
 

 

  

  

  

  

 

 

รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 

 โครงการเงนิอดุหนนุ  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

งานวิเคราะห์และตดิตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหดิล 

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

 



ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 รวมงบประมาณ       1,902,232,200      1,816,352,611.85               95.49

0100 ส านักงานอธิการบด ี(ส่วนกลาง)            59,737,800           46,743,172.43               78.25

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม            33,632,000           33,588,528.00               99.87 ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง และตดัโอนค่าใชจ่้ายไปท่ีวิทยาเขตกาญจนบรีุ 29,495,900 บาท

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม              7,924,800             7,915,249.17               99.88 ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์              1,020,000             1,018,753.14               99.88 ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์              4,496,000             3,920,642.12               87.20 ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ                 165,000                              -                      -   ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา            12,500,000               300,000.00                 2.40 ใชบ้ริหารจดัการส่วนกลาง 10,500,000 บาท/ และโครงการผลกัดนัวารสารเขา้สู่ฐานขอ้มูล Scopus 2,000,000 บาท /และตดัโอนค่าใชจ่้ายไปท่ีวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 300,000 บาท

0100 ส านักงานอธิการบด ี(innotech)              3,000,000               780,078.51               26.00

เงินอุดหนุนโครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์              3,000,000               780,078.51               26.00 ไม่มีผลการด าเนินงาน เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินงานของ โครงการจดัตั้งศูนยเ์ศรษฐกิจสร้างสรรค ์จากภายใตก้องวิเทศสมัพนัธ์ มาสงักดัสถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยี
และนวตักรรม ( Innotech )ประกอบกบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรพงษ ์เลิศสิทธิชยั หวัหนา้โครงการ ไดล้าออกจากการเป็นผูอ้  านวยการโครงการจดัตั้งศูนยเ์ศรษฐกิจสร้างสรรค ์แต่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณ
จากการโอนเงินเดือน 720,000 บาท ไปยงัคณะศิลปศาสตร์ ศธ.0517.50/04746 ลงวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ( ผูอ้  านวยการ) จ่ายเดือนละ 60,000

0108 ส านักงานอธิการบด ี(กองกจิการนักศึกษา)                 500,000               383,778.00               76.76

เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                 500,000               383,778.00               76.76 -ไดด้ าเนินการสนบัสนุนการจดัโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จ านวนทั้งส้ิน 22 โครงการ จ านวนนกัศึกษา บคุลากร และบคุลคลอ่ืนๆท่ีสนใจ เขา้ร่วมโครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มี
จ  านวน 3,959 คน ดงัน้ี
1) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 221 คน
2) ค่ายสานสมัพนัธ์ นอ้งพ่ี EP2 The beach return จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 67 คน
3) ศึกษานอกสถานท่ีเรียนรู้พลงังานกบัอุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติ สิริธร จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม 140 คน
4) สืบสานพทุธธรรม ดัง่พทุธกาล ตกับาตรพระกรรมฐาน ปีท่ี 8 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 277 คน
5) วิศวะร่วมสืบสานต านานขนมไทย "ขนมครก" จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 261 คน
6) เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 204 คน
7) สานสมัพนัธ์เขา้ถึงวฒันธรรมผ่านภาษา จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 95 คน
8) ศิลปวฒันธรรมกบัการพฒันาจิตใจเพ่ือเช่ือมโยงสองวฒันธรรม ประจ าปี 2561 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 100 คน
9) โครงการสงบจิต วิปัสสนา คร้ังท่ี 4  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 44 คน
10) โครงการ MB Cultural day: สืบสานศิลปะวฒันธรรม สงกรานต ์เบิกบานใจ จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 202 คน
11) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์สนุกสนานกบักีฬาไทยพ้ืนบา้น จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 70 คน
12) โครงการร้องร าท าเพลง คร้ังท่ี 66 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 80 คน
13) โครงการสืบสานประเพณีไทยสร้างก าลงัใจแก่ผูสู้งอาย ุประจ าปี 2561 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 25 คน
14) โครงการ EN รักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 70 คน
15) โครงการพิธีมอบหวัเขม็ขดัศิริราชแก่นกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 399 คน
16) โครงการพิธีไหวค้รู วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 450 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 2561

(แผนงานพืน้ฐานและยุทธศาสตร์)
ข้อมูล ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กนัยายน 2561

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย

มหาวทิยาลยัมหิดล
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ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
17) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมร่วมกบันกัศึกษาทนัตแพทย ์ชั้นปีท่ี 3 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 81 คน
18) โครงการ Friendship and Cultural Exchange Camp & Mahidol Core Value จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 30 คน
19) โครงการตกับาตรวิถีชาวพทุธ ในวนัศุกร์สุดสปัดาห์ ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมท่ีจดัตลอดทั้งปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 700 คน
20) โครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย (ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย) จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 75 คน
21) โครงการงานไหวค้รูและพิธีบายศรีสู่ขวญัตอ้นรับนกัศึกษาใหม่ จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม 84 คน
22) โครงการลูกพระบิดา นอ้มศรัทธา บชูาครู ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 184 คน

0112 ส านักงานอธิการบด ี(กองบริหารการศึกษา)            23,802,000           22,912,933.11               96.26

เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC )14,000,000                     13,943,872.88               99.60 1.พฒันาออกแบบระบบท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ และพฒันาหอ้งสตูดิโอท่ีใชพ้ฒันาส่ือประกอบรายวิชาออนไลน์ และจดัหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับการเก็บขอ้มูล (storage server) และ
ส าหรับส ารองขอ้มูล
2.ประชาสมัพนัธ์โครงการพฒันารายบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพฒันารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC
3.จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ  “โครงการพฒันาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC / รายวิชาออนไลน์แบบ MOOC"
4.ใหท้นุสนบัสนุนโครงการพฒันารายบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพฒันารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ใหก้บัอาจารยผ์ูพ้ฒันางานเรียบร้อยตามขอ้ก าหนด

เงินอุดหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4,802,000                        4,800,050.23               99.96 จดัการเรียนการสอนมีการคละนกัศึกษาในทกุหลกัสูตรใหไ้ดเ้รียนร่วมกนั มีการจดัการเรียนการสอน การประชุม สร้าง พฒันา ปรับปรุงเน้ือหา และกระบวนการเรียนการสอน และก าหนดใหน้กัศึกษาท า
โครงงานกลุ่มๆละ 13-15 คน ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงานท่ีเป็นประโยชน์ของสงัคมในระดบัต่าง ๆ  และน าเสนอโครงงานดว้ยโปสเตอร์และปากเปล่าเม่ือส้ินปีการศึกษา 336 โครงงาน พร้อมน าเสนอ
ผลงานโดยใชค้ลิป VDO หนา้ชั้นเรียน

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 5,000,000                        4,169,010.00               83.38 ยงัไม่ไดเ้ร่ิมจ่ายเงินใหแ้ก่ประธานหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เน่ืองจากยงัไม่มีประธานหลกัสูตรท่ีผ่านการอบรมตามหลกัสูตรการบริหารหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหห้รือ
หลกัสูตรอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงทางกองบริหารการศึกษาแจง้วา่ไดข้อกนัเงินไวแ้ลว้ และไดด้ าเนินการจดัอบรมหลกัสูตรไปเม่ือเดือนธนัวาคม 2561  และจะสามารถเบิกจ่ายไดใ้นช่วงเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง ประธานหลกัสูตรและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยามหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่
ประธานหลกัสูตร และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ก าหนดวา่ ประธานหลกัสูตร หมายความวา่ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรปริญญตรีซ่ึงรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแต่งตั้งให้
เป็นประธานหลกัสูตร เพ่ือใหมี้ภาระหนา้ท่ีเป็นประธานในการบริหาร พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพฒันาหลกัสูตร และต้อง
ผ่านการอบรมตามหลกัสูตรการบริหารหลกัสูตรทีม่หาวทิยาลยัจัดให้หรือหลกัสูตรอืน่ทีเ่ทยีบเท่า

0117 ส านักงานอธิการบด ี(กองพัฒนาคุณภาพ)            12,000,000             8,560,107.29               71.33

เงินอุดหนุนโครงการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่สากล 12,000,000                       8,560,107.29               71.33 มีโครงการยอ่ย 9 โครงการดงัน้ี
1.โครงการเข้าร่วมประชุมวชิาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ - การอบรม Train IQA คร้ังท่ี 3 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วม: อ.ดร.วีรเดช พนัธ์วิศวาส  ณ ประเทศกมัพชูา
2.โครงการสนับสนุนให้ผู้ประเมนิคุณภาพมหาวทิยาลยัเป็นผู้ตรวจประเมนิคุณภาพระดบั ASEN โดยเข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA Tier 1 และ Tier 2 - มีผูแ้ทนเขา้ร่วมอบรม AUN-QA Training Course
 (Tier1) จ านวน 9 คน คือ อ.ดร.อนุชาติ เข่ือนนิล, ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชยั, อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อ.ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช และ ศ.ดร.จงกลณี วฒันาเพ่ิมพลู, อ.สิติมา (NU), อ.วชัรี (IL), อ.สม
สิริ, อ.รัตนาภรณ์ (Tier 2)  5 คน คือ อ.จุฑามณี /อ.ลือรัตน์ /อ.กิตติศกัด์ิ /อ.ณัฐพล /อ.Roberto
3.โครงการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project  ด าเนินโครงการเสร็จส้ินแล้ว โดยมกีารด าเนินกจิกรรม ดงันี้
-กิจกรรม Train ELO, Backward Design วนัท่ี 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 (ไตรมาสท่ี 1) ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั 4.50 (เป้า ≥ 4)
-กิจกรรม Sharing & Reflections คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 5 ม.ค. 61 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั 4.59  (เป้า ≥ 4)
-กิจกรรม Sharing & Reflections คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 8 - 9 มี.ค. 61 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั 4.50  (เป้า ≥ 4)
4.โครงการ AUN–QA SAR Workshop - ด าเนินการจดัประชุมเตรียมความพร้อมและใหค้  าปรึกษากบัหลกัสูตรท่ีจะยื่นตรวจระดบั AUN-QA 8 คร้ัง
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0123 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา              3,500,000             2,843,022.12               81.23

เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 3,500,000                        2,843,022.12               81.23 1.จดัโครงการเวทีทางสงัคมท่ีเปิดกวา้ง คร้ังท่ี 1 : เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิในท่ีดินท ากินชุมชนบ่อแกว้  ณ ชุมชนบ่อแกว้ ต.ทุง่พระ อ.คอนสาน จ.ชยัภูมิ /คร้ังท่ี 2 : การประชุมวิชาการ
นานาชาติ เร่ืองศาสนาสมัพนัธ์เพ่ือสนัติสุขโลกอนัย ัง่ยนื ณ โครงการจดัตั้งสถาบนัฯ คร้ังท่ี 3 การส่ือสารประเด็นสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษาในกระแสโลกาภิวฒัน์  ณ หอ้ง 118 โครงการจดัตั้งสถาบนัฯ  
คร้ังท่ี 4 : เวทีการประชุมถกแถลงปฏิรูป จดัทั้งส้ิน 7 คร้ัง ณ Thai PBS ผูเ้ขา้ร่วม 15 คน  คร้ังท่ี 5 : เวทีเสวนาวงน ้าชา เร่ือง “น ้าบดูู: ภาพจ าและการรับรู้ชายแดนในศูนยก์ลาง สามจงัหวดัภาคใต”้ /  จดักิจกรรม
 คร้ังท่ี 6 : สมัมนาเร่ือง “การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนท่ีเป็นท่ียอมรับ”/ จดักิจกรรม คร้ังท่ี 7 :  ณ จงัหวดั ปัตตานี
2.โครงการชุดสมัมนาสาธารณะฯ คร้ังท่ี 1 : จดัโครงการเม่ือวนัท่ี 16 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 - 15.45 น. ณ สวนประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ทา่พระจนัทร์)
3.โครงการอบรมทกัษะสิทธิ คร้ังท่ี 1 จดัวนัท่ี 27 - 29 เมษายน 2561  และคร้ังท่ี 2 จดัวนัท่ี 4 - 6 พฤษภาคม 2561

5.โครงการ MU AUN-QA Assessor Training จัดกจิกรรม 2 กจิกรรม ดงันี ้
กิจกรรมท่ี 1 ฝึกกระบวนการตรวจประเมิน ตามเกณฑ ์AUN-QA วนัท่ี 17-19 ม.ค.61 ณ โรงแรมไมดา้ เดอซี จ.เพชรบรีุ
กิจกรรมท่ี 2 ฝึกปฏิบติัการตรวจประเมินหลกัสูตรของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และวิทยาลยัราชสุดา
6.โครงการMU AUN-QA Assessor Assessment ตรวจประเมินไปแลว้ จ  านวน 19 หลกัสูตร  
1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ / หลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุม้กนั / หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาภูมิคุม้กนั 
2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
3.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คือ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน 
4.คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  คือ  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) 
5.วิทยาลยัราชสุดา คือ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี)
6.คณะกายภาพบ าบดั คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั
7.คณะเทคนิคการแพทย ์คือ  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (รังสีเทคนิค)
8.คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ คือ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ) (นานาชาติ) 
9.คณะพยาบาลศาสตร์ คือ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลผดุงครรภ)์ / หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน) / หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) /  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบณัฑิต
10.คณะวิทยาศาสตร์ คือ  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สรีรวิทยา) (นานาชาติ) / หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สรีรวิทยา) (นานาชาติ) / หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) / หลกัสูตรวิทยาศาสตรบนัฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ / หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลกัสูตรนานาชาติ)
7.โครงการให้ทุนสนับสนุนหลกัสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดบัอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดบันานาชาติอืน่
1.ไดรั้บการตรวจประเมินทั้ง 3 หลกัสูตร และผ่านการรับรองผลการตรวจประเมินฯ จาก AUN เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้คือ หลกัสูตรปร.ด. สาขาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์, หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทย
ประยกุตบ์ณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, หลกัสูตรบธ.บ. สาขาการจดัการบริการนานาชาติ วิทยาลยันานาชาติ และมีอีก 4 หลกัสูตร อยูร่ะหวา่งรอผลการรับรองการตรวจประเมินฯ
2.สนบัสนุนหลกัสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรระดบัมาตรฐานสากลอ่ืน จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการพฒันาคุณภาพ คร้ังท่ี 2/2561 จ านวน 3 ส่วนงาน ๆ ละ 500,000 บาท ตาม
ประกาศฯ ของมหาวิทยาลยั คือ วิทยาลยันานาชาติ (AACSB) วิทยาลยัการจดัการ  (AACSB)  และวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ (MUQICE
8.โครงการจัดประชุมวชิาการนานาชาติ (AUN-QA) - ด าเนินโครงการเสร็จส้ินพร้อมสรุปผลโครงการและค่าใชจ่้ายต่างๆ  เรียบร้อยแลว้
9.โครงการ Outcome-Based Education: Theory into Practice - โครงการไดรั้บการสนบัสนุนทนุบางส่วนจากทาง EU และจดัร่วมกบัมหาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงเดือนธนัวาคม 2561 จึง
ไม่ไดใ้ชง้บประมาณประจ าปี 2561
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4.โครงกาสานเสวนาศาสนสมัพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 7 - 11 พฤษภาคม 2561
5.โครงการ อบรมแปลงเปล่ียนความขดัแยง้ Module 1 : จดัเม่ือวนัท่ี 23 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา /  Module 2 : จดัเม่ือวนัท่ี  5 - 8 มิถุนายน 2561 ณ สถาบนัสิทธิฯ  / 
Module 3 : จดัเม่ือวนัท่ี   13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ สถาบนัสิทธิฯ
6.โครงการ  องคก์รภาคประชาสงัคมกบักระบวนการสร้างสนัติภาพชายแดนใต ้ ผูเ้ขา้ร่วม 265 คน
7.โครงการหอ้งเรียนสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษาสญัจร จดักิจกรรมวนัท่ี 23-24 มิถุนายน 2561 มีผูเ้ขา้ร่วม 50 คน
8.โครงการค่ายเยาวชน Learning to Live  Together จดักิจกรรมวนัท่ี 24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 มีผูเ้ขา้ร่วม 25 คน
9.โครงการ Dare to Dream จดัระหวา่งวนัท่ี 13 - 15 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนอามานะศกัด์ิ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีผูเ้ขา้ร่วม 120  คน
10.โครงการเสวนาปาตานี คร้ังท่ี 2-3 จดัเม่ือวนัท่ี 6-7 ก.ค. 61 ณ ศูนยส์นัติวิธีชายแดนภาคใต ้  ผูเ้ขา้ร่วม 20 คน
11.โครงการสานเสวนานกัการเมือง จดัทั้งส้ิน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 จดัเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 61 มีผูเ้ขา้ร่วม 25 คน และคร้ังท่ี 2 จดัเม่ือ วนัท่ี 7 สิงหาคม 61 มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 25 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน
12.จดัท าวารสาร "สิทธิและสนัติศึกษา ปีท่ี 4

