตฯ
5.จัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุทนั ตกรรม และปรับปรุ งอาคาร

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาเอก

4,000,000

4,000,000.00

100.00 พัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริ ญญา ณ ต่างประเทศ ในสาขาทันตกรรมผูส้ ูงอายุ จานวน 4 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการศึกษา 1,000,000 คน/ปี มีผไู้ ด้อนุมตั ิทนุ อุดหนุนการฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ จานวน
4 ทุนแล้ว และอยูร่ ะหว่างช่วงรอเปิ ดหลักสูตร 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 ประเทศญี่ปนุ่ ระยะเวลารับทุน 4 ปี
3. ทพญ.กานดา ลีลานราธิวฒั น์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริ ญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปนุ่
ระยะเวลารับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วัน
4. ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไปขั้นสูง ระดับปริ ญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับทุน 3 ปี

0400 คณะเทคนิคการแพทย์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์
*ได้รับโอนจากศูนย์การแพทย์ 8.5 ลบ.

7,148,400
7,148,400

15,648,193.25
15,648,193.25

218.90
218.90 1.บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้แก่ผปู้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอกที่มารับบริ การที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพิ่มขึ้น - MT (การทดสอบ) = 637,546 การทดสอบ / MT (ราย) = 75,394 ราย
2.นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิ /ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ) 375 คน /(ต่างประเทศ) 13 คน
3.มาตรฐานสากลที่หอ้ งปฏิบตั ิการได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน
4.ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในบริ การที่ศูนย์ฯ จัดให้ 96.81 %
5.ระยะเวลาในการรับผลการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด 97.37 %
6. มีผลงานวิจยั R2R 1 เรื่ อง
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0500 คณะพยาบาลศาสตร์
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการด้านสุขภาพ

53,151,300
2,000,000

41,564,527.31
563,424.44

78.20
28.17 ดาเนินกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมสร้างเสริ มสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดา จ.สิงห์บรุ ี
-จัดทาสรุ ปรายงานการดาเนินงานโครงการฯ ประจาปี 2560 ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ดา จังหวัดสิงห์บรุ ี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 60
-จัดกิจกรรมในเดือนมิ.ย. รวม 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของสามเณรและตรวจคัดกรองสุขภาพ, กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะการล้างมือเพื่อสุขภาพและการผลิตสบูเ่ หลว
และน้ ายาล้างจาน ในแกนนาสามเณรวัดไผ่ดา, กิจกรรม พัฒนาผูน้ า (สามเณรแกนนา) และการเตรี ยมความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่องปากในสามเณร, กิจกรรม การสร้างเสริ มสุขวิทยาส่วนบุคคล,
กิจกรรมการส่งเสริ มและป้ องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่สามเณรวัดไผ่ดา โดยมีสามเณรเข้าร่ วมกิจกรรม รวม 135 รู ป ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับความร่ วมมือจากศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ม.มหิดล และ สสจ.สิงห์บรุ ี ในการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากและฟันแก่สามเณร และร่ วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
2.กิจกรรมบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนสุขภาวะที่ยงั่ ยืน : พื้นที่ชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์) และพื้นที่ก่ ึงเมือง (อาเภอพุทธมณฑล) จัดกิจกรรมบูรณาการการเรี ยนการสอนและการบริ การ
วิชาการสู่การจัดการสุขภาพชุมชน ที่ศูนย์พยาบาลจตุรมิตรสัมพันธ์ และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลมหาสวัสดิ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลมหาสวัสดิ์ มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 282 คน และตรวจ
รักษาโรคที่พบบ่อยและการจัดการโรคเรื้ อรังในชุมชน ณ ศูนย์พยาบาลจตุรมิตรสัมพันธ์ มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 110 คน
3.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ จัดกิจกรรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 39 คน
4.กิจกรรมการบริ การให้คาปรึ กษา และ/หรื อจัดนิทรรศการความรู้ดา้ นสุขภาพในวันสาคัญต่างๆ ดาเนินการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 121 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เมื่อวันที่
12 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล โดยมีผรู้ ับบริ การ จานวน 304 คน และในวันพยาบาลสากล วันที่ 11 พ.ค. 61 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ โรงพยาบาลศิริราช มีผเู้ ข้าร่ วม
กิจกรรม 248 คน และงานมหิดล-วันแม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สานักงานอธิการบดี ม.มหิดล มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 50 คน
5.กิจกรรม ส่งเสริ มสุขภาพสตรี ต้งั ครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลทารกในสถานประกอบกิจการ ณ บริ ษทั ไมโครชิฟ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการสาหรับแกนนา เรื่ อง การเตรี ยมตัวเป็ นคุณแม่มือใหม่ มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 25 คน / จัดกิจกรรมการอบรม เรื่ อง การส่งเสริ มสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูทารก มี
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม 39 คน / ดาเนินการติดตามผลและปรับปรุ งแผนการดาเนินโครงการ มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 12 คน และ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 13 คน
6.กิจกรรมการส่งเสริ มสุขภาพเด็กวัยก่อนเรี ยนให้เก่ง ดี มีสุข ณ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 67 คน

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

51,151,300

41,001,102.87

80.16 จัดการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2560 ให้แก่นกั ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 540 คน
และมีผสู้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 180 คน (จบการศึกษาวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)

286,059,700
10,000,000

250,767,233.75
1,369,346.75

0600 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการพัฒนารู ปแบบบริ การดูแลและป้ องกันภาวะเบาหวานและ
ความดันเลือดสูง

87.66
13.69 1.การพัฒนารู ปแบบบริ การดูแลและป้ องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานและความดันโลหิตสูง
-ทากิจกรรม Workshop การถ่ายทอดรู ปแบบและติดตามผลลัพธ์ของการควบคุมระดับน้ าตาลด้วยตัวเอง, การวัดระดับน้ าตาลด้วยตัวเองในผูป้ ่ วยเบาหวาน ตามรู ปแบบที่ได้รับจากเจ้าหน้าของรพ.สต.ราชาเท
วะและเจ้าหน้าที่ทีมที่ฝ่ายการพยาบาล เจ้าหน้าที่อายุรศาสตร์ และลงข้อมูลหลังการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโครงการช่วงที่ 1 และดาเนินการรวบรวมผลการเจาะน้ าตาลด้วย
ตัวเอง (SMBG) ในผูป้ ่ วยกลุ่มที่เข้าร่ วมโครงการครบกาหนด และนาข้อมูลไปวิเคราะห์
-ทากิจกรรม Workshop ด้านการถ่ายทอดรู ปแบบและ ติดตามผลลัพธ์ของการควบคุมระดับน้ าตาลด้วยตัวเอง , การวัดระดับน้ าตาลด้วยตัวเองในผูป้ ่ วยเบาหวาน ณ รพ.สต.ราชาเทวะ
- เจาะเลือดส่งตรวจห้องปฏิบตั ิการเพื่อนา ค่าระดับน้ าสะสมในเลือดของผูป้ ่ วยมาแจ้งเพื่อเป็ นเครื่ องมือกระตุน้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของผูป้ ่ วย พร้อมวิเคราะห์ผลและสรุ ปผลการดาเนินงานตลอด
ปี 2561
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2.การพัฒนารู ปแบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิงในเขตอาเภอบางพลีและการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารจัดการสุขภาพระดับอาเภอ
-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียง 51 หลังคาเรื อน ในพื้นที่ต.ราชาเทวะ ต.บางปลา ต.บัวเกราะและต.บางปลาหมู่ 14 และแปลงข้อมูลการลงพื้นที่จากประเมินสู่โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ผลการลงพื้นที่
ต.ราชาเทวะ พร้อมจัดประชุมหากับสหวิชาชีพ เพื่อกาหนดแผนการรักษาผูป้ ่ วย
-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียงเพิ่มเติมในต.ราชาเทวะ ต.บางปลา พร้อมทีมเยี่ยมบ้านและเภสัชกรจากสถาบันการพทย์จกั รี นฤบดินทร์ และคืนข้อมูลจากการลงเยี่ยมบ้านโดยการลงเยี่ยมบ้านพร้อม
ทีมพัฒนาสังคมของอบต.ราชาเทวะลงพื้นที่ประเมินความต้องการของผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพิการทางสมองที่ตอ้ งการwheel chair และร่ วมกันวางแผนการลงเยี่ยมร่ วมกันในครั้งต่อไป,จัดประชุมกับ
ชมรมผูส้ ูงอายุที่สมัครใจเป็ นจิตอาสา "ทีมเพื่อเพื่อนสุขภาพ" เพื่อวางแผนเตรี ยมการลงเยี่ยมผูป้ ่ วย
-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียงเพิม่ เติมในต.บัวเกราะ ต.บางปลา และ ต.บางปลาหมู1่ 4 พร้อมทีมเยี่ยมบ้านและเภสัชกรจากสถาบันการพทย์จกั รี นฤบดินทร์ และจัดทาหนังสือเพื่อขอส่งตัวผูป้ ่ วย
จากพื้นที่ต.บางปลาเพื่อขอรับการฟื้ นฟู ณ สถาบันการแพทย์จกั รี นฤบดินทร์และจัดทาหนังสือส่งตัวผูพ้ ิการทางสมองที่มีความต้องการwheel chair เพื่อเข้ารับการวัดตัวแล้วตัดรถเข็นให้เหมาะสมกับร่ างกาย,
จัดประชุม "ทีมเพื่อเพื่อนสุขภาพ" เพื่อวางแผนการรักษาคนไข้รายบุคคล
- ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียงรอบสอง 35 หลังคาเรื อน เพื่อประเมินผูป้ ่ วยและให้ความรู้ดา้ นการดูแลผูป้ ่ วย ในพื้นที่ตาบลราชาเทวะ ตาบลบางปลา และตาบลบางปลา หมู่ 14
- ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยติดบ้าน/ติดเตียงรอบสาม 35 หลังคาเรื อน เพื่อติดตามผลการให้ความรู้ดา้ นการดูแลผูป้ ่ วย
- ประชุมร่ วมกับทีมเพื่อนเพื่อสุขภาพ (สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ) ณ รพ.สต.ราชาเทวะ เพื่อมอบหมายให้ทีมลงพื้นที่เยี่ยมผูป้ ่ วยในตาบลราชาเทวะ
3.การพัฒนาระบบการส่งเสริ มสุขภาพเด็กวัยเรี ยนของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ตาบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
-จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่ องมือ DSPM กับครู ภายในศูนย์เด็กเล็กภายใต้การดูแลของ อบต.บางปลา พร้อมหารื อกับเจ้าหน้าที่ของอบต.บางปลาในการกาหนดวันจัดอบรม
ผูป้ กครองเรื่ องการใช้แบบคัดกรอง DSPM
-จัดกิจกรรมอบรมการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (DSPM) ในผูป้ กครองของเด็กที่ประจาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่อยูใ่ นการดูแลของ อบต.บางปลา จานวน 4 ครั้ง
-ลงพื้นที่เพื่อทาการสารวจเรื่ องความปลอดภัยในการนอนของเด็กเล็กใน รพ.สต. ทั้ง 8 แห่งของ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ

5,060,000

4,372,317.00

เงินอุดหนุนโครงการนาร่ องการให้บริ การวิชาการเพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

1,000,000

1,000,000.00

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและ
วัยรุ่ นและกลุ่มผูใ้ หญ่และสูงอายุแบบครบวงจร