0300 คณะทนัตแพทยศาสตร์          172,922,100         163,606,751.29               94.61

เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาทนัตแพทย์ 8,557,500                        8,213,780.81               95.98 1.จดัซ้ือครุภณัฑ ์จ านวน 30 รายการ
2.จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์และวสัดุทนัตกรรมส าหรับการปฏิบติังานของนกัศึกษาทนัตแพทย์
3.นกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีท่ี 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบติัการภาคสนาม (สาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน) ปฏิบติังานจริงท่ีคลินิกกลาง คลินิกเพ่ือการเรียนการสอนและร่วมกนัภาควิชาทนัตกรรมชุมชนออกหน่วยท่ี
โรงเรียนในพ้ืนท่ี กทม. และนกัศึกษาปี 6 ฝึกปฎิบติังาน พ้ืนท่ีจงัหวดั เชียงราย พะเยา ล าปาง แพร่ และน่าน

เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทนัตสุขภาพแก่ชุมชน              6,000,000             4,475,845.01               74.60 1.เด็กและประชาชนในทอ้งถ่ินทรุกนัดารท่ีไดรั้บบริการการป้องกนัการส่งเสริมและรักษาทางทนัตกรรม 2,971 คน
2.ผูป่้วยท่ีรับบริการรักษาดว้ยทนัตกรรมรากเทียม จ านวน 3,593 คน
3.ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาเอ็นโดดอนติกส์ท่ีซบัซอ้น จ านวน 4,871 คน
4.ประชาชนท่ีไดรั้บความรู้ทางทนัตสุขภาพ จ านวน 8,000 คน
5.จดัซ้ือวสัดุทางทนัตกรรม
6.จา้งพิมพโ์ปสเตอร์ความรู้ทางทนัตสุขศึกษา จ านวน 2,000 ฉบบั

เงินอุดหนุนเพ่ือบรูณะฟ้ืนฟผููท่ี้มีใบหนา้ ขากรรไกรบกพร่อง 7,000,000                        6,974,021.88               99.63 1.ผูป่้วยท่ีรับบริการบรูณะฟ้ืนฟคูวามบกพร่องหรือพิการของใบหนา้และขากรรไกร 6,547 คน
2.จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม วสัดุยาวสัดุบรรจุภณัฑ ์เวชภณัฑ ์และครุภณัฑ ์จ านวน 10 รายการ ไดแ้ก่ กลอ้งดิจิตอล 1 ตวั, เคร่ืองวดัระดบัสีฟัน 1 เตร่ือง กลอ้งดิจิตอล 1 ตวั, เคร่ืองวดัระดบัสีฟัน 1 เคร่ือง, ตวัชัง่
น ้าหนกัไฟฟ้า 3 ต าแหน่ง 1 ตวั, ตวัชัง่น ้าหนกัไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง 1 ตวั, ตวัตูป้ลอดเช้ือดว้ยแสงยวีู 1 ตวั, ตวัผสมสารละลาย 1 ตวั, ตวัลา้งท าความสะอาด 1 ตวั, ตูดู้ดความช้ืนอติัโนมติั 1 ตวั
3.จา้งเหมาประดิษฐ์โครงสร้างใบหนา้เทียมของผูป่้วยในกรณีท่ีไม่สามารถประดิษฐ์เองไดภ้ายในคลินิก

เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาสุขภาพช่องปากและระบบบดเค้ียวผูด้อ้ยโอกาส 19,150,000                     19,070,052.17               99.58 1.ประชาชนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บบริการทางทนัตสุขภาพช่องปาก 167,120 คน
2.จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม วสัดุวิทยาศาสตร์ และเวชภณัฑ ์
3.ใหบ้ริการทนัตกรรมแก่เด็กดอ้ยโอกาสสงักดั กทม . และออกหน่วยทนัตกรรมชุมชน

เงินอุดหนุนศูนยท์นัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี

           18,000,000           13,342,536.49               74.13 1.ออกหน่วยทนัตกรรมพระราชทานและเผยแพร่ความรู้ดา้นทนัตสุขศึกษา 28 คร้ัง โดยร่วมกบั รพ.ทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร ใหบ้ริการท่ีสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว โรงเรียนบา้นนา
มัง่ จ.อุดรธานี, โรงเรียน ตชด.เทคนิคอาสา 1 และโรงเรียนทา่นผูห้ญิงพรสม กุณฑลจินดา จ.ตาก, เดอะมอลล ์งามวงศว์าน คณะทนัตแพทยศาสตร์, รพ.ทนัตกรรมมหาจกัรีสิรินธร, MRT,  BTS, สถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี, บา้นบางแค, ส านกังานอธิการบดี, สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม, จ.จนัทบรีุ, จ.สุราษฎร์ธานี, หมูบ่า้นเด็ก สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร, จ.น่าน, จ.เชียงใหม่, จ.
นนทบรีุ, จ.ปราจีนบรีุ, จ.อุดรธานี, จ.นครปฐม, จ.ตรัง, จ.กาญจนบรีุ, จ.มหาสารคาม, จ.ระนอง, จ.สิงห์บรีุ, จ.บึงกาฬ
2.นกัเรียนและประชาชนท่ีไดรั้บบริการทางทนัตกรรม 14,186 คน
3.เผยแพร่ความรู้ดา้นทนัตสุขศึกษา 28 คร้ัง
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เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์            14,500,000           14,383,992.62               99.20 1.จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม วสัดุวิทยาศาสตร์ เวชภณัฑ ์และครุภณัฑ ์จ านวน 15 รายการ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือวดัระยะ 1 อนั ,เคร่ืองเขยา่แบบวงรอบ 1 เคร่ือง,เคร่ืองเขยา่แบบมา้กระดก 1 เคร่ือง  กระดานไวทบ์อร์ด

กระจก 1 ชุด, เคร่ืองกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน 1 เคร่ือง,เคร่ืองป่ันผสมวสัดุบรูณะฟันชนิดแคปซูล 6 เคร่ือง ,เคร่ืองวดัความมีชีวิตของประสาทฟัน ดิจิตอล 5 เคร่ือง ,เคร่ืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง
  1 ชุด ,ถงัเก็บไนโตรเจนเหลว 1 ถงั , หวั Contra กรอชา้ (Contra angle) 30 หวั ,หวั Contra กรอเร็ว ชนิดเพ่ิมรอบ 5 หวั , หวั Contra ส าหรับขดัฟัน 30 หวั ส าหรับการปฏิบติังานของนกัศึกษาทนัตแพทย,์ 
เกา้อ้ีปฏิบติัการขาอลูมิเนียมมีพนกัพิง 1 ชุด, เคร่ืองเขยา่ตวัอยา่งแบบโยกเอียงซา้ย - ขวา 1 เคร่ือง , ปรังปรุงหอ้งถ่ายท าวีดีโอและผลิตส่ือ 1 งาน 
2..นกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีท่ี 5 และ 6  ออกฝึกปฏิบติัการภาคสนาม (สาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน) ปฏิบติังานจริงท่ีคลินิกกลาง คลินิกเพ่ือการเรียนการสอนและนกัศึกษาปี 6 ฝึกปฎิบติังาน พ้ืนท่ีจงัหวดั 
เชียงรายพะเยา ล าปาง แพร่ และน่าน

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์            77,714,600           75,694,690.17               97.40 1.ด าเนินการบริการรักษาทางทนัตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทนัตรรมมหาจกัรีสิรินธรทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
-ผูป่้วยนอกจ านวน 704,978 ราย      -ผูป่้วยใน จ านวน 568 ราย
2.ด าเนินการเป็นศูนยฝึ์กปฏิบติัของนกัศึกษาทนัตแพทยท์ั้งในและต่างประเทศ
3.จดัซ้ือครุภณัฑ ์จ านวน 10 รายการ ไดแ้ก่ เคร่ืองท าความสะอาดระบบสัน่สะเทือน จ านวน 1 เคร่ือง,  เคร่ืองปิดผนึกซอง 1 เคร่ือง , รถเขน็สเตนเลสส าหรับใส่แฟ้ม 1 คนั และเคร่ืองวดัความดนัโลหิต
อตัโนมติัชนิดสอดแขน 1 เคร่ือง, เคร่ืองใหค้วามอบอุ่นผูป่้วยดว้ยแรงลมร้อน 3 ชุด, เคร่ืองขดูหินปนู 2 เคร่ือง, เคร่ืองฉายแสงชนิดไร้สาย 2 เคร่ือง, เคร่ืองเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซค ์1 ชุด, เคร่ืองฉาย
แสงชนิดไร้สาย 2 ชุด, เกา้อ้ีส านกังาน 20 ตวั
4.จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม วสัดุวิทยาศาสตร์ เวชภณัฑ์
5.ซ่อมแซมครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ และซ่อมแซมทรัพยสิ์นอ่ืน ร่วมกบัการปรับปรุงศูนยส่์งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ

เงินอุดหนุนการพฒันาระบบบริการทางทนัตกรรมระดบัสูงกวา่ตติย
ภูมิ

           18,000,000           17,451,832.14               96.95 1.จ านวนผูรั้บบริการทางทนัตกรรมของคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 470,395 ราย
2.จดัท าต  าราเพ่ือใชป้ระกอบการวิจยั
3.จดัซ้ือครุภณัฑ ์6 รายการ ไดแ้ก่ ยนิูตท าฟัน 6 ชุด, เคร่ืองถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปาก - กะโหลกศีรษะ 1 เคร่ือง, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 ชุด, เกา้อ้ีนัง่ส านกังาน 14 ตวั, เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิดความเร็วสูง 
1ชุด, เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 ชุด
4.ด าเนินการโครงการพฒันาบริหารจดัการโรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตฯ
5.จดัซ้ือเวชภณัฑ ์ วสัดุทนัตกรรม และปรับปรุงอาคาร

เงินอุดหนุนทนุการศึกษาระดบัปริญญาเอก              4,000,000             4,000,000.00             100.00 พฒันาบคุลากรเพ่ือศึกษาต่อระดบัปริญญา ณ ต่างประเทศ ในสาขาทนัตกรรมผูสู้งอาย ุจ  านวน 4 คน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการศึกษา 1,000,000 คน/ปี มีผูไ้ดอ้นุมติัทนุอุดหนุนการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จ านวน
 4 ทนุแลว้ และอยูร่ะหวา่งช่วงรอเปิดหลกัสูตร ดงัน้ี
1. ทพญ.พบพลอย  เพช็รเมด็ใหญ่ สงักดัภาควิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล ระดบัปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and Dentistry} Queen Mary 
University ประเทศสหราชอาณาจกัร ระยะเวลารับทนุ 3 ปี
2. ทพญ.รักษณัณน์  การเวกปัญญาวงศ ์สงักดัภาควิชาทนัตกรรมชุมชน ระดบัปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญ่ีปุ่ น ระยะเวลารับทนุ 4 ปี
3. ทพญ.กานดา  ลีลานราธิวฒัน์  สงักดัภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ ระดบัปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญ่ีปุ่ น
 ระยะเวลารับทนุ 3 ปี 11 เดือน 23 วนั
4. ทพ.ภาณุพล  คุณะสารพนัธ์ สงักดัภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง ระดบัปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับทนุ 3 ปี

0400 คณะเทคนิคการแพทย์              7,148,400           15,648,193.25             218.90

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์
*ไดรั้บโอนจากศูนยก์ารแพทย ์ 8.5 ลบ.

             7,148,400           15,648,193.25             218.90 1.บริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใหแ้ก่ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการท่ีศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษกเพ่ิมข้ึน - MT (การทดสอบ)   =  637,546 การทดสอบ / MT (ราย)   = 75,394 ราย
2.นกัศึกษา/บคุลากรทางวิชาชีพ ท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั/ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ) 375 คน /(ต่างประเทศ) 13 คน
3.มาตรฐานสากลท่ีหอ้งปฏิบติัการไดรั้บการรับรอง 2 มาตรฐาน
4.ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในบริการท่ีศูนยฯ์ จดัให ้ 96.81 %
5.ระยะเวลาในการรับผลการตรวจไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 97.37 %
6. มีผลงานวิจยั R2R 1 เร่ือง
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0500 คณะพยาบาลศาสตร์            53,151,300           41,564,527.31               78.20

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม            51,151,300           41,001,102.87               80.16 จดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ใหแ้ก่นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 540 คน 
และมีผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 180 คน  (จบการศึกษาวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561)

0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี          286,059,700         250,767,233.75               87.66

โครงการพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกนัภาวะเบาหวานและ
ความดนัเลือดสูง

           10,000,000             1,369,346.75               13.69 1.การพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกนัภาวะแทรกซอ้นของเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 
-ท ากิจกรรม Workshop การถ่ายทอดรูปแบบและติดตามผลลพัธ์ของการควบคุมระดบัน ้าตาลดว้ยตวัเอง, การวดัระดบัน ้าตาลดว้ยตวัเองในผูป่้วยเบาหวาน ตามรูปแบบท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ของรพ.สต.ราชาเท
วะและเจา้หนา้ท่ีทีมท่ีฝ่ายการพยาบาล เจา้หนา้ท่ีอายรุศาสตร์ และลงขอ้มูลหลงัการปฏิบติังานในพ้ืนท่ี เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของโครงการช่วงท่ี 1  และด าเนินการรวบรวมผลการเจาะน ้าตาลดว้ย
ตวัเอง (SMBG) ในผูป่้วยกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการครบก าหนด และน าขอ้มูลไปวิเคราะห์
-ท ากิจกรรม Workshop ดา้นการถ่ายทอดรูปแบบและ ติดตามผลลพัธ์ของการควบคุมระดบัน ้าตาลดว้ยตวัเอง , การวดัระดบัน ้าตาลดว้ยตวัเองในผูป่้วยเบาหวาน ณ รพ.สต.ราชาเทวะ
- เจาะเลือดส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการเพ่ือน า ค่าระดบัน ้าสะสมในเลือดของผูป่้วยมาแจง้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกระตุน้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินของผูป่้วย พร้อมวิเคราะห์ผลและสรุปผลการด าเนินงานตลอด
ปี 2561

เงินอุดหนุนบริการวิชาการดา้นสุขภาพ              2,000,000               563,424.44               28.17 ด าเนินกิจกรรมดงัน้ี
1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวดัไผ่ด า จ.สิงห์บรีุ 
-จดัท าสรุปรายงานการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี 2560 ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวนัเสด็จพระราชด าเนินถวายผา้พระกฐิน ณ วดัไผ่ด า จงัหวดัสิงห์บรีุ ในวนั
พฤหสับดีท่ี 12 ต.ค. 60
-จดักิจกรรมในเดือนมิ.ย. รวม 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของสามเณรและตรวจคดักรองสุขภาพ , กิจกรรม พฒันาสมรรถนะการลา้งมือเพ่ือสุขภาพและการผลิตสบูเ่หลว
และน ้ายาลา้งจาน ในแกนน าสามเณรวดัไผ่ด า, กิจกรรม พฒันาผูน้ า (สามเณรแกนน า) และการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่องปากในสามเณร , กิจกรรม การสร้างเสริมสุขวิทยาส่วนบคุคล, 
กิจกรรมการส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตแก่สามเณรวดัไผ่ด า โดยมีสามเณรเขา้ร่วมกิจกรรม รวม 135 รูป  ทั้งน้ี คณะฯ ไดรั้บความร่วมมือจากศูนยท์นัตกรรมพระราชทานฯ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
ม.มหิดล และ สสจ.สิงห์บรีุ ในการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากและฟันแก่สามเณร และร่วมกบัคณะสตัวแพทยศาสตร์ ม .มหิดล จดักิจกรรมสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
2.กิจกรรมบรูณาการความรู้สู่การพฒันาชุมชนสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื : พ้ืนท่ีชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสมัพนัธ์) และพ้ืนท่ีก่ึงเมือง (อ าเภอพทุธมณฑล) จดักิจกรรมบรูณาการการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการสู่การจดัการสุขภาพชุมชน ท่ีศูนยพ์ยาบาลจตุรมิตรสมัพนัธ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาสวสัด์ิ   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมหาสวสัด์ิ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 282 คน และตรวจ
รักษาโรคท่ีพบบอ่ยและการจดัการโรคเร้ือรังในชุมชน ณ ศูนยพ์ยาบาลจตุรมิตรสมัพนัธ์ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 110 คน
3.กิจกรรม พฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุจดักิจกรรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 39 คน
4.กิจกรรมการบริการใหค้  าปรึกษา และ/หรือจดันิทรรศการความรู้ดา้นสุขภาพในวนัส าคญัต่างๆ ด าเนินการจดักิจกรรมบริการวิชาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 121 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เม่ือวนัท่ี 
12 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล โดยมีผูรั้บบริการ จ านวน 304 คน และในวนัพยาบาลสากล วนัท่ี 11 พ.ค. 61 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช มีผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 248 คน และงานมหิดล-วนัแม่ วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 ณ ส านกังานอธิการบดี ม.มหิดล มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 50 คน
5.กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และการดูแลทารกในสถานประกอบกิจการ ณ บริษทั ไมโครชิฟ เทคโนโลย ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดักิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบติัการส าหรับแกนน า เร่ือง การเตรียมตวัเป็นคุณแม่มือใหม่  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 25 คน / จดักิจกรรมการอบรม เร่ือง การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ ์การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และการเล้ียงดูทารก มี
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 39 คน / ด าเนินการติดตามผลและปรับปรุงแผนการด าเนินโครงการ  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 12 คน และ วนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 13 คน
6.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัก่อนเรียนใหเ้ก่ง ดี มีสุข ณ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกนอ้ย มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 67 คน

6



ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
2.การพฒันารูปแบบการดูแลระยะยาวส าหรับผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในเขตอ าเภอบางพลีและการพฒันาสมรรถนะการบริหารจดัการสุขภาพระดบัอ าเภอ
-ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบา้นผูป่้วยติดบา้น/ติดเตียง 51 หลงัคาเรือน ในพ้ืนท่ีต.ราชาเทวะ ต.บางปลา ต.บวัเกราะและต.บางปลาหมู ่14 และแปลงขอ้มูลการลงพ้ืนท่ีจากประเมินสู่โปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ผลการลงพ้ืนท่ี 
ต.ราชาเทวะ  พร้อมจดัประชุมหากบัสหวิชาชีพ เพ่ือก าหนดแผนการรักษาผูป่้วย 
-ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลผูป่้วยติดบา้น/ติดเตียงเพ่ิมเติมในต.ราชาเทวะ ต.บางปลา พร้อมทีมเยี่ยมบา้นและเภสชักรจากสถาบนัการพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ และคืนขอ้มูลจากการลงเยี่ยมบา้นโดยการลงเยี่ยมบา้นพร้อม
ทีมพฒันาสงัคมของอบต.ราชาเทวะลงพ้ืนท่ีประเมินความตอ้งการของผูป่้วยติดบา้นติดเตียงท่ีมีภาวะพิการทางสมองท่ีตอ้งการwheel chair และร่วมกนัวางแผนการลงเยี่ยมร่วมกนัในคร้ังต่อไป,จดัประชุมกบั
ชมรมผูสู้งอายท่ีุสมคัรใจเป็นจิตอาสา "ทีมเพ่ือเพ่ือนสุขภาพ" เพ่ือวางแผนเตรียมการลงเยี่ยมผูป่้วย
-ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลผูป่้วยติดบา้น/ติดเตียงเพ่ิมเติมในต.บวัเกราะ ต.บางปลา และ ต.บางปลาหมู1่4 พร้อมทีมเยี่ยมบา้นและเภสชักรจากสถาบนัการพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ และจดัท าหนงัสือเพ่ือขอส่งตวัผูป่้วย
จากพ้ืนท่ีต.บางปลาเพ่ือขอรับการฟ้ืนฟ ูณ สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์และจดัท าหนงัสือส่งตวัผูพิ้การทางสมองท่ีมีความตอ้งการwheel chair เพ่ือเขา้รับการวดัตวัแลว้ตดัรถเขน็ใหเ้หมาะสมกบัร่างกาย, 
จดัประชุม "ทีมเพ่ือเพ่ือนสุขภาพ" เพ่ือวางแผนการรักษาคนไขร้ายบคุคล
- ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบา้นผูป่้วยติดบา้น/ติดเตียงรอบสอง 35 หลงัคาเรือน เพ่ือประเมินผูป่้วยและใหค้วามรู้ดา้นการดูแลผูป่้วย ในพ้ืนท่ีต าบลราชาเทวะ ต าบลบางปลา และต าบลบางปลา หมู ่14
 -  ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบา้นผูป่้วยติดบา้น/ติดเตียงรอบสาม 35 หลงัคาเรือน เพ่ือติดตามผลการใหค้วามรู้ดา้นการดูแลผูป่้วย
 - ประชุมร่วมกบัทีมเพ่ือนเพ่ือสุขภาพ (สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ) ณ รพ.สต.ราชาเทวะ เพ่ือมอบหมายใหที้มลงพ้ืนท่ีเยี่ยมผูป่้วยในต าบลราชาเทวะ
3.การพฒันาระบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบลบางปลา อ .บางพลี จ.สมุทรปราการ
-จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการคดักรองพฒันาการเด็กดว้ยเคร่ืองมือ DSPM กบัครูภายในศูนยเ์ด็กเล็กภายใตก้ารดูแลของ อบต.บางปลา พร้อมหารือกบัเจา้หนา้ท่ีของอบต.บางปลาในการก าหนดวนัจดัอบรม
ผูป้กครองเร่ืองการใชแ้บบคดักรอง DSPM
-จดักิจกรรมอบรมการคดักรองพฒันาการเด็ก (DSPM) ในผูป้กครองของเด็กท่ีประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีอยูใ่นการดูแลของ อบต.บางปลา จ านวน 4 คร้ัง  
-ลงพ้ืนท่ีเพ่ือท าการส ารวจเร่ืองความปลอดภยัในการนอนของเด็กเล็กใน รพ.สต. ทั้ง 8 แห่งของ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ

เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรพลิกศพ              5,060,000             4,372,317.00               86.41 1.จดัท าแผนการด าเนินงานและด าเนินการบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชนัสูตร (ด าเนินการชนัสูตรพลิกศพ ผ่าศพ)
-ด าเนินการชนัสูตรพลิกศพ จ านวน 792 ราย
-ใหบ้ริการดา้นการจดัการเรียนการสอนดา้นเวชศาสตร์ชนัสูตร (นิติเวชศาสตร์) ใหแ้ก่นกัศึกษาแพทยปี์ท่ี 4-6 และนกัศึกษา elective
2.จดัซ้ือวสัดุแบบพิมพ ์หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางนิติเวชศาสตร์  และครุภณัฑเ์พ่ือการสนบัสุนนโครงการฯ

เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

             1,000,000             1,000,000.00             100.00 ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผูถู้กกระท าทางเพศ ผูด้อ้ยโอกาสและคดีความต่างๆ รวม 420 ราย ดงัน้ี
1.การตรวจลายพิมพดี์เอ็นเอ  310 ราย
2.การตรวจไมโตคอนเดรียลเอ็นเอ  76 ราย
3.การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมเอกซ ์ 22 ราย
4. การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวาย 12 ราย

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและ
วยัรุ่นและกลุ่มผูใ้หญ่และสูงอายแุบบครบวงจร

           11,000,000             5,948,518.23               54.08 กิจกรรมเพ่ือการพฒันาตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยไดด้ าเนินกิจกรรม ดงัน้ี
กิจกรรมกลุ่มเด็กและวยัรุ่น
1. กิจกรรมการศึกษาเปรียบเทียบผลของการรีดสายสะดือกบัการชะลอการตดัสายสะดือในทารกแรกเกิดครบก าหนด : การทดลองแบบสุ่ม (ปีท่ี2) ด าเนินการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 
2560 เพ่ิมข้ึนเป็น200 คน และไดมี้การติดตามทารกแรกเกิดท่ี อาย ุ6 เดือน และ 12 เดือนอยา่งต่อเน่ือง ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูลและติดตามคนไข้
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เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี เพ่ือยกระดบัคุณภาพ
บริการดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล

           13,000,000             1,434,071.35               11.03 1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ไดร่้วมสานต่อภารกิจในการดูแลสุขภาวะแก่ประชาชนท่ีมาร่วมถวายความอาลยั ณ บริเวณโดยรอบทอ้งสนามหลวง ดว้ยการออกหน่วยแพทย์
เคล่ือนท่ี ในโครงการ “แพทยอ์าสารวมใจถวายเป็นพระราชกุศล” ทั้งน้ี หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีไดใ้หบ้ริการตรวจสุขภาพทัว่ไปและบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง
 โดยออกหน่วยแพทย ์เป็นประจ าทกุวนั
2.โครงการบริการสุขภาพหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีร่วมกบัมูลนิธิฉือจ้ีฯ เดือนละ 1 คร้ัง รวม 12 คร้ัง
3.ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ณ ท าเนียบองคมนตรี ทกุวนัองัคาร
4.ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  หรือตามหน่วยงานภายนอกขอรับการสนบัสนุน รถพยาบาล พร้อมทีมปฏิบติัการ เช่น ออกหน่วยเป็นกองอ านวยการร่วม กบั สน .ดุสิต Standby ในกรณีท่ี
หน่วยงานเอกชนร้องของ งานเดิน – ว่ิง ต่างๆ รวมทั้งส้ิน 38 คร้ัง
5.ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหวา่งวนัท่ี 24 ก.พ.-11 มี.ค.2561
6.ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีในงาน “แพทยเ์พ่ือพอ่ คร้ังท่ี 4” ในพ้ืนท่ีองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบรีุ
7. ออกหน่วยปฏิบติัภารกิจดา้นการแพทยแ์ละพยาบาล ในงาน “เราท าความดี ดว้ยหวัใจ” ณ ทอ้งสนามหลวงและลานพระราชวงัดุสิต ในวนัท่ี 21 -28 กรกฎาคม 2561
8. ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ณ งานเล้ียงขอบคุณทีมงานปฎิบติัการช่วยเหลือหมูป่า ณ ทอ้งสนามหลวง 6 กนัยายน 2561

2. กิจกรรมการศึกษาระดบัปรอทในเลือดของเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ต่อเน่ือง) ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดจ้  านวน 140 คน พร้อมส่งตรวจเลือดหาระดบัสารปรอท ซ่ึงอยูร่ะวา่ง
รวบรวมขอ้มูลและแปลวิเคราะห์ผลกิจกรรมการศึกษาติดตามผลทารกแรกเกิดท่ีมีระดบัปรอทในสายสะดือสูง (ระยะท่ี3) ด าเนินการติดตามกลุ่มตวัอยา่งเด็กท่ีเคยมีปรอทในสายสะดือสูง จ  านวน 24 ราย 
พร้อมตรวจสุขภาพและติดตามพฒันาการเม่ืออาย ุ12, 18 และ 24 เดือน และตรวจพฒันาการท่ีเป็นทกัษะทางสติปัญญา ซ่ึงการติดตามค่อยขา้งมีความล าบากเน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินฐาน ไม่สะดวกในการมารับ
การติดตาม และไม่เห็นความส าคญัถึงปัญหา 
3. กิจกรรมการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียน และชุมชน (โครงการน าร่อง) ด าเนินการใหค้วามรู้แก่ครูและผูป้กครองในโรงเรียน ซ่ึง
ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งดี จึงมีเด็กนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้จ  านวน 70 คน โดยท่ีพอ่และแม่สนใจเขา้ร่วมโครงการพร้อมเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 170 คน ซ่ึง
กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมระยะยาว ด าเนินการในภาคการศึกษาท่ี 1และ 2 ของปีการศึกษา 2561 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งจดักิจกรรมการสนบัสนุนอาหารเชา้ (ไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัเอกชน) และส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย (12 สปัดาห์ ในเทอมท่ี1 และ2)  และกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ผูป้กครอง 2 คร้ัง (3ชัว่โมง/คร้ัง) (positive parenting) 
4. กิจกรรมการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือประเมินทกัษะการรับรู้เชิงจ านวนเบ้ืองตน้ในเด็กปฐมวยั และกิจกรรมประสิทธิภาพการฝึกทกัษะคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในเด็กปฐมวยัผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อยูร่ะหวา่งการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีโรงเรียน เป็นตน้
กิจกรรมกลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ ด าเนินกิจกรรมการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง และการวิเคราะห์ทางหอ้งปฎิบติัการ  
1. กิจกรรมการตรวจวินิจฉยัสาเหตุทางพนัธุกรรมในผูป่้วยโรคจิตเภทชาวไทย ท าการตรวจตวัอยา่งเลือดผูป่้วยและวิเคราะห์ผลทางหอ้งปฏิบติัการเพ่ิมเติมจากปีท่ีแลว้อีก 48 ตวัอยา่ง รวมเป็น 120 ตวัอยา่ง
ครบถว้นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดลงในเวบ็ไซตแ์ละจดัการประชุมเผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัจิตแพทยท์ัว่ไป จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น รวมถึงแพทยแ์ละบคุลากรทางการ
แพทยส์าขา ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ต่อไป 
2. กิจกรรมการตรวจคดักรองโรคนอนกรนและหยดุหายใจขณะหลบัขณะตั้งครรภค์วามเส่ียงสูง และการรักษาดว้ยเคร่ืองช่วยหายใจแรงดนับวก ไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการทดสอบการรักษาเพ่ิมอีก 17 คน 
ในเดือนกนัยายน กิจกรรมส่วนใหญ่ยงัมีการลงพ้ืนท่ี เก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมเติมใหไ้ดค้รบจ านวนตามเป้าหมาย เช่น 1)การพฒันาแนวทางตรวจคดักรองและการรักษาโรคนอนกรนและหยดุหายใจขณะ
หลบัดว้ยเคร่ืองช่วยหายใจแรงดนับวกในผูห้ญิงตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงสูง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมอีก 13 คน
3. กิจกรรมการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ขอ้มูลทางหอ้งปฏิบติัการของกิจกรรมการพฒันาแนวทางการตรวจคดักรองพาหะโรคพนัธุกรรมร้ายแรงท่ีสามารถระบคุวามเส่ียงกบัการมีบตุร โดยมีอาสาสมคัรคู่
สมรสท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมครบจ านวนในปีน้ีแลว้ 30 คู ่ 
4. โครงการไดจ้ดังานครบรอบ 10ปี โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทยกบัการช้ีน าดา้นสุขภาพสู่สงัคม ณ หอ้งประชุมอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  เพ่ือน าเสนอผลงานประสบความส าเร็จในการน าไปใชสู่้
สงัคมทั้งในระดบัคณะฯและระดบัประเทศ และพบปะกลุ่มนกัวิขาการสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึงภายในงานไดค้ดัเลือกผลงานท่ีน าไปใชใ้นวงกวา้งน ามาเสนอจ านวนทั้งส้ิน 14 เร่ือง (เพ่ือน าเสนอผลงานท่ีได้
น าไปใชสู่้สงัคมทั้งในระดบัคณะฯและระดบัประเทศ) 
5. การศึกษาผลของการใชแ้ผ่นตรวจสอบโซเดียมคลอไรดใ์นปัสสาวะดว้ยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพ่ิม 20 คน
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ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย
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ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม          115,498,500         115,498,492.12             100.00 จดัหาวสัดุสนบัสนุนการปฏิบติังานของนกัศึกษาแพทย ์เพ่ือการเรียนการสอนต่อเน่ือง และด าเนินการจดัหาวสัดุยาในการรักษาพยาบาล

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม            32,912,700           27,396,633.70               83.24 1. ด าเนินการจดัการเรียนการสอน ส าหรับนกัศึกษา เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญและความรู้เสริมหลกัสูตร
2. สนบัสนุนทนุการพฒันาอาจารยพ์ยาบาลอยา่งต่อเน่ือง ในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก, ระดบัปริญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ด าเนินการกิจกรรมการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญและความรู้เสริมหลกัสูตร
4. สนบัสนุนการท าวิจยัของอาจารยพ์ยาบาลฯ
5. สนบัสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น  การจดังานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบขีดเนคไทปี2560, โครงการพฒันารามาธิบดีพยาบาล, โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ, โครงการการใชส้ถิติชั้นสูงฯ, อบรม
อาจารยท่ี์ปรึกษา:ปรึกษาอุ่นใจ, การสมัมนาเพ่ือด าเนินการวางแผน, การอบรมและพฒันาจิตใหเ้กิดปัญญาและสนัติสุข, การประชุมโครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์              6,840,000             6,835,108.70               99.93 จดัหาวสัดุสนบัสนุนการปฏิบติังานของนกัศึกษาแพทย ์เพ่ือการเรียนการสอนต่อเน่ือง และด าเนินการจดัหาวสัดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์เช่น น ้ายาเพ่ือการทดสอบ ตรวจวินิจฉยัโรค