11,000,000

5,948,518.23

86.41 1.จัดทาแผนการดาเนินงานและดาเนินการบริ การตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชนั สูตร (ดาเนินการชันสูตรพลิกศพ ผ่าศพ)
-ดาเนินการชันสูตรพลิกศพ จานวน 792 ราย
-ให้บริ การด้านการจัดการเรี ยนการสอนด้านเวชศาสตร์ชนั สูตร (นิติเวชศาสตร์ ) ให้แก่นกั ศึกษาแพทย์ปีที่ 4-6 และนักศึกษา elective
2.จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางนิติเวชศาสตร์ และครุ ภณั ฑ์เพื่อการสนับสุนนโครงการฯ
100.00 ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผูถ้ ูกกระทาทางเพศ ผูด้ อ้ ยโอกาสและคดีความต่างๆ รวม 420 ราย ดังนี้
1.การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 310 ราย
2.การตรวจไมโตคอนเดรี ยลเอ็นเอ 76 ราย
3.การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมเอกซ์ 22 ราย
4. การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวาย 12 ราย
54.08 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมกลุ่มเด็กและวัยรุ่ น
1. กิจกรรมการศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการรี ดสายสะดือกับการชะลอการตัดสายสะดือในทารกแรกเกิดครบกาหนด : การทดลองแบบสุ่ม (ปี ที่2) ดาเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องจากปี งบประมาณ
2560 เพิ่มขึ้นเป็ น200 คน และได้มีการติดตามทารกแรกเกิดที่ อายุ 6 เดือน และ 12 เดือนอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูลและติดตามคนไข้
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2. กิจกรรมการศึกษาระดับปรอทในเลือดของเด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (ต่อเนื่อง) ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จานวน 140 คน พร้อมส่งตรวจเลือดหาระดับสารปรอท ซึ่งอยูร่ ะว่าง
รวบรวมข้อมูลและแปลวิเคราะห์ผลกิจกรรมการศึกษาติดตามผลทารกแรกเกิดที่มีระดับปรอทในสายสะดือสูง (ระยะที่3) ดาเนินการติดตามกลุ่มตัวอย่างเด็กที่เคยมีปรอทในสายสะดือสูง จานวน 24 ราย
พร้อมตรวจสุขภาพและติดตามพัฒนาการเมื่ออายุ 12, 18 และ 24 เดือน และตรวจพัฒนาการที่เป็ นทักษะทางสติปัญญา ซึ่งการติดตามค่อยข้างมีความลาบากเนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐาน ไม่สะดวกในการมารับ
การติดตาม และไม่เห็นความสาคัญถึงปัญหา
3. กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการเรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยนโดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง โรงเรี ยน และชุมชน (โครงการนาร่ อง) ดาเนินการให้ความรู้แก่ครู และผูป้ กครองในโรงเรี ยน ซึ่ง
ได้รับความสนใจเป็ นอย่างดี จึงมีเด็กนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมครบตามที่ต้งั เป้ าหมายไว้ จานวน 70 คน โดยที่พอ่ และแม่สนใจเข้าร่ วมโครงการพร้อมเข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 170 คน ซึ่ง
กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมระยะยาว ดาเนินการในภาคการศึกษาที่ 1และ 2 ของปี การศึกษา 2561 ขณะนี้อยูร่ ะหว่างจัดกิจกรรมการสนับสนุนอาหารเช้า (ได้รับการสนับสนุนจากบริ ษทั เอกชน) และส่งเสริ มการ
ออกกาลังกาย (12 สัปดาห์ ในเทอมที่1 และ2) และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผปู้ กครอง 2 ครั้ง (3ชัว่ โมง/ครั้ง) (positive parenting)
4. กิจกรรมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินทักษะการรับรู้เชิงจานวนเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย และกิจกรรมประสิทธิภาพการฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานในเด็กปฐมวัยผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อยูร่ ะหว่างการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรี ยน เป็ นต้น
กิจกรรมกลุ่มผูใ้ หญ่และผูส้ ูงอายุ ดาเนินกิจกรรมการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบตั ิการ
1. กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยสาเหตุทางพันธุกรรมในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทชาวไทย ทาการตรวจตัวอย่างเลือดผูป้ ่ วยและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบตั ิการเพิ่มเติมจากปี ที่แล้วอีก 48 ตัวอย่าง รวมเป็ น 120 ตัวอย่าง
ครบถ้วนตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดลงในเว็บไซต์และจัดการประชุมเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั จิตแพทย์ทว่ั ไป จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ น รวมถึงแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์สาขา ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ต่อไป
2. กิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับขณะตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง และการรักษาด้วยเครื่ องช่วยหายใจแรงดันบวก ได้มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมในการทดสอบการรักษาเพิ่มอีก 17 คน
ในเดือนกันยายน กิจกรรมส่วนใหญ่ยงั มีการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมให้ได้ครบจานวนตามเป้ าหมาย เช่น 1)การพัฒนาแนวทางตรวจคัดกรองและการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะ
หลับด้วยเครื่ องช่วยหายใจแรงดันบวกในผูห้ ญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้กลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 13 คน
3. กิจกรรมการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางห้องปฏิบตั ิการของกิจกรรมการพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมร้ายแรงที่สามารถระบุความเสี่ยงกับการมีบตุ ร โดยมีอาสาสมัครคู่
สมรสที่เข้าร่ วมกิจกรรมครบจานวนในปี นี้แล้ว 30 คู่
4. โครงการได้จดั งานครบรอบ 10ปี โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทยกับการชี้นาด้านสุขภาพสู่สงั คม ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เพื่อนาเสนอผลงานประสบความสาเร็ จในการนาไปใช้สู่
สังคมทั้งในระดับคณะฯและระดับประเทศ และพบปะกลุ่มนักวิขาการสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งภายในงานได้คดั เลือกผลงานที่นาไปใช้ในวงกว้างนามาเสนอจานวนทั้งสิ้น 14 เรื่ อง (เพื่อนาเสนอผลงานที่ได้
นาไปใช้สู่สงั คมทั้งในระดับคณะฯและระดับประเทศ)
5. การศึกษาผลของการใช้แผ่นตรวจสอบโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกลือและปริ มาณโซเดียมในปัสสาวะของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ได้กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 20 คน

เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพ
บริ การด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

13,000,000

1,434,071.35

11.03 1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมสานต่อภารกิจในการดูแลสุขภาวะแก่ประชาชนที่มาร่ วมถวายความอาลัย ณ บริ เวณโดยรอบท้องสนามหลวง ด้วยการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ ในโครงการ “แพทย์อาสารวมใจถวายเป็ นพระราชกุศล” ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ให้บริ การตรวจสุขภาพทัว่ ไปและบริ การรถพยาบาลฉุกเฉิ นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยออกหน่วยแพทย์ เป็ นประจาทุกวัน
2.โครงการบริ การสุขภาพหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิฉือจี้ฯ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
3.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ทาเนียบองคมนตรี ทุกวันอังคาร
4.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อตามหน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุน รถพยาบาล พร้อมทีมปฏิบตั ิการ เช่น ออกหน่วยเป็ นกองอานวยการร่ วม กับ สน .ดุสิต Standby ในกรณี ที่
หน่วยงานเอกชนร้องของ งานเดิน – วิ่ง ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 38 ครั้ง
5.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-11 มี.ค.2561
6.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน “แพทย์เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4” ในพื้นที่องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
7. ออกหน่วยปฏิบตั ิภารกิจด้านการแพทย์และพยาบาล ในงาน “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” ณ ท้องสนามหลวงและลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 21 -28 กรกฎาคม 2561
8. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ งานเลี้ยงขอบคุณทีมงานปฎิบตั ิการช่วยเหลือหมูป่า ณ ท้องสนามหลวง 6 กันยายน 2561
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เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

115,498,500
32,912,700

115,498,492.12
27,396,633.70

6,840,000
90,748,500

6,835,108.70
86,912,745.90

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

100.00 จัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาแพทย์ เพื่อการเรี ยนการสอนต่อเนื่อง และดาเนินการจัดหาวัสดุยาในการรักษาพยาบาล
83.24 1. ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน สาหรับนักศึกษา เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริ มหลักสูตร
2. สนับสนุนทุนการพัฒนาอาจารย์พยาบาลอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก, ระดับปริ ญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ
3. ดาเนินการกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริ มหลักสูตร
4. สนับสนุนการทาวิจยั ของอาจารย์พยาบาลฯ
5. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น การจัดงานปัจฉิ มนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไทปี 2560, โครงการพัฒนารามาธิบดีพยาบาล, โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ, โครงการการใช้สถิติช้ นั สูงฯ, อบรม
อาจารย์ที่ปรึ กษา:ปรึ กษาอุ่นใจ, การสัมมนาเพื่อดาเนินการวางแผน, การอบรมและพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข, การประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
99.93 จัดหาวัสดุสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาแพทย์ เพื่อการเรี ยนการสอนต่อเนื่อง และดาเนินการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น น้ ายาเพื่อการทดสอบ ตรวจวินิจฉัยโรค
95.77 1.ดาเนินการบริ การรักษาพยาบาลและการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อฝึ กปฏิบตั ิงานแก่ผเู้ ข้ารับการศึกษา/ฝึ กปฏิบตั ิงาน 3,332 ราย
2.ดาเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายาสารเคมี ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวัสดุยา เพื่อรองรับการดาเนินงานโครงการฯ
3. ดาเนินโครงการย่อย/กิจกรรม เพื่อกาพัฒนาการรักษาพยาบาล การศึกษา การวิจยั การแพทย์ ได้แก่
1) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ ง
- พัฒนาบุคลากรที่มีอยูท่ ้งั บุคลากรที่บรรจุภายใต้ศูนย์มะเร็ ง และบุคลากรอื่นๆ ที่ดาเนินงานทางด้านโรคมะเร็ งของคณะฯ สามารถดาเนินงานได้อย่างเป็ นระบบ
- ประชุมวิชาการระหว่างแพทย์สหสาขา เพื่อปรึ กษาแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยร่ วมกันแบบสหสาขา (tumor conference) เพื่อการดูแลผูป้ ่ วยในรู ปแบบของ multi-displinary และประโยชน์ดา้ นการ
เรี ยนการสอน วิชาการ วิจยั
- จัดตั้งหน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกโรคมะเร็ ง OCC1, 2 โดยความร่ วมมือของแพทย์สหสาขารว่มตรวจรักษาผูป้ ่ วยร่ วมกันในรู ปแบบของ one stop service
- พัฒนาฐานข้อมูลด้านโรคมะเร็ งทันสมัยและมีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานบริ การ งานวิจยั และเพื่อให้สามารถนาไปถูกอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
- พัฒนางานวิจยั ด้านต่างๆ ทั้งงานวิจยั ด้านโมเลกุล การเก็บชิ้นเนื้ อ และขยายงานวิจยั ด้าน cell line เพื่อความก้าวหน้าทางงานวิจยั ด้าน precision และอื่นๆ
- สนับสนุนส่งแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญโรคมะเร็ งในตา จานวน 4 ท่าน ไปศึกษาดูงาน เรื่ อง Intra arterial chemotherapy for retinoblastoma ณ ประเทศสหัฐอเมริ กา
- พัฒนาระบบลงข้อมูลโครงการจัดเก็บชิ้นเนื้ อแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- พัฒนาระบบการลงข้อมูลจัดเก็บและรายงานทะเบียนผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง
- รับรองคณะผูด้ ูงานจากสถาบันอื่น จานวน 3 สถาบัน เข้ามาศึกษาดูงานโครงการธนาคารชีวภาพสาหรับโรคมะเร็ งแบบครบวงจร และด้าน Home Chemotherapy, จัดทาคูม่ ือ/อบรมให้ความรู้ประชาชน
ด้านโรคมะเร็ ง, สนับสนุนการเข้าร่ วมอบรมทั้งในและต่างประเทศ, Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC) ได้รับ 3 รางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
2) กิจกรรมโครงการการพัฒนาการตรวจและการศึกษากลไกการดื้อยาต้านยีนดื้อยา T790M โดยการตรวจจากเลือดของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปอด ปี ที่ 2
- พัฒนาการตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผูป้ ่ วยมะเร็ งปอดโดยวิธีต่างๆ พร้อมพัฒนาการการสกัด exosomes เพื่อนามาใช้ในการตรวจ gene expression profile และ predictive
biomarker ต่างๆ เพื่อการศึกษากลไกการดื้อยาต่อยาต้าน T790M ของการรักษาโรคมะเร็ งปอดหลังจากเริ่ มยาที่ 0, 4, 8 และ 12 เดือนตามลาดับ นาไปสู่การพัฒนายามุง่ เป้ า โดยร่ วมมือกับศูนย์ ECDD
- พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจยีนกลายพันธุ์ให้ครอบคลุมยีนสาคัญต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุดในผูป้ ่ วยมะเร็ งปอด
- มีการประชุมทีมปฏิบตั ิงาน และคัดเลือกอาสาสมัครที่มียนี กลายพันธุ์ T790M ที่ได้รับยาต้าน 3rd generation EGFR TKI เข้าสู่โครงการฯ ดาเนินการแล้วจานวน 93 ราย พร้อมติดตามอาการทางคลินิก
ของอาสาสมัครตามระยะ เก็บตัวอย่างเลือดได้รวม 232 ตัวอย่าง สามารถจาแนกกลุ่มคนไข้ด้ือยาได้รวม 35 ราย
- ดาเนินการตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผูป้ ่ วยมะเร็ งปอดแล้วเสร็ จ รวม จานวน 184 ตัวอย่าง และอยูร่ ะหว่างวิเคราะห์ขอ้ มูลและการตรวจยืนยันการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ตรวจ
พบ
- มีการเตรี ยมและนาเสนอผลงานทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ เช่น บทคัดย่อ ในการประชุม ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) ASIA 2017 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ) ,
รู ปแบบ poster เรื่ อง Circulating Cell-Free DNA (cfDNA) Molecular Profile of Thai NSCLC Patients Using Difference Variant Frequency of NGS. ในการประชุมวิชาการ IASLC 19th World Conference
on Lung Cancer (IASLC WCLC 2018) ประเทศแคนาดา
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- ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจยีนกลายพันธุ์ให้ครอบคลุมยีนสาคัญต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุดในผูป้ ่ วยมะเร็ งปอด
- พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจยีนกลายพันธุ์เฉพาะจุดให้ครอบคลุมยีนสาคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุด ครอบคลุมยีนจานวน 52 ชนิด สามารถตรวจสารพันธุกรรมในรู ปแบบของ total nucleic
acid ประกอบด้วย DNA และ RNA ไปพร้อมๆ กัน ขณะนี้อยูร่ ะหว่างดาเนินการทดสอบ
- เข้าร่ วมการนาเสนอผลงานในรู ปแบบของบทคัดย่อในการประชุมวิชาการ IASLC 19th World Conference on Lung Cancer (IASLC WCLC 2018) ประเทศแคนาดา, พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจยีน
กลายพันธุ์เฉพาะจุดให้ครอบคลุมยีนสาคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุด ครอบคลุมยีนจานวน 52 ชนิดสามารถตรวจสารพันธุกรรมในรู ปแบบของ total nucleic acid ประกอบด้วย DNA และ RNA
ไปพร้อมๆ กัน พบว่าประสิทธิภาพของชุดตรวจยีนกลายพันธุ์สามารถให้ผลแม่นยาเช่นเดียวกับวิธีการตรวจตามมาตรฐานอื่นๆ แต่ตรวจการกลายพันธุ์ได้จานวนมากในระยะเวลาเดียวกัน