          86,912,745.90               95.77 1.ด าเนินการบริการรักษาพยาบาลและการจดัการเรียนการสอนเพ่ือฝึกปฏิบติังานแก่ผูเ้ขา้รับการศึกษา /ฝึกปฏิบติังาน 3,332 ราย
2.ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ น ้ายาสารเคมี ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์และการแพทย ์และวสัดุยา เพ่ือรองรับการด าเนินงานโครงการฯ
3. ด าเนินโครงการยอ่ย/กิจกรรม เพ่ือกาพฒันาการรักษาพยาบาล การศึกษา การวิจยัการแพทย ์ไดแ้ก่ 
   1) กิจกรรมโครงการพฒันาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง  
       - พฒันาบคุลากรท่ีมีอยูท่ ั้งบคุลากรท่ีบรรจุภายใตศู้นยม์ะเร็ง และบคุลากรอ่ืนๆ ท่ีด าเนินงานทางดา้นโรคมะเร็งของคณะฯ สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ
       - ประชุมวิชาการระหวา่งแพทยส์หสาขา เพ่ือปรึกษาแนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกนัแบบสหสาขา (tumor conference) เพ่ือการดูแลผูป่้วยในรูปแบบของ multi-displinary และประโยชน์ดา้นการ
เรียนการสอน วิชาการ วิจยั
       - จดัตั้งหน่วยตรวจผูป่้วยนอกโรคมะเร็ง OCC1, 2 โดยความร่วมมือของแพทยส์หสาขารวม่ตรวจรักษาผูป่้วยร่วมกนัในรูปแบบของ one stop service
       - พฒันาฐานขอ้มูลดา้นโรคมะเร็งทนัสมยัและมีความต่อเน่ือง เพ่ือรองรับงานบริการ งานวิจยั และเพ่ือใหส้ามารถน าไปถูกอา้งอิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือได้
       - พฒันางานวิจยัดา้นต่างๆ ทั้งงานวิจยัดา้นโมเลกุล การเก็บช้ินเน้ือ และขยายงานวิจยัดา้น cell line เพ่ือความกา้วหนา้ทางงานวิจยัดา้น precision และอ่ืนๆ
       - สนบัสนุนส่งแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคมะเร็งในตา จ านวน 4 ทา่น ไปศึกษาดูงาน เร่ือง Intra arterial chemotherapy for retinoblastoma ณ ประเทศสหฐัอเมริกา 
       - พฒันาระบบลงขอ้มูลโครงการจดัเก็บช้ินเน้ือแบบบรูณาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
       - พฒันาระบบการลงขอ้มูลจดัเก็บและรายงานทะเบียนผูป่้วยโรคมะเร็ง
       - รับรองคณะผูดู้งานจากสถาบนัอ่ืน จ านวน 3 สถาบนั เขา้มาศึกษาดูงานโครงการธนาคารชีวภาพส าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร และดา้น Home Chemotherapy, จดัท าคูมื่อ/อบรมใหค้วามรู้ประชาชน 
ดา้นโรคมะเร็ง, สนบัสนุนการเขา้ร่วมอบรมทั้งในและต่างประเทศ, Ramathibodi Lung Cancer Consortium (RLC) ไดรั้บ 3 รางวลัในระดบัชาติและนานาชาติ
 2) กิจกรรมโครงการการพฒันาการตรวจและการศึกษากลไกการด้ือยาตา้นยนีด้ือยา T790M โดยการตรวจจากเลือดของผูป่้วยโรคมะเร็งปอด ปีท่ี 2 
       - พฒันาการตรวจการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมในเลือดของผูป่้วยมะเร็งปอดโดยวิธีต่างๆ  พร้อมพฒันาการการสกดั exosomes เพ่ือน ามาใชใ้นการตรวจ gene expression profile และ predictive 
biomarker ต่างๆ เพ่ือการศึกษากลไกการด้ือยาต่อยาตา้น T790M ของการรักษาโรคมะเร็งปอดหลงัจากเร่ิมยาท่ี 0, 4, 8 และ 12 เดือนตามล าดบั น าไปสู่การพฒันายามุง่เป้า โดยร่วมมือกบัศูนย ์ECDD
       - พฒันาประสิทธิภาพการตรวจยนีกลายพนัธุ์ใหค้รอบคลุมยนีส าคญัต่อการเลือกใชย้าตา้นเฉพาะจุดในผูป่้วยมะเร็งปอด
        - มีการประชุมทีมปฏิบติังาน และคดัเลือกอาสาสมคัรท่ีมียนีกลายพนัธุ์ T790M ท่ีไดรั้บยาตา้น 3rd generation EGFR TKI เขา้สู่โครงการฯ ด าเนินการแลว้จ านวน 93 ราย พร้อมติดตามอาการทางคลินิก
ของอาสาสมคัรตามระยะ เก็บตวัอยา่งเลือดไดร้วม 232 ตวัอยา่ง สามารถจ าแนกกลุ่มคนไขด้ื้อยาไดร้วม 35 ราย
 - ด าเนินการตรวจการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมในเลือดของผูป่้วยมะเร็งปอดแลว้เสร็จ รวม จ านวน 184 ตวัอยา่ง และอยูร่ะหวา่งวิเคราะห์ขอ้มูลและการตรวจยนืยนัการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมท่ีตรวจ
พบ
       - มีการเตรียมและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เช่น  บทคดัยอ่ ในการประชุม ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) ASIA 2017 จดัข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์) , 
รูปแบบ poster เร่ือง 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

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์            90,748,500
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การเบิกจ่าย
    - ศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการตรวจยนีกลายพนัธุ์ใหค้รอบคลุมยนีส าคญัต่อการเลือกใชย้าตา้นเฉพาะจุดในผูป่้วยมะเร็งปอด
     - พฒันาประสิทธิภาพการตรวจยนีกลายพนัธุ์เฉพาะจุดใหค้รอบคลุมยนีส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชย้าตา้นเฉพาะจุด ครอบคลุมยนีจ านวน 52 ชนิด สามารถตรวจสารพนัธุกรรมในรูปแบบของ total nucleic
 acid ประกอบดว้ย DNA และ RNA ไปพร้อมๆ กนั ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการทดสอบ
     - เขา้ร่วมการน าเสนอผลงานในรูปแบบของบทคดัยอ่ในการประชุมวิชาการ IASLC 19th World Conference on Lung Cancer  (IASLC WCLC 2018)  ประเทศแคนาดา, พฒันาประสิทธิภาพการตรวจยนี
กลายพนัธุ์เฉพาะจุดใหค้รอบคลุมยนีส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกใชย้าตา้นเฉพาะจุด ครอบคลุมยนีจ านวน 52 ชนิดสามารถตรวจสารพนัธุกรรมในรูปแบบของ total nucleic acid ประกอบดว้ย DNA และ RNA 
ไปพร้อมๆ กนั พบวา่ประสิทธิภาพของชุดตรวจยนีกลายพนัธุ์สามารถใหผ้ลแม่นย  าเช่นเดียวกบัวิธีการตรวจตามมาตรฐานอ่ืนๆ แต่ตรวจการกลายพนัธุ์ไดจ้  านวนมากในระยะเวลาเดียวกนั

0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล          677,783,700         677,783,700.00             100.00

เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร            13,050,000           13,050,000.00             100.00 ด าเนินการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษา 
1.นกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 82 คน  
2.ผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน 12 คน 
3.นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ จ  านวน 22 คน

เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์            10,000,000           10,000,000.00             100.00 1. ด าเนินการจดัการศึกษา
-หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรปกติ โดยมี 1. นกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 203 คน  2.ผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน 58 คน  3.นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ จ  านวน 52 คน 
-หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา โดยระดบัปริญญาโท โดยมี 1.นกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 40 คน  2.ผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน  3.นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ จ  านวน 10 คน 
-หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก มีนกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 5 คน
2. ด าเนินการบริการดูแลรักษาผูป่้วยดา้นการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์โดยมีจ านวนผูเ้ขา้รับบริการรักษาผูป่้วย 46,878 คน
3. ด าเนินการผลิตยาผงสมุนไพร โดยมีการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 3,533 กิโลกรัม และยาสมุนไพรส าเร็จรูป จ านวน 6,633 กิโลกรัม เพ่ือใชส้ าหรับการตรวจรักษาและดูแลผูป่้วย รวมทั้งเป็นการพฒันา
กระบวนการ วิธีการผลิตยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน และไดรั้บเกียรติบตัร GMP ฉบบัปี พ.ศ.2548

เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์              5,000,000             5,000,000.00             100.00 ด าเนินการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษา 
1.นกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 75 คน  
2.ผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน 14 คน 
3.นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ จ  านวน 17 คน

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาทางไกลและเครือข่ายดา้น
การแพทยศิ์ริราช (Siriraj Center of Telemedicine  : SiTEL)

             3,000,000             3,000,000.00             100.00 1. พฒันาตน้แบบเครือข่ายพนัธมิตรทางการแพทยท์างไกล ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีจ านวนเครือข่าย 78 เครือข่าย 
2. มีจ  านวนกิจกรรมการใหบ้ริการทางไกล 1,090 คร้ัง 
3. มีจ  านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 24,278 คร้ัง

เงินอุดหนุนโครงการเภสชัวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศูนยค์วามเป็น
เลิศวิจยัสากล (SISP 2.0)

             5,000,000             5,000,000.00             100.00 1. ด าเนินการวิจยัและคน้ควา้การพฒันายาแบบมุง่เป้า โดยมีทนุวิจยัจากภายนอกคณะฯ จ านวน 14 โครงการ 
2. สมัมนาแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งนกัวิจยัภายในเครือข่ายระดบัประเทศและนานาชาติ จ  านวน 30 คร้ัง

เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรพลิกศพ            14,720,000           14,720,000.00             100.00 1. ด าเนินงานบริการสงัคม ดงัน้ี
-การชนัสูตรพลิกศพ จ านวน 6,995 ศพ 
-ด าเนินการทางดา้นนิติเวชศาสตร์โดยจ านวนรายในการตรวจผูป่้วยทางคดี 7,795 ราย 
-จ านวนรายในการตรวจผูป่้วยทางศาล 83 ราย 
-จ านวนรายในการรับส่ิงส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 7,121 ราย
-จ านวนแผ่นสไลดใ์นการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการฮีสโตเคมี 43,555 แผ่น
-จ านวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพิษวิทยา 33,947 ตวัอยา่ง
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-จ านวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการซีโรโลย ี2,532 ตวัอยา่ง 
-จ านวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการวตัถุพยาน 2,765 ตวัอยา่ง
2. ด าเนินการจดัการเรียนการสอน พบวา่มีนกัศึกษานกัศึกษาแพทยท่ี์ลงเรียนหลกัสูตรนิติเวช จ านวน 570 คน 
3. มีผูม้ารับบริการเผยแพร่ความรู้ดา้นนิติเวชศาสตร์ จ  านวน 603 คน

เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

             1,394,000             1,394,000.00             100.00 จดักิจกรรมบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก มีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 985 คน (กิจกรรมครอบครัวสุขใจตอ้นรับสมาชิกใหม่ กิจกรรมบริการวิชาการความรู้ความเขา้ใจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตดัผ่าน
กลอ้งทางนรีเวชวิทยา กิจกรรมใหค้วามรู้ก่อนสมรส และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้โรคขบัถ่ายปัสสาวะผิดปกติและกระบงัลมหยอ่นในสตรี)

เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหา
ราชินีเพ่ือสุขภาพผูพิ้การทางการมองเห็น

             1,100,000             1,100,000.00             100.00 1. มีจ  านวนผูพิ้การทางสายตาเขา้ชมพิพิธภณัฑฯ์ จ  านวน 250 คน 
2. มีจ  านวนคร้ังท่ีจดัฝึกอบรม/บริการวิชาการ จ านวน 6 คร้ัง 
3. มีจ  านวนผูส้นใจและรับรู้ในกิจกรรมสญัจร จ านวน 527 คน

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมอง

           15,000,000           15,000,000.00             100.00 1. ด าเนินการฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา และบคุลากรทางการแพทย ์เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการใหบ้ริการ โดยมีการจดัอบรม จ านวน 21 คร้ัง
2. ด าเนินการใหบ้ริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางดา้นการรักษาและการป้องกนัโรค จ านวน 1 คร้ัง
3. จดันิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยใหค้วามรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโรงพยาบาล จ านวน 1 คร้ัง

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม          347,208,300         347,208,300.00             100.00 1.ด าเนินการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษาคงอยูจ่  านวน 708 คน ผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน 48 คน และมีนกัศึกษาเขา้ใหม่ จ  านวน 132 คน
2.จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์            14,360,000           14,360,000.00             100.00 1.ด าเนินการจดัการเรียนการสอน นกัศึกษาคงอยูจ่  านวน 84 คน และมีผูส้ าเร็จการศึกษาจ านวน 84 คน
2.ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์          247,951,400         247,951,400.00             100.00 ด าเนินการจดับริการการรักษาพยาบาล ดงัน้ี
-จดับริการการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก จ านวน 3,120,015 คน  / ผูป่้วยใน จ านวน 84,074 คน  
-มีจ  านวนการผ่าตดั 84,668 คร้ัง
-มีจ  านวนผูป่้วยท่ีมารับบริการดา้นผูมี้บตุรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ ์จ  านวน 18,652 คน 
-มีจ  านวนผูป่้วยท่ีรับบริการดา้นระงบัปวดจ านวน 1,980 คน 
-มีจ  านวนผูป่้วยท่ีรับบริการดา้นวิสญัญีวิทยา จ  านวน 49,731 คน

0800 คณะเภสัชศาสตร์            33,904,200           32,463,737.95               95.75

เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาเภสชั              8,914,000             8,241,601.28               92.46 1.โครงการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพของนกัศึกษา มีจ  านวนนกัศึกษาท่ีผ่านโครงการ ชั้นปีท่ี 3 จ านวน 119 คน /ชั้นปีท่ี 4  จ านวน 118 คน / ชั้นปีท่ี 6 จ านวน 104 คน   
2. นกัศึกษาท่ีผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ  ร้อยละ 98.34
3.โครงการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพของนกัศึกษาเภสชัศาสตร์  มีจ  านวนแหล่งฝึกท่ีไดรั้บการพฒันา จ านวน  96 แหล่งฝึก

4.โครงการเพ่ิมทกัษะทางการวิจยัของนกัศึกษาเภสชัศาสตร์ในรูปของโครงการพิเศษ  มีงานวิจยัทางเภสชัศาสตร์  จ  านวน 60 โครงการ  
5.โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเภสชัศาสตรบณัฑิต จดัประชุมพฒันากระบวนการเรียนการสอน  จ  านวน 2 คร้ัง

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศูนยท์ดสอบเคร่ืองส าอางและเภสชั
ภณัฑท์างผิวหนงั

           11,140,000           11,058,466.00               99.27 1.มีการเปิดใหบ้ริการการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดดอยา่งเป็นทางการ และมีการจดัท าประชาสมัพนัธ์ตามสถานท่ีราชการเช่น ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่
จ านวนตวัอยา่งทดสอบยงัไม่เป็นไปตามท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากทางศูนยเ์พ่ิงเร่ิมการประชาสมัพนัธ์ในเดือนมีนาคม 2561
2.จดัท า websit เพ่ือประชาสมัพนัธ์ศูนยท์ดสอบเคร่ืองส าอางและเภสชัภณัฑท์างผิวหนงั
3.มีการพฒันาวิธีการทดสอบการระคายเคืองตาม OECD 429 (non animal testing) เพ่ือใชใ้นการทดสอบต่อไป
4.ใหบ้ริการการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดด 31 ตวัอยา่ง
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เงินอุดหนุนโครงการศูนยพ์ฒันาผลิตภณัฑย์าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ              8,000,000             7,937,555.00               99.22 โครงการก าลงัอยูร่ะหวา่งการจดัจา้งผูรั้บจา้งใหม่มาด าเนินการก่อสร้างอาคารโครงการศูนยฝึ์กปฏิบติัเพ่ือความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑย์าและสมุนไพร อนัเน่ืองจากผูรั้บจา้งเดิมไม่สามารถท างานต่อได ้ จึง

ส่งผลใหก้ารด าเนินการเตรียมหอ้งปฏิบติัการวิจยัและพฒันา ซ่ึงอยูใ่นอาคารดงักล่าวมีระยะเวลาท่ียาวนานกวา่ท่ีก าหนดไว ้ และกระทบไปยงัแผนการรับบคุลากรเขา้มาด าเนินงาน  ทั้งน้ี ไดท้  าการจดัหา
ครุภณัฑเ์สร็จส้ินทกุรายการแลว้และครุภณัฑบ์างส่วนถูกติดตั้งท่ีหอ้งปฏิบติัการชัว่คราว