0700 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร

677,783,700
13,050,000

677,783,700.00
13,050,000.00

10,000,000

10,000,000.00

เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

5,000,000

5,000,000.00

100.00 ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา
1.นักศึกษาคงอยู่ จานวน 75 คน
2.ผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน 14 คน
3.นักศึกษาที่เข้าใหม่ จานวน 17 คน

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครื อข่ายด้าน
การแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)

3,000,000

3,000,000.00

100.00 1. พัฒนาต้นแบบเครื อข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ทางไกล ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีจานวนเครื อข่าย 78 เครื อข่าย
2. มีจานวนกิจกรรมการให้บริ การทางไกล 1,090 ครั้ง
3. มีจานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การในการเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการ 24,278 ครั้ง

เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวิทยาเชิ งระบบศิริราชสู่ศูนย์ความเป็ น
เลิศวิจยั สากล (SISP 2.0)

5,000,000

5,000,000.00

100.00 1. ดาเนินการวิจยั และค้นคว้าการพัฒนายาแบบมุง่ เป้ า โดยมีทนุ วิจยั จากภายนอกคณะฯ จานวน 14 โครงการ
2. สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจยั ภายในเครื อข่ายระดับประเทศและนานาชาติ จานวน 30 ครั้ง

14,720,000

14,720,000.00

เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ

100.00
100.00 ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา
1.นักศึกษาคงอยู่ จานวน 82 คน
2.ผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน 12 คน
3.นักศึกษาที่เข้าใหม่ จานวน 22 คน
100.00 1. ดาเนินการจัดการศึกษา
-หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรปกติ โดยมี 1. นักศึกษาคงอยู่ จานวน 203 คน 2.ผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน 58 คน 3.นักศึกษาที่เข้าใหม่ จานวน 52 คน
-หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริ ญญาโท โดยมี 1.นักศึกษาคงอยู่ จานวน 40 คน 2.ผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน 2 คน 3.นักศึกษาที่เข้าใหม่ จานวน 10 คน
-หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก มีนกั ศึกษาคงอยู่ จานวน 5 คน
2. ดาเนินการบริ การดูแลรักษาผูป้ ่ วยด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีจานวนผูเ้ ข้ารับบริ การรักษาผูป้ ่ วย 46,878 คน
3. ดาเนินการผลิตยาผงสมุนไพร โดยมีการผลิตยาสมุนไพร จานวน 3,533 กิโลกรัม และยาสมุนไพรสาเร็ จรู ป จานวน 6,633 กิโลกรัม เพื่อใช้สาหรับการตรวจรักษาและดูแลผูป้ ่ วย รวมทั้งเป็ นการพัฒนา
กระบวนการ วิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้รับเกียรติบตั ร GMP ฉบับปี พ.ศ.2548

100.00 1. ดาเนินงานบริ การสังคม ดังนี้
-การชันสูตรพลิกศพ จานวน 6,995 ศพ
-ดาเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์โดยจานวนรายในการตรวจผูป้ ่ วยทางคดี 7,795 ราย
-จานวนรายในการตรวจผูป้ ่ วยทางศาล 83 ราย
-จานวนรายในการรับสิ่งส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 7,121 ราย
-จานวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการฮีสโตเคมี 43,555 แผ่น
-จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยา 33,947 ตัวอย่าง
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-จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการซีโรโลยี 2,532 ตัวอย่าง
-จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการวัตถุพยาน 2,765 ตัวอย่าง
2. ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน พบว่ามีนกั ศึกษานักศึกษาแพทย์ที่ลงเรี ยนหลักสูตรนิติเวช จานวน 570 คน
3. มีผมู้ ารับบริ การเผยแพร่ ความรู้ดา้ นนิติเวชศาสตร์ จานวน 603 คน

เงินอุดหนุนโครงการนาร่ องการให้บริ การวิชาการเพื่อป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

1,394,000

1,394,000.00

100.00 จัดกิจกรรมบริ การเผยแพร่ ความรู้ภายนอก มีผเู้ ข้าร่ วม จานวน 985 คน (กิจกรรมครอบครัวสุขใจต้อนรับสมาชิกใหม่ กิจกรรมบริ การวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรี ยมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่าน
กล้องทางนรี เวชวิทยา กิจกรรมให้ความรู้ก่อนสมรส และกิจกรรมเสริ มสร้างความรู้โรคขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและกระบังลมหย่อนในสตรี )

เงินอุดหนุนโครงการนิ ทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหา
ราชินีเพื่อสุขภาพผูพ้ ิการทางการมองเห็น

1,100,000

1,100,000.00

100.00 1. มีจานวนผูพ้ ิการทางสายตาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ จานวน 250 คน
2. มีจานวนครั้งที่จดั ฝึ กอบรม/บริ การวิชาการ จานวน 6 ครั้ง
3. มีจานวนผูส้ นใจและรับรู้ในกิจกรรมสัญจร จานวน 527 คน

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง

15,000,000

15,000,000.00

347,208,300

347,208,300.00

14,360,000

14,360,000.00

100.00 1.ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษาคงอยูจ่ านวน 84 คน และมีผสู้ าเร็ จการศึกษาจานวน 84 คน
2.ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน

247,951,400

247,951,400.00

100.00 ดาเนินการจัดบริ การการรักษาพยาบาล ดังนี้
-จัดบริ การการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก จานวน 3,120,015 คน / ผูป้ ่ วยใน จานวน 84,074 คน
-มีจานวนการผ่าตัด 84,668 ครั้ง
-มีจานวนผูป้ ่ วยที่มารับบริ การด้านผูม้ ีบตุ รยากและความผิดปกติของทารกในครรภ์ จานวน 18,652 คน
-มีจานวนผูป้ ่ วยที่รับบริ การด้านระงับปวดจานวน 1,980 คน
-มีจานวนผูป้ ่ วยที่รับบริ การด้านวิสญ
ั ญีวิทยา จานวน 49,731 คน

33,904,200
8,914,000

32,463,737.95
8,241,601.28

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

0800 คณะเภสั ชศาสตร์
เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเภสัช

100.00 1. ดาเนินการฝึ กอบรมแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้บริ การ โดยมีการจัดอบรม จานวน 21 ครั้ง
2. ดาเนินการให้บริ การวิชาการ เผยแพร่ ความรู้ทางด้านการรักษาและการป้ องกันโรค จานวน 1 ครั้ง
3. จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลหรื อออกหน่วยให้ความรู้ในเชิงรุ กสู่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล จานวน 1 ครั้ง
100.00 1.ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน นักศึกษาคงอยูจ่ านวน 708 คน ผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน 48 คน และมีนกั ศึกษาเข้าใหม่ จานวน 132 คน
2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน

95.75
92.46 1.โครงการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพของนักศึกษา มีจานวนนักศึกษาที่ผ่านโครงการ ชั้นปี ที่ 3 จานวน 119 คน /ชั้นปี ที่ 4 จานวน 118 คน / ชั้นปี ที่ 6 จานวน 104 คน
2. นักศึกษาที่ผ่านการฝึ กอบรมตามโครงการ ร้อยละ 98.34
3.โครงการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีจานวนแหล่งฝึ กที่ได้รับการพัฒนา จานวน 96 แหล่งฝึ ก
4.โครงการเพิ่มทักษะทางการวิจยั ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในรู ปของโครงการพิเศษ มีงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ จานวน 60 โครงการ
5.โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดประชุมพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน จานวน 2 ครั้ง

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่ องสาอางและเภสัช
ภัณฑ์ทางผิวหนัง

11,140,000

11,058,466.00

99.27 1.มีการเปิ ดให้บริ การการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดอย่างเป็ นทางการ และมีการจัดทาประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการเช่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่
จานวนตัวอย่างทดสอบยังไม่เป็ นไปตามที่ต้งั ไว้เนื่องจากทางศูนย์เพิ่งเริ่ มการประชาสัมพันธ์ในเดือนมีนาคม 2561
2.จัดทา websit เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบเครื่ องสาอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง
3.มีการพัฒนาวิธีการทดสอบการระคายเคืองตาม OECD 429 (non animal testing) เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป
4.ให้บริ การการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด 31 ตัวอย่าง
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เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พฒั นาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

8,000,000

7,937,555.00

99.22 โครงการกาลังอยูร่ ะหว่างการจัดจ้างผูร้ ับจ้างใหม่มาดาเนินการก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์ฝึกปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร อันเนื่องจากผูร้ ับจ้างเดิมไม่สามารถทางานต่อได้ จึง
ส่งผลให้การดาเนินการเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนา ซึ่งอยูใ่ นอาคารดังกล่าวมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าที่กาหนดไว้ และกระทบไปยังแผนการรับบุคลากรเข้ามาดาเนินงาน ทั้งนี้ ได้ทาการจัดหา
ครุ ภณั ฑ์เสร็ จสิ้นทุกรายการแล้วและครุ ภณั ฑ์บางส่วนถูกติดตั้งที่หอ้ งปฏิบตั ิการชัว่ คราว

เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์

1,000,000

910,807.12

91.08 ภายใต้เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์ มีการดาเนินงานโครงการ ดังนี้
1.คลังข้ อมูลยา
-ให้บริ การถาม ตอบปัญหาเรื่ องยาทาง E-mail และทางเว็บไซด์คลังข้อมูลยา จานวน 378 ครั้ง
-บริ การสมัครสมาชิกใหม่ สารคลังข้อมูลยา จานวน 294 คน
-บริ การต่ออายุสมาชิกสารคลังข้อมูลยา จานวน 396 คน
-จัดทาวารสารคลังข้อมูลยา จานวน 4 ฉบับ
2.หน่ วยพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร
1.ศึกษาหาปริ มาณน้ าตาล, glycerin, 70% sorbitol และ buffer ในตารับ จากผลการทดลองที่ได้ ปริ มาณ syrup USP, glycerin, 70% sorbitol, citric acid และ Na2HPO4.12H2O ที่เหมาะสมในการเตรี ยมน้ า
กระสายยา คือ 40 %v/v, 5 %w/v, 5 %w/v, 0.288 %w/v และ 0.240 %w/v ตามลาดับ
2.ศึกษาปัจจัยของชนิดและปริ มาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC ต่อความหนืดและสมบัติ Thixotropic ของน้ ากระสายยา และศึกษาหาปริ มาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC โดยวิธี design of experiment:
Box-Behnken design
3.พัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2 ตารับ คือ Flavored oral suspending vehicle และน้ ากระสายยาที่เตรี ยมจาก vehicle for oral suspension 4x และ flavored sugar-free oral suspending vehicle ได้น้ ากระสายยา vehicle
for oral solution sugar free
3.อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิรีรุกขชาติ
1.มีการตอบคาถามแก่ผสู้ นใจข้อมูลด้านพรรณพืช ต้นไม้ สมุนไพรต่าง ๆ ในสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ทางโทรศัพท์ จานวน 168 คน
2.มีผเู้ ข้าชม Web site ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จานวน 15,612 คน
3.จานวนผูเ้ ข้าชม YouTube ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จานวน 16,281 คน
4.จานวนผูเ้ ข้าชม Facebook ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จานวน 7,510 คน
5.จัดนิทรรศการนอกสถานที่ 6 ครั้ง ผูเ้ ข้าชม 19,412 คน
6.ผูเ้ ข้าชมเป็ นหมูค่ ณะฯ จานวน 142 ครั้ง / 10,010 คน
7.มีผเู้ ข้าชมนิทรรศการถาวรในอุทยานฯ 22,763 คน
8.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนน 4.43 คะแนน

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

4,850,200

4,315,308.55

88.97 ภายใต้เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์ จัดดาเนินโครงการดังนี้
1.โครงการ "เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC" ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 27 คน
2.โครงการ สองเม็ดรวมใจ (พัฒนาชุมชน/โรงเรี ยน) ณ ศูนย์อนุรักษ์พนั ธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 75 คน
3.มีจานวน Visit ของ Website ด้านบทความยา สมุนไพร จานวน 2.5 ล้าน Visit
3.โครงการสุขภาพเต็มร้อย ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.60 มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 500 คน
4.โครงการอบรมโรคเอดส์แก่ทหารใหม่ ณ กองพันทหารสารวัตรที่ 11 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 100 คน
5.โครงการเผยแพร่ ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร เรื่ อง สมุนไพรใช้ภายนอกและปฐมพยาบาล ณ รพสต.บางแม่นาง ต.บางแม่นาง เขตบางใหญ่ นนทบุรี มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 74 คน
6.จานวนผูป้ ่ วยที่ได้รับการตรวจคัดกรองและจ่ายยา/ดูแลสุขภาพ จานวน 70 คน
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วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
7.จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเภสัชมหิดลสร้างเสริ มสุขภาพสู่ชุมชน- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ดูแลการใช้ยาสามัญประจาบ้าน/ให้ความรู้ดา้ นสุขอนามัยอย่างถูกต้อง) ณ โรงเรี ยนวัดวรภูมิ ต.สวน
หลวง เขตอัมพวา จ.สมุทรสงคราม และโรงเรี ยนบ้านบางนาลี่ ต.บางนางลี่ เขตอัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 75 คน
8.โครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ดา้ นการใช้ยา การป้ องกันโรคเรื้ อรังแก่กาลังพล และครอบครัว มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 200 คน
9.โครงการร้านยาคณะเภสัชฯ มหิดล ร่ วมใจร่ วมบริ หารตูย้ าชุมชนอย่างปลอดภัย จานวน 11 ตู้

0900 คณะวิทยาศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

165,349,800
200,000

165,326,368.63
199,791.30

99.99
99.90 หลักสูตรพิษวิทยาจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้หอ้ งปฏิบตั ิการของหลักสูตรและห้องปฏิบตั ิการของภาควิชาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรี ยนการสอน ให้นกั ศึกษามีวสั ดุวิทยาศาสตร์ใช้อย่างเพียงพอ

เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริ มการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การแพทย์

5,000,000

4,991,971.00

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการ
ชีววิทยา สาหรับเป็ นพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับมหาวิทยาลัยใน
ศตวรรษที่ 21

8,000,000

8,000,000.00

เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ระยะที่ 2 (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย)

39,066,400

39,066,400.00

100.00 1 .จัดการเรี ยนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กบั นักศึกษา
2. เบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้กบั นักศึกษาทุนที่มีผลการศึกษาเป็ นไปตามที่โครงการกาหนด
3. ส่งเสริ มนักศึกษาทุนให้เข้าร่ วมอบรม ประชุม หรื อเสนอผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศ
4. จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร เพื่อเป็ นการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ
5.ชี้แจงข้อกาหนด ระเบียบ และเงื่อนไขของทุน เพื่อนักศึกษาจะได้คงสภาพการเป็ นนักศึกษาทุนและสามารถสาเร็ จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ทนุ กาหนด รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาทุนได้สร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษา รุ่ นพี่ และ รุ่ นน้อง เพื่อเป็ นการสร้างเครื อข่ายทุน

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจยั และการเรี ยนการสอนทาง
วิศวกรรมบูรณาการโดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริ ม Entrepreneurial University

5,000,000
70,677,800
18,957,600
3,480,000
14,968,000
6,340,600
6,340,600

5,000,000.00
70,668,890.83
18,952,342.34
3,479,984.07
14,966,989.09
6,340,600.00
6,340,600.00

100.00
99.99
99.97
100.00
99.99
100.00
100.00

1100 คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

53,240,000
500,000

53,165,537.59
486,291.30

99.84 ดาเนินการติดตั้งระบบการเรี ยนการสอนทางไกล ณ.ห้องเรี ยน SC2-512 วิทยาเขตศาลายา และห้องประชุม RF5 วิทยาเขตพญาไท สามารถดาเนินการเรี ยนการสอนเสมือนอยูห่ อ้ งเดียวกัน และมีเว็บไซด์
สาหรับเข้ามาทบทวนบทเรี ยนอีกทางนึง (ห้องเรี ยนที่จะดาเนินการติดตั้งยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้) มีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการ จานวน 200 คน
100.00 1.จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 รายการ, ตูเ้ หล็กสาหรับใส่กล้องจุลทรรศน์ จานวน 4 ตู้ , กล้องจุลทรรศน์สเตอริ โอ 1 เครื่ อง
2.จ้างพัฒนาและวางระบบควมคุมการนาเสนอ สนับสนุนโครงการปฏิบตั ิการชีววิทยาระบบดิจิตอล 1 ระบบ
3.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการสไลด์ถาวร จานวน 50 ชุด

สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการชีววิทยา
มีจดั การเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
มีจดั การเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
มีจดั การเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
มีจดั การเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดาเนินงานก่อสร้างห้อง Active Learning Classroom 4 ห้อง / ห้องศูนย์เครื่ องมือกลางด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง 1 ห้อง / ห้อง co-working space และห้องวิจยั ร่ วมภาคอุตสาหกรรม 1 ห้อง /ห้อง FAB
LAB เพื่อความร่ วมมือภาคอุตสาหกรรม 1 ห้อง โดยก่อหนี้ผูกพัน ทาสัญญาเลขที่ C4100000157EG โดยส่งมอบงาน 2 งวด ได้แก่
- งวดที่ 1 งานกั้นรั้ว ทาทางเดินเฉพาะส่วน รื้ อถอนผนัง ประตู ก่อผนังอิฐ
- งวดที่ 2 งานเดินท่อระบบไฟฟ้ า ปูพ้นื ก่อผนังอิฐ ระบบปรับอากาศ ฝ้ าเพดาน เดินท่อลม ระบบประปาสุขาภิบาล เดินระบบไฟฟ้ าสื่อสาร

99.86
97.26 1.จัดการเรี ยนการสอนระดับนานาชาติ 9 หลักสูตร
2.อบรม The 7th Annual Course on School Health and Nutrition Programme in Asia
3.การจัดประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ JITMM /จัดประชุมวิชาการ ASTMS ณ USA และจัดประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปนุ่
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เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนในถิ่น
ทุรกันดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้อน

วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

5,000,000

4,998,360.64

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

47,740,000

47,680,885.65

1200 คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

8,348,000
885,400

7,156,183.80
820,062.62

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

99.97 1.ผลการดาเนินงานด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการ จัดกิจกรรมบริ การวิชาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรี ยนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
-การตรวจสุขภาพทัว่ ไป พบว่า จากจานวนนักเรี ยนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ 1,344 คน พบว่า 1,044 คน (ร้อยละ 78) มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคช่องปาก 294 คน (ร้อย
ละ22) โรคผิวหนัง 94 คน (ร้อยละ 7) เหา 81 คน (ร้อยละ 6) โรคหัวใจแต่กาเนิด 14 คน (ร้อยละ 1) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 12 คน (ร้อยละ 1) ตามลาดับ โดยพบมากในเด็กระดับปฐมวัย ยกเว้น
โรคหัวใจแต่กาเนิด ซึ่งพบได้ในทุกระดับชั้น
-จากการตรวจโรงเรี ยนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้จ่ายยาถ่ายพยาธิให้กบั นักเรี ยนและบุคลากร จานวนผูร้ ับบริ การ นักเรี ยน 1,312 คน ครู และบุคลากรโรงเรี ยน ประมาณ 100 คน, รักษา
โรคเหาแก่เด็กนักเรี ยน 33 คน, ตรวจติดตามผลการรักษาโรคหนอนพยาธิหลังให้ยา 1 เดือน จานวนผูร้ ับบริ การ นักเรี ยน 436 คน ครู 2 คน ,ตรวจติดตามผลการรักษาโรคหนอนพยาธิหลังให้ยา 2 เดือน
จานวนผูร้ ับบริ การ นักเรี ยน 482 คน จานวนให้ความรู้สุขศึกษา 3,100 คน ความพึงพอใจ 100%
2.ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ในพื้นที่ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หมูบ่ า้ นทีโมโกทะ หมูบ่ า้ นเกร๊ ะคี หมูบ่ า้ นแม่นิลคี หมูบ่ า้ นแม่สลิดคี หมูบ่ า้ นแม่
สลิดน้อย หมูบ่ า้ นมะโหนกคี หมูบ่ า้ นแม่นิล หมูบ่ า้ นแม่โขะ และหมูบ่ า้ นแม่สลิดหลวง การออกพื้นที่ในครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้ าดื่มในครัวเรื อน จานวน 217 ตัวอย่าง และดาเนินการวิเคราะห์
คุณภาพน้ าดื่ม 3 ประเภทคือ (1) คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เช่น ความขุน่ (2) คุณภาพน้ าทางด้านเคมี เช่น ค่าความเป็ นกรดด่าง ความกระด้างทั้งหมด คลอรี นอิสระตกค้าง โลหะหนัก สารอินทรี ย ์ สารอิ
ออนประจุบวกและลบ (3) คุณภาพน้ าทางด้านจุลชีววิทยา เช่น เชื้อ อีโคไล และโคลิฟอร์มทั้งหมด ผลการศึกษานี้จะสามารถบอกระดับการปนเปื้ อนของคุณภาพน้ าดื่ม ความเหมาะสมและความปลอดภัยใน
การบริ โภค สามารถใช้เป็ นแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพน้ าให้เหมาะสม และเป็ นแนวทางการให้สุขศึกษากับประชาชนในเรื่ อง คุณภาพน้ าและคุณภาพชีวิต ในขั้นตอนต่อไป
99.88 1.จัดซื้อวัสดุยา จานวน 319 รายการ
2.ให้บริ การบาบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั ผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน 99,169 ราย
3.ให้บริ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทางผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน 33,710 ตัวอย่าง
85.72
92.62 มีการดาเนินงานภายใต้เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ 2 ศูนย์ คือ
1.ศู นย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุ ข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ดาเนินงานดังนี้
1. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 ดาเนินการเสร็ จสิ้นสมบูรณ์ และในปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 61) กาลังจัดทารู ปเล่มเพื่อส่งโรงพิมพ์
2. โครงการวิจยั เรื่ อง ความเป็ นไปได้ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่เกิดใหม่สูบบุหรี่ ตลอดอายุ (นักวิจยั ร่ วม) สนับสนุนทุนวิจยั โดย ศจย. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 12 เดือน 24 มี.ค. 60 - 23 มี.ค. 61
ดาเนินโครงการเสร็ จสิ้นสมบูรณ์
3. โครงการวิจยั เรื่ อง การประเมินเพื่อพัฒนาการดาเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทว่ั ไทยเทิดไท้องค์ราชันระดับพื้นที่ : กรณี ศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี สนับสนุนทุนวิจยั
โดย ศจย. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 6 เดือน 1 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 ดาเนินโครงการเสร็ จสิ้นสมบูรณ์
4. โครงการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 (นักวิจยั ร่ วม) สนับสนุนทุนวิจยั โดย สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 อยูใ่ นระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
5. โครงการวิจยั เรื่ อง การประเมินผลการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (นักวิจยั ร่ วม) สนับสนุนทุนวิจยั โดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
2.ศู นย์ศึกษานโยบายสาธารณสุ ขสวัสดิการและสังคม ดาเนินงานวิจยั 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนากลไกการทางานแบบบูรณาการระดับอาเภอในการดูแลและส่งเสริ มสุขภาพอนามัยเจริ ญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ(SRH)ของแรงงานหญิงลาว โครงการสิ้นสุดเมื่อ 30 พ.ย. 2561 นาส่ง
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์เมื่อ 16 มิถุนายน 2561
2.โครงการ Greater Mekong Young MSM Internet Survey
-สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 10 ประเทศ แปรแบบสอบถามเป็ นภาษาของประเทศนั้นๆ ที่จดั เก็บ ปรัปแก้ไขแบบสอบถาม ทดลองใช้แบบสอบถาม และนาแบบสอบถามเก็บข้อมูลจริ งเสร็ จแล้ว 7 ประเทศ
คือ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นล์ อินโนนีเซีย จีน
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วงเงิน
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3.โครงการพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริ มทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุ นแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรี ยน (เป็ นโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนที่ต้งั ไว้) กับนักเรี ยน
จากโรงเรี ยนที่เลือก 6 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ โรงเรี ยนทวีธาภิเศก โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรี ยนราชินีบรู ณะ โรงเรี ยนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง และโรงเรี ยนสตรี วดั
อัปสรสวรรค์ จานวน 64 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- การอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อเพื่อลดปัญหาการรังแกกันและความรุ นแรงบนพื้นที่ออนไลน์
- การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อลดความรุ นแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรี ยน ได้แบ่งลักษณะของสื่อออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1) สื่อประเภทคลิปวิดิโอ หนังสั้น เอนิเมชัน่ และ 2) สื่อประเภทคอนเทนต์ เช่น Facebook fanpage, poster เป็ นต้น
-จัด “เวทีปล่อยของ: พลังเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อลด Cyberbullying ในโรงเรี ยน” เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และแสดงให้เห็นพลังของเยาวนในการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์เพื่อลดความ
รุ นแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรี ยน
4. โครงการพัฒนากลไกบูรณาการระหว่างประเทศไทย-ลาวเพื่อส่งเสริ มการเข้าถึงระบบบริ การสุขภาพของประชากรข้ามชาติลาว (เป็ นโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนที่ต้งั ไว้)

เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย)

340,600

-

- ยังไม่มีการดาเนินงานตามกิจกรรม เนื่องจากยังไม่มีนกั ศึกษามาเบิกค่าใช้จ่าย

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
1300 คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการเฝ้ าระวังติดตามโรคจากสัตว์

6,822,000
300,000
32,450,200
30,000,000

6,046,908.68
289,212.50
32,446,376.82
29,998,963.96

88.64 จัดการเรี ยนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาแพทย์มีความรู้พ้นื ฐานด้านนี้มากขึ้น
96.40 จัดการเรี ยนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาทางด้านทันตแพทย์มีความรู้พ้นื ฐานด้านนี้มากขึ้น
99.99
100.00 1.ดาเนินการสารวจโรคและได้ตวั อย่างตามเป้ าหมายที่กาหนดในแต่ละครั้งที่ออกภาคสนาม มีตวั อย่างที่วิเคราะห์ 18,559 ตัวอย่าง
2.การตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบตั ิการ ตัวอย่างได้มาจากการเฝ้ าระวังโรคแบบดาเนินการเก็บตัวอย่างภาคสนามเองและรับจากหน่วยงานที่เป็ นเครื อข่ายของศูนย์เฝ้ าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ฯ
3.ดาเนินการศึกษาวิจยั โรคติดต่อ ของโครงการ ดังต่อไปนี้
- โครงการ Lab network ผลการดาเนินงาน คือ เก็บตัวอย่างโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติบริ เวณพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ และเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า บึงบอระเพ็ด จ.นครนายก
และพื้นที่ที่มีรายงานของสัตว์ปีกป่ วยตายผิดปกติ
- โครงการศึกษาการแพร่ กระจายและปฏิสมั พันธ์ของเชื้อไวรัสซิกาในยุงพาหะและโฮสต์สตั ว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างนัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและยุง ที่ จ. พิจิตร
- โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ได้มีการสารวจจระเข้ในพื้นที่ธรรมชาติ ที่บึงบอระเพ็ด และปางสีดา และมีการกักจระเข้จานวน 20 ตัว ที่ อ. สามพราน จ.
นครปฐม เพื่อตรวจสอบโรคและตรวจสอบสายพันธุ์ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ
- โครงการสารวจ H7N9 ในพื้นที่ชายแดน โดยศูนย์ความร่ วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ได้ดาเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แก่เจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งออกไปเก็บตัวอย่าง
และดาเนินการให้ตรวจตัวอย่างที่ส่งมาจากหน่วยงานที่ร่วมมือ
-โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดาเนินการเฝ้ าระวังโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
-โครงการ Wildlife trade ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างในสัตว์ป่าที่มีการค้าขายตามชายแดนหรื อที่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อตรวจหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบตั ิใหม่

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แรกรับ ฟื้ นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของ
กลางและสัตว์ต่างถิ่น

2,450,200

2,447,412.86

99.89 1.ดาเนินการกักกันและดูแลสัตว์ป่าของกลางที่ได้จากการจับกุมจากผูต้ อ้ งหาลักลอบจับและค้าสัตว์ป่า เป็ นจานวนสัตว์ท้งั สิ้น 613 ตัว และได้นาส่งสัตว์คืนสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พิช จานวน 61 ตัว
2.การตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าต่างถิ่น 44 ตัวอย่าง
3.การฝึ กอบรมอาสาสมัคร 74 คน
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1600 วิทยาลัยราชสุ ดา
เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ

เงินอุดหนุนบริ การวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา

1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม
2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชี ย
เงินอุดหนุนโครงการพหุวฒั นธรรมอาเซียน

วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

10,370,000
8,370,000

10,031,295.36
8,161,116.12

96.73
97.50 1.ภาควิชาหูหนวกศึกษาได้จดั การเรี ยนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ได้ดาเนินการเชิญอาจารย์พิเศษมาทาการสอน ดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในรายวิชาและ
จัดโครงการเสริ มหลักสูตรและเสริ มความเป็ นครู กิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร และศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
2.โครงการปรับปรุ งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนินการจัดทา มคอ.2 และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก อยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาหลักสูตรซึ่งอยูใ่ นขั้นตอนการจัดทา มคอ.2
3.โครงการฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยน นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพระหว่างเรี ยนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
4.โครงการฝึ กปฏิบตั ิในรายวิชา รสหศ 490 สหกิจเครื่ องเคลือบดินเผา 3 โดยนักศึกษาออกฝึ กปฏิบตั ิฯ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
5.โครงการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2561 นักศึกษาอยูใ่ นระหว่างฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ทั้งนี้ ภาควิชาหูหนวกศึกษาไม่ดาเนินโครงการพุทธศาสนากับคนหูหนวก เนื่องจากนักศึกษาจะต้องเตรี ยมจัดทาสื่อการเรี ยนการสอนสาหรับฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา จึงไม่สามารถดาเนินโครงการ
ดังกล่าวได้ในปี งบประมาณนี้

2,000,000

1,870,179.24

93.51 มีการจัดโครงการ 6 โครงการ ดังนี้
1.โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเผยแพร่ องค์ความรู้เครื่ องเคลือบดินเผาสู่ชุมชน
3.โครงการสัปดาห์วนั รับรองภาษามือไทย
4.โครงการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นคนพิการ ครั้งที่ 5
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การใช้คอมพิวเตอร์ข้นั พื้นฐานสาหรับคนพิการทางการเห็น
6.โครงการฝึ กอบรมทักษะการบริ การคนพิการและผูส้ ูงอายุ โครงการบริ การวิชาการสู่ชุมชนสาหรับคนพิการ ปี 2561
มีโครงการที่ดาเนินโครงการอยูแ่ ละขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจยั และพัฒนาคนพิการ ประจาปี 2561 และโครงการประกวดเล่าเรื่ องด้วย
ภาษามือไทยสาหรับเยาวชนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ครั้งที่ 15

528,500
528,500

527,700.00
527,700.00

5,277,700
1,000,000

4,291,542.15
949,792.27

99.85
99.85 ดาเนินงานกิจกรรมเรี ยนการสอนตลอดปี งบประมาณ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศ
81.31
94.98 1.จัดกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus ครั้งที่ 1 เป็ นการเสวนาเปิ ดตัวหนังสือ "ธรรมดา แต่ไม่สามัญ : ผูห้ ญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย" ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเรื อนไทย
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา
2.จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับพหุวฒั นธรรมอาเซียนในรู ปแบบหนังสือ จานวน 2 เล่ม และรู ปแบบอีบคุ๊ 1 เล่ม
3.จัดทาหนังสือเสียง "ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผูห้ ญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย" เพื่อมอบให้กบั ห้องสมุดคนตาบอดและผูพ้ ิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ
4. จัดโครงการประกวดภาพยนตร์ส้ นั ประจาปี 2561 (Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018) หัวข้อ “พหุวฒั นธรรมในชีวิตประจาวัน” (Everyday Multiculturalism) มีอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2 ครั้งใน
หัวข้อ “พหุวฒั นธรรมในอาเซียนสาหรับผูก้ ากับภาพยนตร์รุ่นใหม่” ให้กบั ผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการ ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 30 ก.ค. 61 และจะประกาศผลวันที่
16 ก.ย. 61 ในงานเทศกาลภาพยนตร์ส้ นั ครั้งที่ 22 ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
5. จัดกิจกรรม Policy Forum ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "Under the Shadow of Sino-US Great Power Competiotion: Analyzing Myanmar and Thailand's Alignment Choices and Their Consequences" โดยอาจารย์
อาคันตุกะ Associate Professer Dr.Enze Han, Department of Politics and Public Administration, University of Hong Kong ณ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
6. จัดกิจกรรม The International Workshop ในหัวข้อ “Creative Economy in Multicultural ASEAN” ในวันที่ 26 มิ.ย. 61 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณี ยก์ ลาง บางรัก
7. จัดกิจกรรม Multicultural Focus ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "Italy and Asia: Past and Present" ระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 61 ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเรื อนไทย สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
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วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
8. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลและหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ณ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
9.จัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง สีสนั พหุวฒั นธรรมบนรอยทาง อาเซียน สหภาพยุโรปและเอเชีย
10.จัดทาเว็บไซต์เพื่อสร้างตัวตนของโครงการพหุวฒั นธรรมอาเซียน และเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ในประเด็นพหุวฒั นธรรมอาเซียน การย้ายถิ่นข้ามชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มิวเซียม และอื่นๆ ต่อสาธารณะ
11. จัดงานกิจกรรม workshop “Mobility in ASEAN: Social Protection and Multiculturalism” ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กิจกรรมประสบความสาเร็ จ
12. ให้เงินสนับสนุนการวิจยั และสร้างเครื อข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 จานวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ได้ผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เงินอุดหนุนโครงการเอเชี ยอาคเนย์ศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