เงินอุดหนุนดา้นเภสชัศาสตร์              1,000,000               910,807.12               91.08 ภายใตเ้งินอุดหนุนดา้นเภสชัศาสตร์ มีการด าเนินงานโครงการ  ดงัน้ี 
1.คลงัข้อมูลยา
-ใหบ้ริการถาม ตอบปัญหาเร่ืองยาทาง E-mail และทางเวบ็ไซดค์ลงัขอ้มูลยา   จ  านวน 378 คร้ัง 
-บริการสมคัรสมาชิกใหม่ สารคลงัขอ้มูลยา จ  านวน 294  คน  
-บริการต่ออายสุมาชิกสารคลงัขอ้มูลยา  จ  านวน 396 คน 
-จดัท าวารสารคลงัขอ้มูลยา   จ  านวน  4  ฉบบั
2.หน่วยพัฒนาการผลติเภสัชภณัฑ์และสมุนไพร

1.ศึกษาหาปริมาณน ้าตาล, glycerin, 70% sorbitol  และ buffer ในต ารับ จากผลการทดลองท่ีได ้ปริมาณ syrup USP, glycerin, 70% sorbitol, citric acid และ Na2HPO4.12H2O ท่ีเหมาะสมในการเตรียมน ้า
กระสายยา คือ 40 %v/v, 5 %w/v, 5 %w/v, 0.288 %w/v และ 0.240 %w/v ตามล าดบั 
2.ศึกษาปัจจยัของชนิดและปริมาณสารเพ่ิมความหนืด และ MCC ต่อความหนืดและสมบติั Thixotropic ของน ้ากระสายยา  และศึกษาหาปริมาณสารเพ่ิมความหนืด และ MCC โดยวิธี design of experiment: 
Box-Behnken design
3.พฒันาเภสชัภณัฑ ์2 ต ารับ คือ  Flavored oral suspending vehicle และน ้ากระสายยาท่ีเตรียมจาก vehicle for oral suspension 4x  และ flavored sugar-free oral suspending vehicle ไดน้ ้ากระสายยา vehicle 
for oral solution sugar free

3.อุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาติ
1.มีการตอบค าถามแก่ผูส้นใจขอ้มูลดา้นพรรณพืช ตน้ไม ้สมุนไพรต่าง ๆ ในสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ทางโทรศพัท ์  จ  านวน 168 คน 
2.มีผูเ้ขา้ชม Web site ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จ านวน 15,612  คน  
3.จ านวนผูเ้ขา้ชม YouTube  ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จ านวน 16,281 คน
4.จ านวนผูเ้ขา้ชม  Facebook ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จ านวน 7,510 คน
5.จดันิทรรศการนอกสถานท่ี  6 คร้ัง ผูเ้ขา้ชม 19,412 คน
6.ผูเ้ขา้ชมเป็นหมูค่ณะฯ จ านวน 142 คร้ัง / 10,010  คน   
7.มีผูเ้ขา้ชมนิทรรศการถาวรในอุทยานฯ  22,763 คน 
8.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากคะแนนเตม็ 5 ไดค้ะแนน  4.43  คะแนน

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์              4,850,200             4,315,308.55               88.97 ภายใตเ้งินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย ์จดัด าเนินโครงการดงัน้ี
1.โครงการ "เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรดว้ยวิธี TLC"  ณ  หอ้งประชุม คณะเภสชัศาสตร์ ม.มหิดล   มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 27 คน
2.โครงการ สองเมด็รวมใจ (พฒันาชุมชน/โรงเรียน) ณ ศูนยอ์นุรักษพ์นัธุ์เต่าทะเล อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 75 คน
3.มีจ  านวน Visit ของ Website ดา้นบทความยา สมุนไพร จ านวน  2.5 ลา้น Visit
3.โครงการสุขภาพเตม็ร้อย ณ หอ้งประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 5  พ.ย.60  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน
4.โครงการอบรมโรคเอดส์แก่ทหารใหม่ ณ กองพนัทหารสารวตัรท่ี 11  เม่ือวนัท่ี 12 ธ.ค.60  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน
5.โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือสนบัสนุนการใชส้มุนไพร เร่ือง สมุนไพรใชภ้ายนอกและปฐมพยาบาล ณ รพสต .บางแม่นาง ต.บางแม่นาง เขตบางใหญ่ นนทบรีุ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน  74 คน
6.จ านวนผูป่้วยท่ีไดรั้บการตรวจคดักรองและจ่ายยา/ดูแลสุขภาพ   จ  านวน 70 คน
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ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย
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 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
7.จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการเภสชัมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน- โครงการค่ายอาสาพฒันาชนบท (ดูแลการใชย้าสามญัประจ าบา้น/ใหค้วามรู้ดา้นสุขอนามยัอยา่งถูกตอ้ง)  ณ  โรงเรียนวดัวรภูมิ ต.สวน
หลวง เขตอมัพวา จ.สมุทรสงคราม และโรงเรียนบา้นบางนาล่ี ต.บางนางล่ี เขตอมัพวา จ.สมุทรสงคราม มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 75 คน
8.โครงการเภสชักรอบรมใหค้วามรู้ดา้นการใชย้า การป้องกนัโรคเร้ือรังแก่ก าลงัพล และครอบครัว  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน
9.โครงการร้านยาคณะเภสชัฯ มหิดล ร่วมใจร่วมบริหารตูย้าชุมชนอยา่งปลอดภยั  จ  านวน 11 ตู้

0900 คณะวทิยาศาสตร์          165,349,800         165,326,368.63               99.99

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ                 200,000               199,791.30               99.90 หลกัสูตรพิษวิทยาจดัหาวสัดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือใชห้อ้งปฏิบติัการของหลกัสูตรและหอ้งปฏิบติัการของภาควิชาท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอน ใหน้กัศึกษามีวสัดุวิทยาศาสตร์ใชอ้ยา่งเพียงพอ

เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพ่ือพฒันาขีดสมรรถนะ
ในศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการศึกษาขา้มพรมแดนทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์การแพทย์

             5,000,000             4,991,971.00               99.84 ด าเนินการติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล ณ.หอ้งเรียน SC2-512 วิทยาเขตศาลายา และหอ้งประชุม RF5 วิทยาเขตพญาไท สามารถด าเนินการเรียนการสอนเสมือนอยูห่อ้งเดียวกนั และมีเวบ็ไซด์
ส าหรับเขา้มาทบทวนบทเรียนอีกทางนึง (หอ้งเรียนท่ีจะด าเนินการติดตั้งยงัไม่สามารถเขา้พ้ืนท่ีได้) มีนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 200 คน

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนปฏิบติัการ
ชีววิทยา ส าหรับเป็นพ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัมหาวิทยาลยัใน
ศตวรรษท่ี 21

             8,000,000             8,000,000.00             100.00 1.จดัซ้ือกลอ้งจุลทรรศน์ 2 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 1  รายการ, ตูเ้หล็กส าหรับใส่กลอ้งจุลทรรศน์ จ  านวน 4 ตู ้, กลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ 1 เคร่ือง 
2.จา้งพฒันาและวางระบบควมคุมการน าเสนอ สนบัสนุนโครงการปฏิบติัการชีววิทยาระบบดิจิตอล 1 ระบบ 
3.จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ รายการสไลดถ์าวร จ านวน 50 ชุด

เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ 
ระยะท่ี 2 (ทนุเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

           39,066,400           39,066,400.00             100.00 1 .จดัการเรียนการสอนทางดา้นวิทยาศาสตร์ใหก้บันกัศึกษา
2. เบิกจ่ายเงินทนุอุดหนุนการศึกษาใหก้บันกัศึกษาทนุท่ีมีผลการศึกษาเป็นไปตามท่ีโครงการก าหนด
3. ส่งเสริมนกัศึกษาทนุใหเ้ขา้ร่วมอบรม ประชุม หรือเสนอผลงานวิชาการทางดา้นวิทยาศาสตร์ในประเทศ
4. จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพ่ือเป็นการพฒันานกัศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษ
5.ช้ีแจงขอ้ก าหนด ระเบียบ และเง่ือนไขของทนุ เพ่ือนกัศึกษาจะไดค้งสภาพการเป็นนกัศึกษาทนุและสามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีทนุก าหนด รวมถึงเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาทนุไดส้ร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษา รุ่นพ่ี และ รุ่นนอ้ง เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทนุ

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา              5,000,000             5,000,000.00             100.00 สนบัสนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนปฏิบติัการชีววิทยา

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 70,677,800                     70,668,890.83               99.99 มีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีไดก้  าหนดไว ้และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 18,957,600                     18,952,342.34               99.97 มีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีไดก้  าหนดไว ้และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 3,480,000                        3,479,984.07             100.00 มีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีไดก้  าหนดไว ้และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 14,968,000                     14,966,989.09               99.99 มีจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีไดก้  าหนดไว ้และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

1000 คณะวศิวกรรมศาสตร์              6,340,600             6,340,600.00             100.00

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการวิจยัและการเรียนการสอนทาง
วิศวกรรมบรูณาการโดยเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม Entrepreneurial University

             6,340,600             6,340,600.00             100.00 ด าเนินงานก่อสร้างหอ้ง Active Learning Classroom 4 หอ้ง / หอ้งศูนยเ์คร่ืองมือกลางดา้นวิศวกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 1 หอ้ง / หอ้ง co-working space และหอ้งวิจยัร่วมภาคอุตสาหกรรม 1 หอ้ง /หอ้ง FAB
 LAB เพ่ือความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม 1 หอ้ง โดยก่อหน้ีผูกพนั ท าสญัญาเลขท่ี C4100000157EG  โดยส่งมอบงาน 2 งวด ไดแ้ก่
 - งวดท่ี 1 งานกั้นร้ัว ท าทางเดินเฉพาะส่วน ร้ือถอนผนงั ประตู ก่อผนงัอิฐ
 - งวดท่ี 2 งานเดินทอ่ระบบไฟฟ้า ปพ้ืูน ก่อผนงัอิฐ ระบบปรับอากาศ ฝ้าเพดาน เดินทอ่ลม ระบบประปาสุขาภิบาล เดินระบบไฟฟ้าส่ือสาร

1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน            53,240,000           53,165,537.59               99.86

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ                 500,000               486,291.30               97.26 1.จดัการเรียนการสอนระดบันานาชาติ 9 หลกัสูตร
2.อบรม The 7th Annual Course on School Health and Nutrition Programme in Asia
3.การจดัประชุมสมันาวิชาการระดบันานาชาติ JITMM /จดัประชุมวิชาการ ASTMS ณ USA และจดัประชุมวิชาการ ณ ประเทศเกาหลี และประเทศญ่ีปุ่ น
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เงินอุดหนุนหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีส าหรับนกัเรียนโรงเรียนในถ่ิน
ทรุกนัดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

             5,000,000             4,998,360.64               99.97 1.ผลการด าเนินงานดา้นสุขภาพและภาวะโภชนาการ จดักิจกรรมบริการวิชาการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ณ โรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวิทยา อ .ทา่สองยาง จ.ตาก
-การตรวจสุขภาพทัว่ไป พบวา่ จากจ านวนนกัเรียนท่ีเขา้รับการตรวจสุขภาพ 1,344 คน พบวา่ 1,044 คน (ร้อยละ 78) มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพท่ีพบมาก 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โรคช่องปาก 294 คน (ร้อย
ละ22)  โรคผิวหนงั 94 คน (ร้อยละ 7) เหา 81 คน (ร้อยละ 6) โรคหวัใจแต่ก าเนิด 14 คน (ร้อยละ 1) โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน 12 คน (ร้อยละ 1) ตามล าดบั โดยพบมากในเด็กระดบัปฐมวยั ยกเวน้ 
โรคหวัใจแต่ก าเนิด ซ่ึงพบไดใ้นทกุระดบัชั้น
-จากการตรวจโรงเรียนบา้นแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ทา่สองยาง จ.ตาก ไดจ่้ายยาถ่ายพยาธิใหก้บันกัเรียนและบคุลากร  จ  านวนผูรั้บบริการ นกัเรียน 1,312 คน  ครูและบคุลากรโรงเรียน ประมาณ 100 คน, รักษา
โรคเหาแก่เด็กนกัเรียน  33 คน,  ตรวจติดตามผลการรักษาโรคหนอนพยาธิหลงัใหย้า 1 เดือน จ านวนผูรั้บบริการ นกัเรียน 436 คน ครู 2 คน ,ตรวจติดตามผลการรักษาโรคหนอนพยาธิหลงัใหย้า 2 เดือน 
จ านวนผูรั้บบริการ นกัเรียน 482 คน จ านวนใหค้วามรู้สุขศึกษา 3,100 คน  ความพึงพอใจ 100%
2.ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า ในพ้ืนท่ีต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จงัหวดัตาก หมูบ่า้นทีโมโกทะ หมูบ่า้นเกร๊ะคี หมูบ่า้นแม่นิลคี หมูบ่า้นแม่สลิดคี หมูบ่า้นแม่
สลิดนอ้ย หมูบ่า้นมะโหนกคี หมูบ่า้นแม่นิล หมูบ่า้นแม่โขะ และหมูบ่า้นแม่สลิดหลวง การออกพ้ืนท่ีในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งน ้าด่ืมในครัวเรือน จ านวน 217 ตวัอยา่ง และด าเนินการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าด่ืม 3 ประเภทคือ (1) คุณภาพน ้าทางดา้นกายภาพ เช่น ความขุน่ (2) คุณภาพน ้าทางดา้นเคมี เช่น ค่าความเป็นกรดด่าง ความกระดา้งทั้งหมด คลอรีนอิสระตกคา้ง โลหะหนกั สารอินทรีย ์สารอิ
ออนประจุบวกและลบ (3) คุณภาพน ้าทางดา้นจุลชีววิทยา เช่น เช้ือ อีโคไล และโคลิฟอร์มทั้งหมด ผลการศึกษาน้ีจะสามารถบอกระดบัการปนเป้ือนของคุณภาพน ้าด่ืม ความเหมาะสมและความปลอดภยัใน
การบริโภค สามารถใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน ้าใหเ้หมาะสม และเป็นแนวทางการใหสุ้ขศึกษากบัประชาชนในเร่ือง คุณภาพน ้าและคุณภาพชีวิต ในขั้นตอนต่อไป

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์            47,740,000           47,680,885.65               99.88 1.จดัซ้ือวสัดุยา จ  านวน 319 รายการ 
2.ใหบ้ริการบ าบดัรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยัผูป่้วยโรคเขตร้อน 99,169 ราย
3.ใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการเฉพาะทางผูป่้วยโรคเขตร้อน 33,710 ตวัอยา่ง

1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์              8,348,000             7,156,183.80               85.72