777,700

777,505.52

99.97 1.สานักงานบริ การข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ จัดซื้อหนังซื้อจากประเทศอินเดียเพื่อใช้เป็ นเอกสารค้นคว้าวิจยั และประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ที่เกี่ยวกับอาเซียนเชิงรุ กทั้งภายในสถาบันฯ และ
ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้รับทราบและมาใช้บริ การมากขึ้น
2.ส่งบทความที่เกี่ยวกับความร่ วมมืออินเดีย-อาเซียน ไปยัง ASEAN Secretariat; ทูตไทยประจาอาเซียน; ทูตอินเดียประจาอาเซียน; ผูช้ ่วยเลขาธิการอาเซียนฝ่ ายสังคมและวัฒนธรรม; นายกรัฐมนตรี ไทย;
นายกรัฐมนตรี อินเดีย; กระทรวงต่างๆ ของไทย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน: กระทรวงพาณิ ชย์; กระทรวงเกษตร เป็ นต้น รวมทั้งเอกอัครราชทูตอินเดียประจา
ประเทศไทย เพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่ วมมือต่างๆ ระหว่างประชาชนอาเซียนและอินเดีย
3. เผยแพร่ ผลงานอินเดีย-อาเซียนผ่านการประชุม the 5th Round Table of Think Tank ณ กรุ งจาการ์ตา อินโดนีเซียและสร้างเครื อข่ายทางวิชาการ พร้อมทั้งเขียนบทความสรุ ปเนื้อหาของการประชุม เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในจดหมายข่าวสองภาษา India Calling Vol. IX (1), 2018
4.เผยแพร่ เนื้ อหาอินเดีย-อาเซียน ผ่านรายการวิทยุรัฐสภา 1 ครั้ง
5.สร้างเครื อข่ายทางวิชาการกับนักวิชาการในประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง / สิงคโปร์ 2 แห่ง
6.จัดเตรี ยมต้นฉบับหนังสือเกี่ยวกับไวยากรณ์เวียดนามเพื่อเตรี ยมพิมพ์ในโอกาสต่อไป
7.มีส่วนร่ วมในการนาผูป้ ระกอบการ และนักวิชาการไทยไปสร้างเครื อข่ายกับนักธุรกิจและหน่วยงานราชกสนของเมียนมา และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนืออินเดีย
8.จัดหาหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนให้กบั สานักงานบริ การข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ของสถาบันฯ และเผยแพร่ ในวงกว้างสู่สงั คม
9.พิมพ์หนังสือวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนสองเล่มเพื่อเผยแพร่ สู่สงั คม

2,500,000

1,569,531.03

62.78 ดาเนินโครงการภายใต้เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
1.โครงการพัฒนาข้ อสอบภาษาไทย --พัฒนา ออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบและประเมินผลเพื่อหาค่าความน่าเชื่อถือของข้อสอบจานวน 9,750 ข้อ
2.ศู นย์บ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจ - จัดกิจกรรม STARTUPS KICKOFF มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 98 คน พบว่า ผูร้ ่ วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 48.9% และจัดกิจกรรม RILCA
STARTUPS 2018 มีผสู้ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 240 คน พบว่า ผูร้ ่ วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 69.45%
จัดกิจกรรม Book Launch โดยได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อ Social Media มีผสู้ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 50 คน ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการเข้าร่ วมงาน พบว่า ผูร้ ่ วมงานส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก)76.2% และจัดโครงการการแข่งขันประกวดโครงการนวัตกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มีทีมเข้าร่ วมแข่งขันจานวน 10 ทีม มีจานวนผูเ้ ข้าร่ วม
งานจานวน 100 คน ผูเ้ ข้าร่ วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 71.5%
3.Mahidol Global Academic&Research --มีผเู้ ข้าร่ วมประชุม 9 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, แคนาดา, อินเดีย, เนปาล, จีน, ญี่ปน,
ุ่ มาเลเซีย, สิงคโปร์ , ปากีสถาน, ไทย โดยการนาผูเ้ ข้าร่ วมประชุมลง
พื้นที่ เพื่อศึกษาเรี ยนรู้ร่วมกับชุมชนที่สืบเนื่องจากการวิจยั คือ ชุมชนบ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.หนองปรง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็ นชาวไทยทรงดา (ไทดา) โดยชุมชนเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรมฐานการเรี ยนรู้วฒั นธรรม
ต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณี และการละเล่น ศิลปกรรมและการแสดง เป็ นต้น ผลของการจัดการประชุน : นอกจากเครื อข่ายผูเ้ ข้าร่ วมจะเป็ นนักวิชาการจาก
ต่างประเทศ ที่มีชื่อเสียงและอยูใ่ นสังกัดมหาวิทยาลัยอันดับต้นของเอเชียและระดับโลก เช่น SOAS (School of Oriental and African Studies) และ NUS (National University of Singapore) เป็ นต้นแล้ว
สถาบันยังมีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่ วมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กบั ชุมชนและนักวิชาการชาวไทยทั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนมหาวิทยา
วิทยาลัยภายนอกในประเทศไทย
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เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะวิกฤต

วงเงิน
งบประมาณ
1,000,000

การใช้ จ่าย
งบประมาณ
994,713.33

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

99.47 มีการดาเนินงานภายใต้เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 2 ศูนย์ คือ
ศู นย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
1. การสร้างงานวิจยั / การเผยแพร่ / การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั / การต่อยอดและการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย - ยื่นข้อเสนอโครงการใหม่ต่อแหล่งทุนต่างชาติ (ในประเทศ) จัดประชุมเสวนาวิชาการ และจัด
ประชุมเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลักดันให้เกิดการนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในกระทรวงศึกษาธิการ จัดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ เพื่อการต่อยอดโครงการฝึ กอบรมครู สอน
ภาษาไทย TSL สาหรับเด็กต่างชาติ (Migrant children) ในพื้นที่จงั หวัดระนอง และจัดทาและออกแบบเนื้ อหานิทรรศการ เรื่ อง "RILCA Model for Community-Based Linguistic and Cultural Heritage
Preservation" สาหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ DLAP 3rd International Conference on Documentary Linguistics - Asian Perspectives
2.การสร้างเครื อข่ายนักวิชาการ นักวิจยั หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน มหาวิทยาลัย และ ชุมชน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ - พัฒนางานวิจยั ร่ วมกับชุมชนในพื้นที่ ทาให้สามารถขึ้นโครงการวิจยั เพื่อท้องถิ่น
ได้จานวน 4 โครงการ เกิดความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์ และ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ UNICEF และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การทางานระหว่าง
เครื อข่าย ศูนย์ฯ และ "กลุ่มพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านไทเบิง้ " โคกสลุง ลพบุรี ได้เครื อข่ายนักวิจยั จากต่างประเทศ Associate Prof.Zhu Meng (หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย) สถาบันภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัย
นานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ / ได้เครื อข่ายนักวิจยั จาก อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี จาก คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการดาเนินงานพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศ
3. การผลิตเอกสารและผลงานวิชาการ (จานวน 4 ผลงาน)
ศู นย์ภารตะศึกษา
1.สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือจากภาควิชาการเรื่ องอินเดียศึกษากับนักวิชาการในประเทศอินเดียและมาเลเซีย และภาคเอกชนอินเดีย และสร้างเครื อข่ายจากงานวิจยั เกี่ยวกับอินเดีย -อาเซียน และสร้าง
เครื อข่ายกับนักวิชาการ นักธุรกิจ และหน่วยงานราชการของรัฐมณี ปรุ ์ รัฐนากาแลนด์ รัฐอัสสัม และรัฐอรุ ณาจัลประเทศ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนืออินเดีย
2.เผยแพร่ ผลงานของศูนย์ภารตะศึกษาผ่านจดหมายข่าว India Calling จดหมายข่าวสองภาษา และสิ่งพิมพ์ของศูนย์ภารตะศึกษาไปยังห้องสมุด หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ ผลงานในรู ป
e-newsletter ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 700 แห่ง
3.เผยแพร่ ผลงานด้านอินเดียศึกษาในรู ปแบบการจัดอบรม และForum ทางวิชาการ 2 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการประจาปี 8th Seminar on Indian Ideas and Thoughts ระหว่างศูนย์ภารตะศึกษา กับ
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจาประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่ อง Ideas and Scopes of Touriam between India-Thailand
4.จัดอบรมหลักสูตร Diploma Course หัวข้อ Yogic Science and Ayurveda 10 เดือน
5.พัฒนาโจทย์วิจยั เพื่อพัฒนาความร่ วมมือระหว่างอินเดีย-อาเซียน (ไทย+เมียนมา) 1 โครงการ และจะเสนอแหล่งทุนต่อไป
6.เผยแพร่ ผลงานวิจยั ในรู ปบทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI
7.ดาเนินการจัดอบรม Diploma course หัวข้อ Yogic Science and Ayurveda

2100 สถาบันโภชนาการ
เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริ การวิชาการทางด้านโภชนาการ

4,200,000
4,200,000

3,757,982.29
3,757,982.29

89.48
89.48 ดาเนินกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : การสร้ างเสริมโภชนาการทีเ่ หมาะสมด้วยข้ อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย
- ปรับปรุ งฐานข้อมูลในระบบ on-line food composition database ของ website สถาบันฯ ให้มีความสะดวกในการสืบค้น มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง
- จัดประชุม THAIFOODS-INMU 3 ครั้ง
- จัดอบรม ILSI SEA Region & ASEANFOODS FOODCOMP Training Course 2018: Development and Evaluation of Quality Food Composition Database ณ เมือง ย่างกุง้ ประเทศพม่า
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรู ปและระบบฐานข้ อมูลลักษณะต่ างๆ ของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร
- แก้ไขฐานข้อมูลที่จะนาเข้า iDP โดยใช้ฐานข้อมูลจาก Thai School Lunch กับ NB.3 และทดลองใช้งานกับบุคคลทัว่ ไป
- ทดสอบระบบ internal sever และทดสอบการ run โปรแกรมบน server
- อบรมการใช้งานโปรแกรม INMUCAL ให้กบั นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล และบุคคลภายนอก
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วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- นาข้อมูลฐานอาหารจากโปรแกรม INMUCAL ไปจัดฐานอาหารและให้ความรู้ดา้ นอาหารกลางวันกับโครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ
- ทดสอบหน้าโปรแกรม Food Description และ Component และเตรี ยมเขียนเป็ น application บนมือถือ
- สอบถามการสัง่ ซื้อโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/inmucal 46 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุ ข ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุ ขภาพของผู้สูงอายุ พืน้ ที่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- คัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จานวน 3 แห่ง ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเข้าร่ วมโครงการ ได้แก่ 1.รพ.สต. คลองใหม่ 2. รพ.สต.บางช้าง 3. รพ.สต.ยายชา
- ประเมินความรู้และความพึงพอใจของ อสม.ที่มีต่อการอบรมฯ ก่อน-หลังอบรม
- จัดอบรมความรู้ดา้ นอาหารโภชนาการให้ผสู้ ูงอายุ และเข้าเยี่ยมนิเทศ อสม. - อสม.ถ่ายทอดความรู้ดา้ นอาหารโภชนาการและจัดฐานอาหาร หวาน มัน เค็ม ในกลุ่มเพื่อนอสม. ที่ไม่ได้เข้าร่ วมอบรม และ
ในคลีนิคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
- อสม.ต.บางช้าง ถ่ายทอดความรู้ดา้ นอาหารโภชนาการให้เด็กนักเรี ยน ชั้น ป.4 โรงเรี ยนสรรเพชญ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 45 คน และเด็กนักเรี ยน ชั้น ป.5-6 โรงเรี ยนบางช้างใต้ ต.บางช้าง
อ.สามพราน จ.นครปฐม 90 คน
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาสื่อสาหรับการฝึ กอบรมออนไลน์ สถาบันโภชนาการ (eTraining@INMU)
- จัดทาเอกสารเพื่อประกอบการจดลิขสิทธิ์สื่อหวานมันเค็ม และจัดทาสื่อบทเรี ยนการจัดฐานอาหารหวานมันเค็ม
- จัดทาเว็บไซต์ eTraining, ติดตามการการปรับปรุ งสื่อบทเรี ยนอาหารหวานมันเค็ม และวางแผนการจัดทาสื่อบทเรี ยนการจัดฐานการเรี ยนรู้เพื่อการฝึ กอบรม
- ประเมินการเข้าชมสื่อ Multimedia หวานมันเค็ม 2 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่ วมประเมินครั้งที่ 1 จานวน 30 คน ครั้งที่ 2 จานวน 38 คน
- เผยแพร่ เรื่ อง อาหารว่างเสริ มแคลเซียม (1,004) อาหารผูส้ ูงอายุ (1,481) การจัดฐานอาหารหวานมันเค็ม (91) ฉลากโภชนาการ (35) รวม 2,570 คน ผ่าน youtube.com etraining INMU
- เผยแพร่ เรื่ อง อาหารว่างเสริ มแคลเซียม, อาหารผูส้ ูงอายุ, การล้างผัก,eBooks รวม 119 คน ผ่าน http://www.inmu.mahidol.ac.th/eTraining/
กิจกรรมที่ 5 : การส่ งเสริมสุ ขภาวะในผู้สูงอายุพนื้ ทีอ่ าเภอพุทธมณฑลและอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- จัดกิจกรรมให้กลุ่มอาสาป้ านง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนแก่ผสู้ ูงอายุ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุไปสื่อสารความรู้เรื่ องอาหารและโภชนาการแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นนักเรี ยนประถม
และมัธยม
- นาคูม่ ือ/แนวทางปฏิบตั ิในการถ่ายทอดประสบการณ์มาฝึ กซ้อมให้กบั กลุ่มแกนนาผูส้ ูงอายุ (อาสาป้ านง) อ.พุทธมณฑล
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน และสื่อสารความรู้เรื่ องอาหารผูส้ ูงอายุ ในตาบลบางช้าง อ.สามพราน
- แกนนาผูส้ ูงอายุ ต.ยายชา อาเภอสามพราน และอาเภอพุทธมณฑล ร่ วมฝึ กปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพกายและใจเด็กนักเรี ยน โรงเรี ยนบุณยศรี สวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล
- จัดกิจกรรมส่งเสริ มความรู้เรื่ องการกินผักและผลไม้ การดูแลสุขภาพใจ สังคม กับเด็กวัยเรี ยน
- นักเรี ยนโรงเรี ยนบุณยศรี สวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล เข้าร่ วมกิจกรรมรับความรู้และฝึ กปฏิบตั ิการดูแลสุขภาพกายใจ และประเมินพฤติกรรมการบริ โภคผักและผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของนักเรี ยนที่เข้า
ร่ วมโครงการ โดยการสังเกตและการพูดคุยกับนักเรี ยน
กิจกรรมที่ 6 : การสื่อสารเพื่อส่ งเสริมสุ ขภาพด้านอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุโดยกลุ่มพลังชุ มชน พืน้ ที่ : ต.ท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
-ติดตามเยี่ยมพื้นที่ดูการทางานของแกนนา และร่ วมเยี่ยมบ้านผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมที่ 7 : การให้ บริการวิเคราะห์ ทางด้านอาหารและโภชนาการ
- ให้บริ การวิเคราะห์ตวั อย่างอาหาร 2,350 ตัวอย่าง โดยมีผเู้ ข้ารับบริ การวิเคราะห์ 726 คน
กิจกรรมที่ 8 : การพัฒนาเว็บไซต์ ทางด้านอาหารและโภชนาการ
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผ่านระบบ Social Network (Facebook, Twitter, Youtube) ของสถาบันโภชนาการ 277 ครั้ง
- จัดทาหน้าเพจในเว็บไซต์สถาบันโภชนาการเพิ่มขึ้น 595 หน้า
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กิจกรรมที่ 9 : การตรวจวัดปริ มาณโซเดียม ไขมัน และน้ าตาลในอาหารที่มีจาหน่ายภายในสถานศึกษา (โรงอาหารกลาง ของ ม.มหิดล ศาลายา)
- สารวจ อาหารที่จาหน่าย คัดเลือก และเก็บตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสัง่ และก๋ วยเตี๋ยว จานวน 70 ตัวอย่าง พร้อมวิเคราะห์ปริ มาณไขมันและโซเดียม
- เก็บตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสัง่ และก๋ วยเตี๋ยว ชนิดละ 3 บรรจุภณั ฑ์
- บันทึกรายละเอียดต่างๆ ของข้าวราดแกง อาหารตามสัง่ และก๋ วยเตี๋ยว
- เตรี ยมตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสัง่ และก๋ วยเตี๋ยว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
- บันทึกรายละเอียด เช่น ขนาด น้ าหนัก ราคาและแหล่งที่ซ้ือข้าวราดแกง อาหารตามสัง่ และก๋ วยเตี๋ยว
- วิเคราะห์ปริ มาณไขมันและโซเดียม 5 ตัวอย่าง

2300 สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่
และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึ กษาของเด็กในชุมชน

4,850,400
2,000,000

4,762,560.35
1,988,976.60

เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

2,500,000

2,482,288.75

98.19
99.45 1.กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านรถบริ การเคลื่อนที่สญ
ั จร ณ โรงเรี ยนพชรปัญญา / ณ โรงเรี ยนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ต.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ต.คลองโยง / พื้นที่
ชุมชนเอื้ออาทรศาลายาโครงการ1-2 ต.มหาสวัสดิ์ / พื้นที่ชุมชน ม.6 ต.ศาลายา / ณ joon studio & cafe' / ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ต.ศาลายา
2.จัดกิจกรรมคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 ณ โรงเรี ยนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) และมีกิจกรรมถอดบทเรี ยนงานคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 กับแกนนาผูใ้ หญ่และวัยรุ่ น 5 ชุมชน
3.จัดค่ายวัยรุ่ น...ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen...Go 4 Growth Camp) ณ สถาบันเเห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 3 ครั้ง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.6 ต.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง / ณ พื้นที่
ชุมชนสหพร ต.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายา โครงการ1-2 ต.มหาสวัสดิ์
4.กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาพี่เลี้ยงชุมชนทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ : เรื่ องวัยรุ่ น / เรื่ องการเขียนโครงการ / เรื่ องติดตามการเขียนโครงการ / เรื่ องสิทธิเด็ก และการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก
5.กิจกรรมถอดบทเรี ยนการดาเนินงานจากเด็กและวัยรุ่ นในชุมชน ณ พื้นที่ชุมชน เอื้ออาทรศาลายา โครงการ1-2 ต.มหาสวัสดิ์ / ณ พื้นที่ชุมชน ม.6 ต.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชน สหพร ต.ศาลายา และจาก
แกนนาในชุมชน ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
6.คณะดูงานจาก Mimistry of Education and Culture, Indonesia ดูงานชุมชน ณ เทศบาลตาบลศาลายา
7. NICFD TALK เรื่ อง Mobile Unit…กับ…ตัวตนบนเส้นทางเพื่อเด็กและชุมชน ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
8.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และสร้างเครื อข่ายการทางานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐมร่ วมกับมูลนิธิเด็ก
9.กิจกรรมสารวจโรงเรี ยนในชุมชนเพื่อเป็ นพื้นที่ขยายผล ณ โรงเรี ยนบ้านคลองโยง ต.มหาสวัสดิ์
10.กิจกรรมเก็บข้อมูลต้นทุนชีวิต ณ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทร โครงการ 1-2 ต.มหาสวัสดิ์ / ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ต.ศาลายา/ ณ พื้นที่ชุมชน ม.6 ต.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.1
ต.คลองโยง และเก็บข้อมูลจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชน ณ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ต.มหาสวัสดิ์ / ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ต.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.6
ต.ศาลายา / ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ต.ศาลายา
11.กิจกรรมเก็บข้อมูลงานวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์ของรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูและความแข็งแกร่ งในชีวิตของวัยรุ่ นในโครงการฯ ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง / ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ต.คลองโยง / ณ
พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรศาลายา โครงการ1-2 ต.มหาสวัสดิ์
12.กิจกรรมทัศนศึกษาสาหรับเด็ก ป.4-6 ใน 5 ชุมชน (ม.1 และม.4 ต.คลองโยง,สหพร ต.ศาลายา, ม.6 ต.ศาลายา, เอื้ออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ต.มหาสวัสดิ์) ณ พิพิธภัณฑ์สุขสะสม พุทธมณฑลสาย 2
และทั
กษาส
บวัยรุง่ นนีในชุ
99.29 1.จั
ดกิศจนศึ
กรรม
5 กิาหรั
จกรรมดั
้ มชน ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้
- กิจกรรมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 240 คน
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมนิทานในสวน 1 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 1,251 คน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ"การวิเคราะห์ผลการวัดมุมเท้า และการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของเด็ก " มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 32 คน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 69 คน และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างวินยั เชิงบวก มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 36 คน
- กิจกรรมหลักสูตรปฐมวัยต้นแบบตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยงลูก จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามแผนของหลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่า มีนกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 686 คน และจัด
กิจกรรมอบรมแผนการเรี ยนการสอนให้แก่ครู จานวน 36 คน
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- กิจกรรมทักษะนิสยั แห่งปัญญาจัดกิจกรรม 22 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน 153 คน
2.จัดทาจดหมายข่าวสาระเพื่อพัฒนาเด็ก จัดทาจดหมายข่าว 4 ฉบับ คือฉบับประจาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม /เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2561 / เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนสิงหาคมเดือนกันยายน 2561

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2400 ศู นย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

350,400
72,814,600
55,814,600

291,295.00
64,191,085.12
47,197,163.12

83.13 - ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาให้กบั ผูป้ กครองจานวน 115 คน
88.16
84.56 จัดหาวัสดุยาและวัสดุทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของผูป้ ่ วย ซึ่งสามารถสนับสนุนการบริ การทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่และสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีศกั ยภาพ มีผปู้ ่ วยนอกมี
จานวน 565,873 ราย, มีผปู้ ่ วยในมีจานวน 3,315 ราย

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุอย่าง
ครบวงจร

17,000,000

16,993,922.00

99.96 1.ด้านการรักษาพยาบาล มีกระบวนการและช่องทางการรักษา รวมทั้งสาธารณูปโภคที่รองรับผูป้ ่ วยผูส้ ูงอายุที่เหมาะสม ลดระยะการรอคอยที่เอื้อต่อสุขภาพของผูส้ ูงอายุ มีแพทย์และบุคลากรผูช้ านาญเฉพาะ
ด้านการรักษาผูส้ ูงอายุ พร้อมทั้งครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและรองรับทางกายภาพของผูส้ ูงวัยที่เหมาะสม มีระบบการรักษาแบบบูรณาการรายโรคของผูส้ ูงอายุ 4 กลุ่มโรค คือ โรคเบาหวาน
โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกพรุ น โรคสมองเสื่อม และ มีการคัดกรองเพื่อหาสาเหตุ ส่งเสริ มและป้ องกันโรคในผูส้ ูงอายุ 10 กลุ่มโรค คือ โครงการจัดตั้งศูนย์วคั ซีนผูส้ ูงอายุ โรคต้อกระจก โรคสมองเสื่อม
โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกพรุ น โรคติดบุหรี่ โรคหอบ โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤก-อัมพาต
2.มีแพทย์ผชู้ านาญด้านการรักษาผูส้ ูงอายุ ให้ความรู้ ให้การอบรมการดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว ให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ เพื่อเข้าใจถึงสภาพร่ างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของผูส้ ูงอายุ
3.จัดประชุมวิชาการแนะนาการดูแลทางจิตวิญญาณกับผูส้ ูงอายุ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเข้าใจถึงสภาพร่ างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของผูส้ ูงอายุ

2500 ศู นย์ตรวจสอบสารต้ องห้ ามในนักกีฬา
เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

12,000,000
12,000,000

11,999,868.33
11,999,868.33

4,000,000
4,000,000

3,992,416.10
3,992,416.10

101,578,600
100,000,000

101,587,353.00
100,008,756.00

2900 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริ การหอสมุดและคลัง
ความรู ้
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