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ                 885,400               820,062.62               92.62 มีการด าเนินงานภายใตเ้งินอุดหนุนการบริหารจดัการ 2 ศูนย ์คือ
1.ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อมและวทิยาศาสตร์ ด าเนินงานดงันี้
1. วารสารคุณภาพชีวิตกบักฎหมาย ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 ด าเนินการเสร็จส้ินสมบรูณ์ และในปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 (ม.ค.- มิ.ย. 61) ก าลงัจดัท ารูปเล่มเพ่ือส่งโรงพิมพ ์
2.  โครงการวิจยัเร่ือง ความเป็นไปไดใ้นการบญัญติักฎหมายเพ่ือหา้มเด็กท่ีเกิดใหม่สูบบหุร่ีตลอดอาย ุ (นกัวิจยัร่วม) สนบัสนุนทนุวิจยัโดย ศจย. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 12 เดือน 24 มี.ค. 60 - 23 มี.ค. 61 
ด าเนินโครงการเสร็จส้ินสมบรูณ์
3. โครงการวิจยั เร่ือง การประเมินเพ่ือพฒันาการด าเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบหุร่ีทัว่ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัระดบัพ้ืนท่ี : กรณีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาครและเพชรบรีุ สนบัสนุนทนุวิจยั
โดย ศจย. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 6 เดือน 1 ก.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 ด าเนินโครงการเสร็จส้ินสมบรูณ์
4. โครงการวิจยัเร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ พ .ศ. 2559 - 2563 (นกัวิจยัร่วม) สนบัสนุนทนุวิจยัโดย ส านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์(สคอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 อยูใ่นระหวา่งการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล
5. โครงการวิจยัเร่ือง การประเมินผลการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560 แกไ้ขเพ่ิมเติม (นกัวิจยัร่วม) สนบัสนุนทนุวิจยัโดย ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
2.ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวสัดกิารและสังคม ด าเนินงานวิจยั 3 โครงการ ไดแ้ก่
1. โครงการพฒันากลไกการท างานแบบบรูณาการระดบัอ าเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามยัเจริญพนัธุ์และสุขภาวะทางเพศ (SRH)ของแรงงานหญิงลาว โครงการส้ินสุดเม่ือ 30 พ.ย. 2561 น าส่ง
รายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์เม่ือ 16 มิถุนายน 2561
2.โครงการ Greater Mekong Young MSM Internet Survey 
-สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 10 ประเทศ  แปรแบบสอบถามเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ ท่ีจดัเก็บ ปรัปแกไ้ขแบบสอบถาม ทดลองใชแ้บบสอบถาม และน าแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจริงเสร็จแลว้ 7 ประเทศ 
คือ ประเทศไทย ลาว กมัพชูา มาเลเซีย ฟิลิปปินล ์อินโนนีเซีย จีน
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ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
3.โครงการพฒันานกัส่ือสารดา้นส่ือปลอดภยัและสร้างสรรคเ์พ่ือส่งเสริมทกัษะรู้เทา่ทนัส่ือในการลดปัญหาความรุนแรงบนพ้ืนท่ีออนไลน์ในโรงเรียน (เป็นโครงการท่ีเพ่ิมเติมจากแผนท่ีตั้งไว้) กบันกัเรียน
จากโรงเรียนท่ีเลือก 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนอสัสมัชญั โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบรีุ โรงเรียนราชินีบรูณะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบวัทอง และโรงเรียนสตรีวดั
อปัสรสวรรค ์จ  านวน 64 คน โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี
- การอบรมทกัษะรู้เทา่ทนัส่ือเพ่ือลดปัญหาการรังแกกนัและความรุนแรงบนพ้ืนท่ีออนไลน์ 
- การอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพนกัส่ือสารดา้นส่ือปลอดภยัและสร้างสรรคใ์นการสร้างและพฒันาส่ือเพ่ือลดความรุนแรงบนพ้ืนท่ีออนไลน์ในโรงเรียน ไดแ้บง่ลกัษณะของส่ือออกเป็น 2 ประเภทคือ
 1) ส่ือประเภทคลิปวิดิโอ หนงัสั้น เอนิเมชัน่ และ 2) ส่ือประเภทคอนเทนต ์เช่น Facebook fanpage, poster เป็นตน้ 
-จดั “เวทีปล่อยของ: พลงัเยาวชนผลิตส่ือสร้างสรรคเ์พ่ือลด Cyberbullying ในโรงเรียน” เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงใหเ้ห็นพลงัของเยาวนในการผลิตส่ือท่ีสร้างสรรคเ์พ่ือลดความ
รุนแรงบนพ้ืนท่ีออนไลน์ในโรงเรียน 
4. โครงการพฒันากลไกบรูณาการระหวา่งประเทศไทย-ลาวเพ่ือส่งเสริมการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรขา้มชาติลาว (เป็นโครงการท่ีเพ่ิมเติมจากแผนท่ีตั้งไว้)

เงินอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ (ทนุเรียนดีมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย)

                340,600                              -                      -   ยงัไม่มีการด าเนินงานตามกิจกรรม เน่ืองจากยงัไม่มีนกัศึกษามาเบิกค่าใชจ่้าย

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 6,822,000                        6,046,908.68               88.64 จดัการเรียนการสอนทางดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อยา่งต่อเน่ืองทกุปีการศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษาแพทยมี์ความรู้พ้ืนฐานดา้นน้ีมากข้ึน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 300,000                             289,212.50               96.40 จดัการเรียนการสอนทางดา้นสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อยา่งต่อเน่ืองทกุปีการศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษาทางดา้นทนัตแพทยมี์ความรู้พ้ืนฐานดา้นน้ีมากข้ึน

1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์            32,450,200           32,446,376.82               99.99

เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัติดตามโรคจากสตัว์            30,000,000           29,998,963.96             100.00 1.ด าเนินการส ารวจโรคและไดต้วัอยา่งตามเป้าหมายท่ีก าหนดในแต่ละคร้ังท่ีออกภาคสนาม มีตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์ 18,559 ตวัอยา่ง
2.การตรวจหาเช้ือโรคทางหอ้งปฏิบติัการ ตวัอยา่งไดม้าจากการเฝ้าระวงัโรคแบบด าเนินการเก็บตวัอยา่งภาคสนามเองและรับจากหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายของศูนยเ์ฝ้าระวงัและติดตามโรคจากสตัวฯ์
3.ด าเนินการศึกษาวิจยัโรคติดต่อ ของโครงการ ดงัต่อไปน้ี 
- โครงการ Lab network ผลการด าเนินงาน คือ เก็บตวัอยา่งโรคไขห้วดันกในนกธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียง เช่น สถานตากอากาศบางป ูจ .สมุทรปราการ และเขตรักษาพนัธุ์สตัวป่์า บึงบอระเพด็ จ .นครนายก
 และพ้ืนท่ีท่ีมีรายงานของสตัวปี์กป่วยตายผิดปกติ 
- โครงการศึกษาการแพร่กระจายและปฏิสมัพนัธ์ของเช้ือไวรัสซิกาในยงุพาหะและโฮสตส์ตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในประเทศไทยไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งนตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมและยงุ ท่ี จ . พิจิตร
- โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกนัทางการคา้ในการส่งออกจระเข ้ไดมี้การส ารวจจระเขใ้นพ้ืนท่ีธรรมชาติ ท่ีบึงบอระเพด็ และปางสีดา และมีการกกัจระเขจ้  านวน 20 ตวั ท่ี อ. สามพราน จ. 
นครปฐม เพ่ือตรวจสอบโรคและตรวจสอบสายพนัธุ์ก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ  
- โครงการส ารวจ H7N9 ในพ้ืนท่ีชายแดน โดยศูนยค์วามร่วมมือไทย-สหรัฐ ดา้นสาธารณสุข (TUC)  ไดด้ าเนินการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งออกไปเก็บตวัอยา่ง
 และด าเนินการใหต้รวจตวัอยา่งท่ีส่งมาจากหน่วยงานท่ีร่วมมือ
-โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัโรคในสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมขนาดเล็กในพ้ืนท่ี จ .กาญจนบรีุ 
-โครงการ Wildlife trade  ไดด้ าเนินการเก็บตวัอยา่งในสตัวป่์าท่ีมีการคา้ขายตามชายแดนหรือท่ีมีการลกัลอบคา้สตัวป่์า เพ่ือตรวจหาโรคติดต่อจากสตัวสู่์คนและโรคอุบติัใหม่

เงินอุดหนุนโครงการศูนยแ์รกรับ ฟ้ืนฟ ูและกกักนัโรคสตัวป่์าของ
กลางและสตัวต่์างถ่ิน

             2,450,200             2,447,412.86               99.89 1.ด าเนินการกกักนัและดูแลสตัวป่์าของกลางท่ีไดจ้ากการจบักุมจากผูต้อ้งหาลกัลอบจบัและคา้สตัวป่์า เป็นจ านวนสตัวท์ั้งส้ิน 613  ตวั และไดน้ าส่งสตัวคื์นสถานีเพาะเล้ียงสตัวป่์าเขาประทบัชา้ง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พิช จ  านวน 61 ตวั 
2.การตรวจวินิจฉยัโรคจากสตัวป่์าต่างถ่ิน 44 ตวัอยา่ง
3.การฝึกอบรมอาสาสมคัร 74 คน

15



ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
1600 วทิยาลยัราชสุดา            10,370,000           10,031,295.36               96.73

เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ              8,370,000             8,161,116.12               97.50 1.ภาควิชาหูหนวกศึกษาไดจ้ดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ไดด้ าเนินการเชิญอาจารยพิ์เศษมาท าการสอน ด าเนินการจดักิจกรรมการศึกษาดูงานในรายวิชาและ
จดัโครงการเสริมหลกัสูตรและเสริมความเป็นครู กิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร และศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา 
2.โครงการปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัท า มคอ .2 และหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก อยูร่ะหวา่งการ
พฒันาหลกัสูตรซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการจดัท า มคอ .2
3.โครงการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน นกัศึกษาฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
4.โครงการฝึกปฏิบติัในรายวิชา รสหศ 490 สหกิจเคร่ืองเคลือบดินเผา 3  โดยนกัศึกษาออกฝึกปฏิบติัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
5.โครงการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 นกัศึกษาอยูใ่นระหวา่งฝึกปฏิบติัการสอน
ทั้งน้ี ภาควิชาหูหนวกศึกษาไม่ด าเนินโครงการพทุธศาสนากบัคนหูหนวก เน่ืองจากนกัศึกษาจะตอ้งเตรียมจดัท าส่ือการเรียนการสอนส าหรับฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา จึงไม่สามารถด าเนินโครงการ
ดงักล่าวไดใ้นปีงบประมาณน้ี

เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลยัราชสุดา              2,000,000             1,870,179.24               93.51 มีการจดัโครงการ 6  โครงการ ดงัน้ี
1.โครงการประกวดการอ่านและเขียนอกัษรเบรลล ์คร้ังท่ี 23 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเผยแพร่องคค์วามรู้เคร่ืองเคลือบดินเผาสู่ชุมชน 
3.โครงการสปัดาห์วนัรับรองภาษามือไทย
4.โครงการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นคนพิการ คร้ังท่ี 5  
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การใชค้อมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานส าหรับคนพิการทางการเห็น  
6.โครงการฝึกอบรมทกัษะการบริการคนพิการและผูสู้งอาย ุโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนส าหรับคนพิการ ปี 2561
มีโครงการท่ีด าเนินโครงการอยูแ่ละขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการวารสารวิทยาลยัราชสุดาเพ่ือการวิจยัและพฒันาคนพิการ ประจ าปี 2561 และโครงการประกวดเล่าเร่ืองดว้ย
ภาษามือไทยส าหรับเยาวชนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ คร้ังท่ี 15

1700 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา                 528,500               527,700.00               99.85

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม                 528,500               527,700.00               99.85 ด าเนินงานกิจกรรมเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณ ดา้นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้เก่ียวขอ้งดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลเพ่ิม ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการดา้นบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของ
ประเทศ

2000 สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย              5,277,700             4,291,542.15               81.31

เงินอุดหนุนโครงการพหุวฒันธรรมอาเซียน              1,000,000               949,792.27               94.98 1.จดักิจกรรม Multicultural ASEAN Focus คร้ังท่ี 1 เป็นการเสวนาเปิดตวัหนงัสือ "ธรรมดา แต่ไม่สามญั : ผูห้ญิงเมียนมากบัชีวิตยา้ยถ่ินขา้มชาติในประเทศไทย" ณ หอ้งสุวรรณภูมิ อาคารเรือนไทย 
สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา 
2.จดัพิมพห์นงัสือเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพหุวฒันธรรมอาเซียนในรูปแบบหนงัสือ จ านวน 2 เล่ม และรูปแบบอีบุค๊ 1 เล่ม 
3.จดัท าหนงัสือเสียง "ธรรมดา แต่ไม่สามญั: ผูห้ญิงเมียนมากบัชีวิตยา้ยถ่ินขา้มชาติในประเทศไทย" เพ่ือมอบใหก้บัหอ้งสมุดคนตาบอดและผูพิ้การทางส่ือส่ิงพิมพแ์ห่งชาติ
4. จดัโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจ าปี 2561 (Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018) หวัขอ้ “พหุวฒันธรรมในชีวิตประจ าวนั” (Everyday Multiculturalism) มีอบรมเชิงปฏิบติัการ 2 คร้ังใน
หวัขอ้ “พหุวฒันธรรมในอาเซียนส าหรับผูก้  ากบัภาพยนตร์รุ่นใหม่” ใหก้บัผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะส่งผลงานเขา้ประกวดภายในวนัท่ี 30 ก.ค. 61 และจะประกาศผลวนัท่ี 
16 ก.ย. 61 ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นคร้ังท่ี 22 ณ หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) 
5. จดักิจกรรม Policy Forum คร้ังท่ี 1 ในหวัขอ้ "Under the Shadow of Sino-US Great Power Competiotion: Analyzing Myanmar and Thailand's Alignment Choices and Their Consequences" โดยอาจารย์
อาคนัตุกะ Associate Professer Dr.Enze Han, Department of Politics and Public Administration, University of Hong Kong ณ สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย
6. จดักิจกรรม The International Workshop ในหวัขอ้ “Creative Economy in Multicultural ASEAN” ในวนัท่ี 26 มิ.ย. 61  ณ ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) อาคารไปรษณียก์ลาง บางรัก
7. จดักิจกรรม Multicultural Focus คร้ังท่ี 2 ในหวัขอ้ "Italy and Asia: Past and Present" ระหวา่งวนัท่ี 28-29 มิ.ย. 61  ณ หอ้งสุวรรณภูมิ อาคารเรือนไทย สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย
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8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) โดยมีพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดลและหอภาพยนตร์ (องคก์าร
มหาชน) เม่ือวนัท่ี 29 มิ.ย. 61 ณ สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย
9.จดัท าหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง สีสนัพหุวฒันธรรมบนรอยทาง อาเซียน สหภาพยโุรปและเอเชีย 
10.จดัท าเวบ็ไซตเ์พ่ือสร้างตวัตนของโครงการพหุวฒันธรรมอาเซียน และเพ่ือเผยแพร่องคค์วามรู้ในประเด็นพหุวฒันธรรมอาเซียน การยา้ยถ่ินขา้มชาติ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์มิวเซียม และอ่ืนๆ ต่อสาธารณะ
11. จดังานกิจกรรม workshop “Mobility in ASEAN: Social Protection and Multiculturalism” ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กิจกรรมประสบความส าเร็จ
12. ใหเ้งินสนบัสนุนการวิจยัและสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 จ านวน 3 ทนุ ทนุละ 30,000 บาท ไดผ้ลงานวิจยัเพ่ือตีพิมพล์งวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนยศึ์กษา                 777,700               777,505.52               99.97 1.ส านกังานบริการขอ้มูลภาษาและวฒันธรรมเอเชียอาคเนย ์จดัซ้ือหนงัซ้ือจากประเทศอินเดียเพ่ือใชเ้ป็นเอกสารคน้ควา้วิจยั และประชาสมัพนัธ์หนงัสือใหม่ท่ีเก่ียวกบัอาเซียนเชิงรุกทั้งภายในสถาบนัฯ และ
ในมหาวิทยาลยัเพ่ือใหรั้บทราบและมาใชบ้ริการมากข้ึน 
2.ส่งบทความท่ีเก่ียวกบัความร่วมมืออินเดีย-อาเซียน ไปยงั ASEAN Secretariat; ทตูไทยประจ าอาเซียน; ทตูอินเดียประจ าอาเซียน; ผูช่้วยเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสงัคมและวฒันธรรม; นายกรัฐมนตรีไทย; 
นายกรัฐมนตรีอินเดีย; กระทรวงต่างๆ ของไทย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน: กระทรวงพาณิชย;์ กระทรวงเกษตร เป็นตน้ รวมทั้งเอกอคัรราชทตูอินเดียประจ า
ประเทศไทย เพ่ือพิจารณาขอ้เสนอความร่วมมือต่างๆ ระหวา่งประชาชนอาเซียนและอินเดีย 
3. เผยแพร่ผลงานอินเดีย-อาเซียนผ่านการประชุม the 5th Round Table of Think Tank ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซียและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมทั้งเขียนบทความสรุปเน้ือหาของการประชุม เพ่ือ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในจดหมายข่าวสองภาษา India Calling Vol. IX (1), 2018                              
4.เผยแพร่เน้ือหาอินเดีย-อาเซียน ผ่านรายการวิทยรัุฐสภา 1 คร้ัง
5.สร้างเครือข่ายทางวิชาการกบันกัวิชาการในประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง / สิงคโปร์ 2 แห่ง  
6.จดัเตรียมตน้ฉบบัหนงัสือเก่ียวกบัไวยากรณ์เวียดนามเพ่ือเตรียมพิมพใ์นโอกาสต่อไป
7.มีส่วนร่วมในการน าผูป้ระกอบการ และนกัวิชาการไทยไปสร้างเครือข่ายกบันกัธุรกิจและหน่วยงานราชกสนของเมียนมา และภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออินเดีย   
8.จดัหาหนงัสือเก่ียวกบัอาเซียนใหก้บัส านกังานบริการขอ้มูลภาษาและวฒันธรรมเอเชียอาคเนยข์องสถาบนัฯ และเผยแพร่ในวงกวา้งสู่สงัคม  
9.พิมพห์นงัสือวิชาการเก่ียวกบัอาเซียนสองเล่มเพ่ือเผยแพร่สู่สงัคม