100.00
100.00 1.ให้บริ การวิเคราะห์ตวั อย่าง (รวมSport+อื่นๆ) จานวน 5,331 ตัวอย่าง
2.ดาเนินการจ้างดูแลเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ /จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ดังนี้
- จ้างบริ การบารุ งรักษาเครื่ องแมสสเปคโตรมิเตอร์ยี่หอ้ Bruker รุ่ น MicroTOFQ-II
- จ้างบริ การดูแลและซ่อมบารุ งเครื่ องตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬา ยี่หอ้ SHIMADZU /เครื่ องตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬา ยี่หอ้ Agilent
- จ้างบริ การดูแลและซ่อมบารุ งลิฟต์โดยสาร
- เช่าเครื่ องถ่ายเอกสารแบบอเนกประสงค์
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นวัสดุเฉพาะที่มูลค่าสูงเพราะต้องสัง่ จากต่างประเทศ
99.81
99.81 ดาเนินการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์ และซื้อทรัพยากรสารสนเทศภายในกาหนด และจัดอบรมทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป
100.01
100.01 มีผเู้ ข้าร่ วมโครงการ 24,805 คนโดยแบ่งเป็ นกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนาเยาวชนดนตรี นานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ ได้จดั เทศกาลดนตรี แจ๊สเพื่อการเรี ยนรู้ กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 และ 26 – 28 มกราคม 2560
โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาคกลางวัน Daytime Activities ซึ่งประกอบด้วย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance (Oval Stage) และ (3) กิจกรรม
คอนเสิร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert)
2.กิจกรรมการแสดงของวงดุริยางฟิ ลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย การจัดแสดงคอนเสิร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิร์ต คอนเสิร์ตละ 2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และพฤษภาคม-กันยายน) รายการ
แสดงของวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็ นการนาเพลงไทย เพลงของเพื่อนบ้าน บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากนี้ได้แสดงผลงานดนตรี ของโลก และบันทึกเสียงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็ น
ผลงานของชาติ นอกจากนี้ มีการเชิญนักดนตรี ระดับนานาชาติมาร่ วมแสดงเพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษาได้มีโอกาสได้สมั ผัส เรี ยนรู้ดว้ ยประสบการณ์จริ งจากนักดนตรี ระดับนานาชาติอีกด้วย
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ส่ วนงาน / โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3.กิจกรรมปฏิบตั ิการดนตรี บาบัด และเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนดนตรี 3.2 กิจกรรมข้อมูลเพลง 3.3 กิจกรรมสนับสนุนงานวิจยั และสร้างสรรค์ 3.4 กิจกรรมสนับสนุน
ทุนการศึกษา 3.5 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM) ดาเนินการจัดประชุมคณบดีดนตรี นานาชาติ SEADOM2015 ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.กิจกรรมพัฒนาการเรี ยนการสอนและฝึ กปฏิบตั ิการทางดนตรี
4.1 พิพิธภัณฑ์ดนตรี ในภูมิภาคอุษาคเนย์ - เป็ นโครงการต่อเนื่องดาเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดนตรี ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ระยะที่ 11 สัญญาก่อสร้างลงวันที่ 2 ก.พ. 61 ระยะเวลาดาเนินงานตามสัญญา 300 วัน
วงเงินตามสัญญา 51,800,000 บาท งวดงานตามสัญญา จานวน 6 งวดงาน ณ 30 ก.ย. 61 อยูร่ ะหว่างดาเนินการตามสัญญา งวดที่ 5 และ 6 กาหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 กันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรม

3500 คณะศิลปศาสตร์
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็ นเลิศ

1,578,600
750,000
750,000

1,578,597.00
553,362.00
553,362.00

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

19,177,591.30
2,403,973.32
5,505,964.00
994,166.71
5,273,487.27
5,000,000.00

100.00 ดาเนินการจัดการศึกษาระดับเตรี ยมอุดมดนตรี จานวนนักเรี ยนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 196 คน
73.78
73.78 1.จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การวิชาการมีท้งั หมด 719 คน จากกิจกรรมบริ การวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรม ของโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ "เปิ ดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" ให้กบั นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรี ยนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 โรงเรี ยนสรรพวิทยาคม และนักเรี ยนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรี ยนเบญจะมะ
มหาราช จ.อุบลราชธานี นักเรี ยนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 และนักเรี ยนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์
2.ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ พบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากัย 4.39 คะแนน (คิดเป็ นร้อยละ 87.7) ซึ่งอยูใ่ นระดับดีมากที่สุด
3.ร้อยละของงานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด พบว่า สถาบันฯ มีการดาเนินการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรมไปแล้ว จานวน 9 โครงการ จากเป้ าหมาย 6 โครงการ คิด
เป็ น ร้อยละ150
95.99
81.99
99.91
82.85
98.83
100.00

ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาในเดือน กุมภาพันธ์ ในไตรมาส 2 โดยดาเนินการโครงการ ได้แก่
1.โครงการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 1 โปรแกรม คณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการใช้งาน
โปรแกรม Speexx ให้กบั บุคลากรส่วนงานต่าง ๆ ที่ดูแลนักศึกษาจานวน 2 ครั้งและเปิ ดสิทธิ์ให้แก่บคุ ลากรดังกล่าว เพื่อสามารถเข้าระบบรายงานผลเพื่อติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษา มีจานวน 5,700
account และจานวนผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นระบบ 1,723 account
2.กิจกรรมเสริ มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้
-คลีนิกรัก(ษา)ภาษา (Language Clinic) จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 31 คน
-กิจกรรม Conversation Club เรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมกระดาน/ฝึ กการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านการร้องคาราโอเกะ จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 31 คน
-กิจกรรมเรี ยนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติผ่านเทศกาลวันสาคัญ ครั้งที่ 1 : กิจกรรมเรี ยนรู้วฒั นธรรม "วันชาติ" จานวนผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 61 คน
-กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน : การเป็ นผูป้ ระกาศข่าวต่างประเทศ จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม 27 คน / หัวข้อ "ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน: การเป็ นพิธีกรภาค
ภาษาอังกฤษ" จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม 100 คน /หัวข้อ "ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน : ภาษาอังกฤษในข่าวพยากรณ์อากาศ จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม 100 คน
-กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ภาษาด้วยตนเองบนมือถือ (Mobile application) ได้จานวนแบบฝึ กหัดที่วดั ความรู้ทางไวยกรณ์จานวน 2,000 ข้อ
3.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ (MU-ELT Preparation) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสอบ MU-ELT ให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ทกุ หลักสูตร และเพื่อส่งเสริ มการประยุกต์ใช้ทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับการทางานในสายอาชีพของนักศึกษาในอนาคต ศูนย์ CAAS จึงได้จดั อบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบ MU-ELT ให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี รหัสประจาตัว 60 ขึ้นไป จานวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 2,106 คน
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3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

13,000,000
13,000,000

12,884,935.24
12,884,935.24

7,645,500
7,645,500

7,425,651.04
7,425,651.04

4600 วิทยาเขตนครสวรรค์
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

20,500,000
2,500,000

21,011,436.95
2,686,659.11

102.49
107.47 1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง
2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเรี ยนการสอน
3.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.
4.ดาเนินโครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโทนโลยีการแปรรู ปเฉาก๊วย จ.กาแพงเพชร, ศึกษาดูงาน-การแปรรู ปและมาตรฐานปลาร้าทรงเครื่ อง จ.อุทยั ฯ, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตเห็ด จ.ชัยนาท และศึกษา
ดูงานการขนส่งทางการเกษตร จ.พิษณุโลก
5.จัดโครงการต่างๆ ดังนี้โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ฯEDPEx โครงการร่ วมงานตรุ ษจีนนครสวรรค์ 102 ปี งานประเพณี แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ โครงการงานปฐมนิเทศและค่ายพี่รักน้อง ปี 2560 ครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายพี่รักน้อง ปี 2561 โครงการรับน้องกลับบ้านประจาปี การศึกษา 2561 โครงการแสดงความยินดีบณั ฑิตและซ้อมรับปริ ญญา โครงการบริ หารจัดการขยะแบบมีส่วนร่ วม
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติ โครงการค่ายทดสอบความมุง่ มัน่ ประจาปี งบประมาณ 2561 โครงการจัดประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลชุมชน โครงการบรรยายพิเศษ เรื่ อง กลยุทธ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ โครงการฝึ กประสบการณ์นกั ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
6. นิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขภาพศาสตรบัณฑิต และฝึ กปฏิบตั ิงาน นศ.สบ. ปี 3/2560 รายวิชา นวสธ 401
7. จัดประชุมดาเนินการหลักสูตรพยาบาลฯ และสอบสัมภาษณ์ฯหลักสูตรพยาบาล

เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิ ดลนครสวรรค์

18,000,000

18,324,777.84

101.80 1.ให้บริ การด้านการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย จานวน 4,961 ราย แพทย์แผนจีน จานวน 5,185 ราย แพทย์แผนปัจจุบนั จานวน 6,426 ราย
2.จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่ องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ และจัดอบรมหลักสูตรผูช้ ่วยแพทย์แผนไทย 330 ชัว่ โมง
3.โครงการจัดซื้อแม่ขายสาหรับระบบโปรแกรม ระบบบริ หารงาน สาหรับ ร.พ.ฯ และซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ของศูนย์การแพทย์ และครุ ภณั ฑ์ทางการแพทย์ ครุ ภณั ฑ์ไอที วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ยา เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ
4. จัดโครงการตกแต่งภายในอาคารและงานป้ ายสัญลักษณ์ของศูนย์การแพทย์ฯ และจัดหาโครงข่ายสายใยแก้วนาแสง เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์ฯและการย้ายห้องควบคุมระบบเครื อข่าย

2,500,000
2,500,000

2,399,882.26
2,399,882.26

3900 คณะกายภาพบาบัด
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

4700 วิทยาเขตอานาจเจริญ
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

99.11
99.11 ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละหลักสูตร ในภาคการเรี ยนที่ 1/2560 และภาคการเรี ยนที่ 2/2560 โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการส่วนกลางเพื่อส่งเสริ มและพัฒนาการให้บริ การให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีนกั ศึกษาคงอยู่ จานวน 1,158 คน ผูส้ าเร็ จการศึกษา จานวน 274 คน นักศึกษาเข้าใหม่ จานวน 280 คน
97.12
97.12 1. นักศึกษาปริ ญญาและหลังปริ ญญาเข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก จานวน 376 คน
2. ประชาชนเข้ารับบริ การทางด้านกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด จานวน 191,473 ราย
3. เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจทางด้านกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ผ่อนสมอง คลายความเครี ยด" มีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น 43 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "สมาร์ทโฟน เจ้าปัญหา" มีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น 28 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "การนัง่ W-sitting ในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน " มีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น 16 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ออกกาลังกายแนวใหม่ ห่วงใยปัสสาวะเล็ด" มีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น 32 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "เลือกรองเท้าที่ขอบ ในแบบที่ใช่ " มีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น 43 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "มาดูและป้ องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ" มีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้น 55 คน- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "Office syndrome" มีผเู้ ข้าร่ วม 34 คน
- จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ให้เด็กเล่นแท็บเล็ต (Tablet) มีผลต่อพัฒนาการจริ งหรื อไม่" มีผเู้ ข้าร่ วม 8 คน

96.00
96.00 ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน เสริ มสร้างความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมเสริ มทักษะทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริ มทักษะ กิจกรรมเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา มีกิจกรรมพบและให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา ปันรักถึงรั้ว เป็ นต้น

24
ส่ วนงาน / โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

การใช้ จ่าย
งบประมาณ

ร้ อยละ
การเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

4800 ศู นย์เสริมสร้ างอุตสาหกรรมชี วภาพ (Pilot plant)
23,000,000
19,265,648.51
83.76
กิจManufacturing
กรรมที่ 1 : การผลิ
ตยาต้า(GMP)
นไวรัสไข้หวัดใหญ่-โปรตีน M 2 อยูร่ ะหว่างรอผลการทดลองเลือกสาร Buffer ที่เหมาะสม เพื่อดาเนินการขยายปริ มาตรการผลิตโปรตีนต่อไป และได้รับอนุมตั ิให้ผลิตยาชีววัตถุ
เงินอุดหนุนการผลิตยาชี ววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจยั ในมนุษย์ตามมาตรฐานหลั
23,000,000 กเกณฑ์19,265,648.51
วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรื83.76
อ Good
Practice
Peg IFN alpha-2b เพื่อขอ GMP สามารถดาเนินการได้ร้อยละ 60
กิจกรรมที่ 2 : การให้บริ การทางวิชาการของโรงงานต้นแบบ สามารถดาเนินการให้บริ การตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 และดาเนินการให้บริ การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 ได้ตามแผนที่วางไว้