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา              2,500,000             1,569,531.03               62.78 ด าเนินโครงการภายใตเ้งินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา ดงัน้ี
1.โครงการพัฒนาข้อสอบภาษาไทย --พฒันา ออกขอ้สอบ และตรวจขอ้สอบและประเมินผลเพ่ือหาค่าความน่าเช่ือถือของขอ้สอบจ านวน 9,750 ขอ้
2.ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบธุรกจิ - จดักิจกรรม STARTUPS KICKOFF  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 98 คน พบวา่ ผูร่้วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 48.9%  และจดักิจกรรม RILCA 
STARTUPS 2018 มีผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 240 คน พบวา่ ผูร่้วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 69.45% 
จดักิจกรรม Book Launch โดยไดด้ าเนินการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมผ่านส่ือ Social Media มีผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน ผลการประเมินความพึงพอใจหลงัการเขา้ร่วมงาน พบวา่ ผูร่้วมงานส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก)76.2% และจดัโครงการการแข่งขนัประกวดโครงการนวตักรรมดา้นภาษาและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัมหิดล มีทีมเขา้ร่วมแข่งขนัจ านวน 10 ทีม มีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วม
งานจ านวน 100 คน ผูเ้ขา้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 71.5%
3.Mahidol Global Academic&Research --มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 ประเทศ ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร, แคนาดา, อินเดีย, เนปาล, จีน, ญ่ีปุ่ น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ปากีสถาน, ไทย  โดยการน าผูเ้ขา้ร่วมประชุมลง
พ้ืนท่ี  เพ่ือศึกษาเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนท่ีสืบเน่ืองจากการวิจยั คือ ชุมชนบา้นหนองจิก  ต.หนองจิก อ.หนองปรง จ.เพชรบรีุ ซ่ึงเป็นชาวไทยทรงด า (ไทด า) โดยชุมชนเป็นผูจ้ดักิจกรรมฐานการเรียนรู้วฒันธรรม
ต่าง ๆ  เช่น วฒันธรรมดา้นอาหารการกิน  วฒันธรรมการแต่งกาย  ประเพณีและการละเล่น ศิลปกรรมและการแสดง เป็นตน้  ผลของการจดัการประชุน : นอกจากเครือข่ายผูเ้ขา้ร่วมจะเป็นนกัวิชาการจาก
ต่างประเทศ ท่ีมีช่ือเสียงและอยูใ่นสงักดัมหาวิทยาลยัอนัดบัตน้ของเอเชียและระดบัโลก เช่น   SOAS  (School of Oriental and African Studies) และ NUS (National University of Singapore) เป็นตน้แลว้  
สถาบนัยงัมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมไดแ้ลกเปล่ียนองคค์วามรู้กบัชุมชนและนกัวิชาการชาวไทยทั้งของมหาวิทยาลยัมหิดล  ตลอดจนมหาวิทยา
วิทยาลยัภายนอกในประเทศไทย
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ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุนโครงการศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟภูาษาและวฒันธรรมใน
ภาวะวิกฤต

             1,000,000               994,713.33               99.47 มีการด าเนินงานภายใตเ้งินอุดหนุนโครงการศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟภูาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต 2 ศูนย ์คือ
ศูนย์ศึกษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวกิฤต
1. การสร้างงานวิจยั / การเผยแพร่ / การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยั/ การต่อยอดและการขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย - ยื่นขอ้เสนอโครงการใหม่ต่อแหล่งทนุต่างชาติ (ในประเทศ) จดัประชุมเสวนาวิชาการ และจดั
ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจยัและผลกัดนัใหเ้กิดการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในกระทรวงศึกษาธิการ จดัเวทีรับฟังขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือการต่อยอดโครงการฝึกอบรมครูสอน
ภาษาไทย TSL ส าหรับเด็กต่างชาติ (Migrant children) ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระนอง และจดัท าและออกแบบเน้ือหานิทรรศการ เร่ือง "RILCA Model for Community-Based Linguistic and Cultural Heritage 
Preservation" ส าหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ DLAP 3rd International Conference on Documentary Linguistics - Asian Perspectives
2.การสร้างเครือข่ายนกัวิชาการ นกัวิจยั หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน มหาวิทยาลยั และ ชุมชน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ - พฒันางานวิจยัร่วมกบัชุมชนในพ้ืนท่ี ท  าใหส้ามารถข้ึนโครงการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน
ไดจ้  านวน 4 โครงการ เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งศูนย ์และ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ UNICEF และแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานระหวา่ง
เครือข่าย ศูนยฯ์ และ "กลุ่มพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นไทเบ้ิง" โคกสลุง ลพบรีุ ไดเ้ครือข่ายนกัวิจยัจากต่างประเทศ Associate Prof.Zhu Meng (หวัหนา้ภาควิชาภาษาไทย) สถาบนัภาษาตะวนัออก มหาวิทยาลยั
นานาชาติศึกษาเซ่ียงไฮ ้/ ไดเ้ครือข่ายนกัวิจยัจาก อาจารยส์าขาสงัคมศาสตร์และเทคโนโลย ีจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ในการด าเนินงานพฒันากลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศ  
3. การผลิตเอกสารและผลงานวิชาการ (จ านวน 4 ผลงาน)

ศูนย์ภารตะศึกษา
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาควิชาการเร่ืองอินเดียศึกษากบันกัวิชาการในประเทศอินเดียและมาเลเซีย และภาคเอกชนอินเดีย  และสร้างเครือข่ายจากงานวิจยัเก่ียวกบัอินเดีย-อาเซียน และสร้าง
เครือข่ายกบันกัวิชาการ นกัธุรกิจ และหน่วยงานราชการของรัฐมณีปร์ุ รัฐนากาแลนด ์รัฐอสัสมั และรัฐอรุณาจลัประเทศ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออินเดีย
2.เผยแพร่ผลงานของศูนยภ์ารตะศึกษาผ่านจดหมายข่าว India Calling จดหมายข่าวสองภาษา และส่ิงพิมพข์องศูนยภ์ารตะศึกษาไปยงัหอ้งสมุด หน่วยงานราชการอยา่งต่อเน่ือง และเผยแพร่ผลงานในรูป 
e-newsletter ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกวา่ 700 แห่ง
3.เผยแพร่ผลงานดา้นอินเดียศึกษาในรูปแบบการจดัอบรม และForum ทางวิชาการ 2 คร้ัง รวมทั้งจดัสมัมนาทางวิชาการประจ าปี 8th Seminar on  Indian Ideas and Thoughts ระหวา่งศูนยภ์ารตะศึกษา กบั
สถานเอกอคัรราชทตูอินเดียประจ าประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เร่ือง Ideas and Scopes of Touriam between India-Thailand  
4.จดัอบรมหลกัสูตร Diploma Course หวัขอ้ Yogic Science and Ayurveda 10 เดือน 
5.พฒันาโจทยวิ์จยัเพ่ือพฒันาความร่วมมือระหวา่งอินเดีย-อาเซียน (ไทย+เมียนมา) 1 โครงการ และจะเสนอแหล่งทนุต่อไป 
6.เผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปบทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI 
7.ด าเนินการจดัอบรม Diploma course หวัขอ้ Yogic Science and Ayurveda

2100 สถาบันโภชนาการ              4,200,000             3,757,982.29               89.48

เงินอุดหนุนการพฒันาและการใหบ้ริการวิชาการทางดา้นโภชนาการ              4,200,000             3,757,982.29               89.48 ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม ดงัน้ี
กจิกรรมที ่1 : การสร้างเสริมโภชนาการทีเ่หมาะสมด้วยข้อมูลอ้างองิสารอาหารของประเทศไทย

 - ปรับปรุงฐานขอ้มูลในระบบ on-line food composition database ของ website สถาบนัฯ ใหมี้ความสะดวกในการสืบคน้ มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
 - จดัประชุม THAIFOODS-INMU  3 คร้ัง 
 - จดัอบรม ILSI SEA Region & ASEANFOODS FOODCOMP Training Course 2018: Development and Evaluation of Quality Food Composition Database ณ เมือง ยา่งกุง้ ประเทศพม่า
กจิกรรมที ่2 : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลกัษณะต่างๆ ของอาหารไทย เพื่อประเมนิการบริโภคอาหารทั้งระดบับุคคลและกลุ่มประชากร 
 - แกไ้ขฐานขอ้มูลท่ีจะน าเขา้ iDP โดยใชฐ้านขอ้มูลจาก Thai School Lunch กบั NB.3 และทดลองใชง้านกบับคุคลทัว่ไป 
 - ทดสอบระบบ internal sever และทดสอบการ run โปรแกรมบน server
 - อบรมการใชง้านโปรแกรม INMUCAL ใหก้บันิสิต ม.เกษตรศาสตร์  ม.มหิดล และบคุคลภายนอก
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ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
- น าขอ้มูลฐานอาหารจากโปรแกรม INMUCAL ไปจดัฐานอาหารและใหค้วามรู้ดา้นอาหารกลางวนักบัโครงการอายโินะโมะโตะ๊ โภชนาการเพ่ือเด็กไทย กา้วไกลสร้างชาติ
 - ทดสอบหนา้โปรแกรม Food Description และ Component และเตรียมเขียนเป็น application บนมือถือ
 - สอบถามการสัง่ซ้ือโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3.2 ผ่านช่องทาง www.facebook.com/inmucal   46 คร้ัง
กจิกรรมที ่3 : การเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ พืน้ที ่อ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม
 - คดัเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 3 แห่ง ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพ่ือเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ 1.รพ.สต. คลองใหม่  2. รพ.สต.บางชา้ง 3. รพ.สต.ยายชา 
 - ประเมินความรู้และความพึงพอใจของ อสม.ท่ีมีต่อการอบรมฯ  ก่อน-หลงัอบรม  
 - จดัอบรมความรู้ดา้นอาหารโภชนาการใหผู้สู้งอาย ุและเขา้เยี่ยมนิเทศ อสม.  - อสม.ถ่ายทอดความรู้ดา้นอาหารโภชนาการและจดัฐานอาหาร หวาน มนั เคม็ ในกลุ่มเพ่ือนอสม . ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมอบรม และ
ในคลีนิคเบาหวาน-ความดนัโลหิตสูง
-  อสม.ต.บางชา้ง ถ่ายทอดความรู้ดา้นอาหารโภชนาการใหเ้ด็กนกัเรียน ชั้น ป.4  โรงเรียนสรรเพชญ  ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม  45  คน และเด็กนกัเรียน ชั้น ป.5-6  โรงเรียนบางชา้งใต ้ต.บางชา้ง 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 90 คน
กจิกรรมที ่4 : การพัฒนาส่ือส าหรับการฝึกอบรมออนไลน์ สถาบันโภชนาการ (eTraining@INMU)
 - จดัท าเอกสารเพ่ือประกอบการจดลิขสิทธ์ิส่ือหวานมนัเคม็ และจดัท าส่ือบทเรียนการจดัฐานอาหารหวานมนัเคม็ 
 - จดัท าเวบ็ไซต ์eTraining, ติดตามการการปรับปรุงส่ือบทเรียนอาหารหวานมนัเคม็ และวางแผนการจดัท าส่ือบทเรียนการจดัฐานการเรียนรู้เพ่ือการฝึกอบรม
 - ประเมินการเขา้ชมส่ือ Multimedia หวานมนัเคม็ 2  คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมประเมินคร้ังท่ี 1 จ านวน 30 คน  คร้ังท่ี 2  จ านวน 38  คน
- เผยแพร่ เร่ือง อาหารวา่งเสริมแคลเซียม (1,004) อาหารผูสู้งอาย ุ(1,481) การจดัฐานอาหารหวานมนัเคม็ (91) ฉลากโภชนาการ (35)  รวม  2,570 คน  ผ่าน youtube.com etraining INMU
 - เผยแพร่ เร่ือง อาหารวา่งเสริมแคลเซียม, อาหารผูสู้งอาย,ุ การลา้งผกั,eBooks รวม 119 คน ผ่าน http://www.inmu.mahidol.ac.th/eTraining/

กจิกรรมที ่5 : การส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุพืน้ทีอ่ าเภอพุทธมณฑลและอ าเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 
 - จดักิจกรรมใหก้ลุ่มอาสาป้านง ไดถ่้ายทอดประสบการณ์การพฒันาสุขภาพเด็กและเยาวชนแก่ผูสู้งอาย ุเพ่ือใหผู้สู้งอายไุปส่ือสารความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการแก่เด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นนกัเรียนประถม
และมธัยม
 -  น าคูมื่อ/แนวทางปฏิบติัในการถ่ายทอดประสบการณ์มาฝึกซอ้มใหก้บักลุ่มแกนน าผูสู้งอาย ุ(อาสาป้านง) อ.พทุธมณฑล 
 -  จดักิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การพฒันาสุขภาพเด็กและเยาวชน และส่ือสารความรู้เร่ืองอาหารผูสู้งอาย ุในต าบลบางชา้ง อ .สามพราน 
 -  แกนน าผูสู้งอาย ุต.ยายชา อ าเภอสามพราน  และอ าเภอพทุธมณฑล  ร่วมฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจเด็กนกัเรียน โรงเรียนบณุยศรีสวสัด์ิ อ  าเภอพทุธมณฑล
  - จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้เร่ืองการกินผกัและผลไม ้การดูแลสุขภาพใจ สงัคม กบัเด็กวยัเรียน
 - นกัเรียนโรงเรียนบณุยศรีสวสัด์ิ อ  าเภอพทุธมณฑล  เขา้ร่วมกิจกรรมรับความรู้และฝึกปฏิบติัการดูแลสุขภาพกายใจ  และประเมินพฤติกรรมการบริโภคผกัและผลไมใ้นม้ืออาหารกลางวนัของนกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมโครงการ โดยการสงัเกตและการพดูคุยกบันกัเรียน
กจิกรรมที ่6 : การส่ือสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุโดยกลุ่มพลงัชุมชน พืน้ที ่:  ต.ท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี
 -ติดตามเยี่ยมพ้ืนท่ีดูการท างานของแกนน า และร่วมเยี่ยมบา้นผูสู้งอายุ
กจิกรรมที ่7 : การให้บริการวเิคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ   
 - ใหบ้ริการวิเคราะห์ตวัอยา่งอาหาร 2,350 ตวัอยา่ง  โดยมีผูเ้ขา้รับบริการวิเคราะห์ 726  คน
กจิกรรมที ่8 : การพัฒนาเวบ็ไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ 
 - ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลผ่านระบบ Social Network (Facebook, Twitter, Youtube) ของสถาบนัโภชนาการ 277 คร้ัง
 - จดัท าหนา้เพจในเวบ็ไซตส์ถาบนัโภชนาการเพ่ิมข้ึน  595  หนา้
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กิจกรรมท่ี 9 : การตรวจวดัปริมาณโซเดียม ไขมนั และน ้าตาลในอาหารท่ีมีจ  าหน่ายภายในสถานศึกษา (โรงอาหารกลาง ของ ม.มหิดล ศาลายา)
 - ส ารวจ อาหารท่ีจ  าหน่าย คดัเลือก และเก็บตวัอยา่งขา้วราดแกง อาหารตามสัง่และก๋วยเต๋ียว จ  านวน 70 ตวัอยา่ง พร้อมวิเคราะห์ปริมาณไขมนัและโซเดียม 
 - เก็บตวัอยา่งขา้วราดแกง อาหารตามสัง่และก๋วยเต๋ียว ชนิดละ 3 บรรจุภณัฑ์
 - บนัทึกรายละเอียดต่างๆ ของขา้วราดแกง อาหารตามสัง่และก๋วยเต๋ียว
 - เตรียมตวัอยา่งขา้วราดแกง อาหารตามสัง่และก๋วยเต๋ียว เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์
 - บนัทึกรายละเอียด  เช่น   ขนาด น ้าหนกั   ราคาและแหล่งท่ีซ้ือขา้วราดแกง อาหารตามสัง่และก๋วยเต๋ียว 
 - วิเคราะห์ปริมาณไขมนัและโซเดียม 5  ตวัอยา่ง

2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว              4,850,400             4,762,560.35               98.19

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งหน่วยสนบัสนุนทางวิชาการเคล่ือนท่ี
และระบบพ่ีเล้ียงท่ีปรึกษาของเด็กในชุมชน

             2,000,000             1,988,976.60               99.45 1.กิจกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพฒันาเด็กและเยาวชนผ่านรถบริการเคล่ือนท่ีสญัจร  ณ โรงเรียนพชรปัญญา / ณ โรงเรียนวดัมะเกลือ (กาญจนลกัษณ์วิทยา) ต.คลองโยง  / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.1 ต.คลองโยง / พ้ืนท่ี
ชุมชนเอ้ืออาทรศาลายาโครงการ1-2 ต.มหาสวสัด์ิ / พ้ืนท่ีชุมชน ม.6 ต.ศาลายา  / ณ joon studio & cafe' / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.4 ต.คลองโยง / ณ พ้ืนท่ีชุมชนสหพร ต.ศาลายา
2.จดักิจกรรมคาราวานสถาบนัเด็กสญัจรคร้ังท่ี 4 ณ โรงเรียนวดัมะเกลือ (กาญจนลกัษณ์วิทยา)  และมีกิจกรรมถอดบทเรียนงานคาราวานสถาบนัเด็กสญัจรคร้ังท่ี 4 กบัแกนน าผูใ้หญ่และวยัรุ่น 5 ชุมชน
3.จดัค่ายวยัรุ่น...กา้วเพ่ือการเติบโต (Teen...Go 4 Growth Camp) ณ สถาบนัเเห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 3 คร้ัง / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.6 ต.ศาลายา /  ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.4 ต.คลองโยง  / ณ พ้ืนท่ี
ชุมชนสหพร ต.ศาลายา / ณ พ้ืนท่ีชุมชนเอ้ืออาทรศาลายา โครงการ1-2 ต.มหาสวสัด์ิ
4.กิจกรรมอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพแกนน าพ่ีเล้ียงชุมชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่: เร่ืองวยัรุ่น / เร่ืองการเขียนโครงการ / เร่ืองติดตามการเขียนโครงการ  / เร่ืองสิทธิเด็ก และการเล้ียงดูเด็กเชิงบวก
5.กิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานจากเด็กและวยัรุ่นในชุมชน ณ พ้ืนท่ีชุมชน เอ้ืออาทรศาลายา โครงการ1-2 ต.มหาสวสัด์ิ  / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.6 ต.ศาลายา  / ณ พ้ืนท่ีชุมชน สหพร ต.ศาลายา และจาก
แกนน าในชุมชน ณ สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 
6.คณะดูงานจาก Mimistry of Education and Culture, Indonesia ดูงานชุมชน ณ เทศบาลต าบลศาลายา 
7. NICFD TALK เร่ือง Mobile Unit…กบั…ตวัตนบนเสน้ทางเพ่ือเด็กและชุมชน ณ สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 
8.กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการท างานดา้นเด็กและเยาวชนในจงัหวดันครปฐมร่วมกบัมูลนิธิเด็ก
9.กิจกรรมส ารวจโรงเรียนในชุมชนเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีขยายผล ณ โรงเรียนบา้นคลองโยง ต .มหาสวสัด์ิ 
10.กิจกรรมเก็บขอ้มูลตน้ทนุชีวิต ณ พ้ืนท่ีชุมชนเอ้ืออาทร โครงการ 1-2 ต.มหาสวสัด์ิ / ณ พ้ืนท่ีชุมชนสหพร ต.ศาลายา/ ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.6 ต.ศาลายา / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.4 ต.คลองโยง / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.1 
ต.คลองโยง และเก็บขอ้มูลจดัท าฐานขอ้มูลในพ้ืนท่ีชุมชน ณ พ้ืนท่ีชุมชนเอ้ืออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ต.มหาสวสัด์ิ / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.1 ต.คลองโยง / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.4 ต.คลองโยง  / ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.6
 ต.ศาลายา  / ณ พ้ืนท่ีชุมชนสหพร ต.ศาลายา 
11.กิจกรรมเก็บขอ้มูลงานวิจยั: การศึกษาความสมัพนัธ์ของรูปแบบการอบรมเล้ียงดูและความแขง็แกร่งในชีวิตของวยัรุ่นในโครงการฯ ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม .4 ต.คลองโยง  /  ณ พ้ืนท่ีชุมชน ม.1 ต.คลองโยง  / ณ
 พ้ืนท่ีชุมชนเอ้ืออาทรศาลายา โครงการ1-2 ต.มหาสวสัด์ิ 
12.กิจกรรมทศันศึกษาส าหรับเด็ก ป.4-6 ใน 5 ชุมชน (ม.1 และม.4 ต.คลองโยง,สหพร ต.ศาลายา, ม.6 ต.ศาลายา, เอ้ืออาทรศาลายา โครงการ 1-2 ต.มหาสวสัด์ิ) ณ พิพิธภณัฑสุ์ขสะสม พทุธมณฑลสาย 2 
และทศันศึกษาส าหรับวยัรุ่นในชุมชน ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้เงินอุดหนุนสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว              2,500,000             2,482,288.75               99.29 1.จดักิจกรรม 5 กิจกรรมดงัน้ี 
- กิจกรรมสมัมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 240 คน 
- กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิทานในการพฒันาเด็ก จดักิจกรรมนิทานในสวน 1 คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 1,251 คน 
- กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพฒันาเด็กปฐมวยั หวัขอ้"การวิเคราะห์ผลการวดัมุมเทา้ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของเด็ก " มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 32 คน  และจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 69 คน และเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 จดักิจกรรมหวัขอ้ เทคนิคการสร้างวินยัเชิงบวก  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 36 คน
- กิจกรรมหลกัสูตรปฐมวยัตน้แบบตามแนวทางสมเด็จยา่เล้ียงลูก จดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนของหลกัสูตรปฐมวยัตามแนวทางสมเด็จยา่ มีนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 686 คน และจดั
กิจกรรมอบรมแผนการเรียนการสอนใหแ้ก่ครู จ  านวน 36 คน
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- กิจกรรมทกัษะนิสยัแห่งปัญญาจดักิจกรรม 22 คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน 153 คน  
2.จดัท าจดหมายข่าวสาระเพ่ือพฒันาเด็ก จดัท าจดหมายข่าว 4 ฉบบั คือฉบบัประจ าเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม /เดือนกุมภาพนัธ์-เดือนมีนาคม 2561 / เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนสิงหาคม-
เดือนกนัยายน 2561

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 350,400               291,295.00               83.13 - ด าเนินการเบิกจ่ายเงินสนบัสนุนการศึกษาใหก้บัผูป้กครองจ านวน 115 คน

2400 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก            72,814,600           64,191,085.12               88.16

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์            55,814,600           47,197,163.12               84.56 จดัหาวสัดุยาและวสัดุทางการแพทยเ์พ่ือรองรับการขยายตวัของผูป่้วย ซ่ึงสามารถสนบัสนุนการบริการทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ีและสร้างความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ  มีผูป่้วยนอกมี
จ านวน 565,873 ราย,  มีผูป่้วยในมีจ านวน 3,315 ราย

เงินอุดหนุนโครงการศูนยดู์แลและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายอุยา่ง
ครบวงจร

           17,000,000           16,993,922.00               99.96 1.ดา้นการรักษาพยาบาล มีกระบวนการและช่องทางการรักษา รวมทั้งสาธารณูปโภคท่ีรองรับผูป่้วยผูสู้งอายท่ีุเหมาะสม ลดระยะการรอคอยท่ีเอ้ือต่อสุขภาพของผูสู้งอาย ุมีแพทยแ์ละบคุลากรผูช้  านาญเฉพาะ
ดา้นการรักษาผูสู้งอาย ุพร้อมทั้งครุภณัฑท์างการแพทยท่ี์มีความทนัสมยัและรองรับทางกายภาพของผูสู้งวยัท่ีเหมาะสม   มีระบบการรักษาแบบบรูณาการรายโรคของผูสู้งอาย ุ 4 กลุ่มโรค คือ โรคเบาหวาน 
โรคขอ้เข่าเส่ือม โรคกระดูกพรุน โรคสมองเส่ือม และ มีการคดักรองเพ่ือหาสาเหตุ ส่งเสริมและป้องกนัโรคในผูสู้งอาย ุ 10  กลุ่มโรค คือ โครงการจดัตั้งศูนยว์คัซีนผูสู้งอาย ุโรคตอ้กระจก โรคสมองเส่ือม 
โรคเบาหวาน โรคขอ้เข่าเส่ือม โรคกระดูกพรุน โรคติดบหุร่ีโรคหอบ โรคความดนัโลหิตสูง โรคอมัพฤก -อมัพาต
2.มีแพทยผ์ูช้  านาญดา้นการรักษาผูสู้งอาย ุใหค้วามรู้ ใหก้ารอบรมการดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัว ใหแ้ก่บคุลากรทางการแพทย ์เพ่ือเขา้ใจถึงสภาพร่างกายและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงตามวยัของผูสู้งอายุ
3.จดัประชุมวิชาการแนะน าการดูแลทางจิตวิญญาณกบัผูสู้งอาย ุซ่ึงไดรั้บการตอบรับอยา่งดีจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเขา้ใจถึงสภาพร่างกายและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงตามวยัของผูสู้งอายุ

2500 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกฬีา            12,000,000           11,999,868.33             100.00

เงินอุดหนุนศูนยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักีฬา            12,000,000           11,999,868.33             100.00 1.ใหบ้ริการวิเคราะห์ตวัอยา่ง (รวมSport+อ่ืนๆ)  จ านวน 5,331 ตวัอยา่ง 
2.ด าเนินการจา้งดูแลเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ /จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ ดงัน้ี
- จา้งบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองแมสสเปคโตรมิเตอร์ยี่หอ้ Bruker รุ่น MicroTOFQ-II  
- จา้งบริการดูแลและซ่อมบ ารุงเคร่ืองตรวจวิเคราะห์หาสารตอ้งหา้มในนกักีฬา ยี่หอ้ SHIMADZU /เคร่ืองตรวจวิเคราะห์หาสารตอ้งหา้มในนกักีฬา ยี่หอ้ Agilent  
- จา้งบริการดูแลและซ่อมบ ารุงลิฟตโ์ดยสาร 
- เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารแบบอเนกประสงค์
- จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวสัดุเฉพาะท่ีมูลค่าสูงเพราะตอ้งสัง่จากต่างประเทศ

2900 หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล              4,000,000             3,992,416.10               99.81

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการหอสมุดและคลงั
ความรู้

             4,000,000             3,992,416.10               99.81 ด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑ ์และซ้ือทรัพยากรสารสนเทศภายในก าหนด และจดัอบรมทางวิชาการใหแ้ก่นกัศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป

3100 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์          101,578,600         101,587,353.00             100.01

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาเทคโนโลยแีห่งภูมิภาคอุษาคเนย์          100,000,000         100,008,756.00             100.01 มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 24,805 คนโดยแบ่งเป็นกิจกรรมดงัน้ี
1.กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาเยาวชนดนตรีนานาชาติแห่งภาคพ้ืนอุษาคเนย ์ ไดจ้ดัเทศกาลดนตรีแจส๊เพ่ือการเรียนรู้ ก าหนดจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี ระหวา่งวนัท่ี 22-24 มกราคม 2561 และ 26 – 28 มกราคม 2560
 โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาคกลางวนั Daytime Activities ซ่ึงประกอบดว้ย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance (Oval Stage) และ (3) กิจกรรม
คอนเสิร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert)
2.กิจกรรมการแสดงของวงดุริยางฟิลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย การจดัแสดงคอนเสิร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิร์ต คอนเสิร์ตละ 2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และพฤษภาคม-กนัยายน) รายการ
แสดงของวงดุริยางคฟิ์ลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็นการน าเพลงไทย เพลงของเพ่ือนบา้น บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากน้ีไดแ้สดงผลงานดนตรีของโลก และบนัทึกเสียงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็น
ผลงานของชาติ นอกจากน้ี มีการเชิญนกัดนตรีระดบันานาชาติมาร่วมแสดงเพ่ือใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดส้มัผสั เรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริงจากนกัดนตรีระดบันานาชาติอีกดว้ย
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3.กิจกรรมปฏิบติัการดนตรีบ าบดั และเพ่ือสุขภาพ ประกอบดว้ย 3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนดนตรี 3.2 กิจกรรมขอ้มูลเพลง 3.3 กิจกรรมสนบัสนุนงานวิจยัและสร้างสรรค ์3.4 กิจกรรมสนบัสนุน
ทนุการศึกษา 3.5 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM)  ด าเนินการจดัประชุมคณบดีดนตรีนานาชาติSEADOM2015 คร้ังท่ี 10 จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 15-17 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลยัดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล
4.กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนและฝึกปฏิบติัการทางดนตรี 
4.1 พิพิธภณัฑด์นตรีในภูมิภาคอุษาคเนย ์- เป็นโครงการต่อเน่ืองด าเนินการก่อสร้างพิพิธภณัฑด์นตรีในภูมิภาคอุษาคเนย ์ระยะท่ี 11 สญัญาก่อสร้างลงวนัท่ี 2 ก.พ. 61 ระยะเวลาด าเนินงานตามสญัญา 300 วนั
 วงเงินตามสญัญา 51,800,000 บาท งวดงานตามสญัญา จ านวน 6 งวดงาน  ณ 30 ก.ย. 61 อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามสญัญา งวดท่ี 5 และ 6 ก าหนดส้ินสุดสญัญาในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 กนัเงินไวเ้บิกจ่าย
เหล่ือมปี

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              1,578,600             1,578,597.00             100.00 ด าเนินการจดัการศึกษาระดบัเตรียมอุดมดนตรี จ  านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 196 คน

3400 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้                 750,000               553,362.00               73.78

เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่นวตักรรม                 750,000               553,362.00               73.78 1.จ านวนผูเ้ขา้รับบริการวิชาการมีทั้งหมด 719 คน จากกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่นวตักรรม ของโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ "เปิดโลกทศัน์วิทยาศาสตร์และนวตักรรม " ใหก้บันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นกัเรียนชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม และนกัเรียนชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนเบญจะมะ
มหาราช จ.อุบลราชธานี นกัเรียนชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และนกัเรียนชั้นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์
2.ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจเฉล่ีย เทา่กยั 4.39 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 87.7) ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด
3.ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด พบวา่ สถาบนัฯ มีการด าเนินการจดักิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่นวตักรรมไปแลว้ จ  านวน 9 โครงการ จากเป้าหมาย 6 โครงการ คิด
เป็น ร้อยละ150

3500 คณะศิลปศาสตร์            19,979,100           19,177,591.30               95.99

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 2,932,000                        2,403,973.32               81.99 ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 5,511,100                        5,505,964.00               99.91 ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,200,000                          994,166.71               82.85 ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 5,336,000                        5,273,487.27               98.83 ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา
เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพ่ือการพฒันาองคก์ร
สู่ความเป็นเลิศ

             5,000,000             5,000,000.00             100.00 ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนมาในเดือน กุมภาพนัธ์  ในไตรมาส 2 โดยด าเนินการโครงการ ไดแ้ก่ 
1.โครงการจดัซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาและบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 1 โปรแกรม คณะฯ ไดมี้การประชาสมัพนัธ์และจดัอบรมการใชง้าน
โปรแกรม Speexx  ใหก้บับคุลากรส่วนงานต่าง ๆ ท่ีดูแลนกัศึกษาจ านวน 2 คร้ังและเปิดสิทธ์ิใหแ้ก่บคุลากรดงักล่าว เพ่ือสามารถเขา้ระบบรายงานผลเพ่ือติดตามผลการเรียนของนกัศึกษา มีจ  านวน 5,700 
account  และจ านวนผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระบบ  1,723 account
2.กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี 
-คลีนิกรัก(ษา)ภาษา (Language Clinic)  จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 31 คน
-กิจกรรม Conversation Club เรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านการเล่นเกมกระดาน/ฝึกการออกเสียงภาษาองักฤษผ่านการร้องคาราโอเกะ จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 31 คน 
-กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมนานาชาติผ่านเทศกาลวนัส าคญั คร้ังท่ี 1 : กิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรม "วนัชาติ" จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม 61 คน  
-กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หวัขอ้ ภาษาองักฤษในงานส่ือสารมวลชน : การเป็นผูป้ระกาศข่าวต่างประเทศ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 27 คน / หวัขอ้ "ภาษาองักฤษในงานส่ือสารมวลชน: การเป็นพิธีกรภาค
ภาษาองักฤษ" จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 100 คน /หวัขอ้ "ภาษาองักฤษในงานส่ือสารมวลชน : ภาษาองักฤษในข่าวพยากรณ์อากาศ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 100 คน
-กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเองบนมือถือ (Mobile application) ไดจ้  านวนแบบฝึกหดัท่ีวดัความรู้ทางไวยกรณ์จ านวน 2,000 ขอ้ 
3.โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาองักฤษ (MU-ELT  Preparation)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ MU-ELT ใหน้กัศึกษาระดบัปริญญา
ตรีทกุหลกัสูตร และเพ่ือส่งเสริมการประยกุตใ์ชท้กัษะการส่ือสารภาษาองักฤษกบัการท างานในสายอาชีพของนกัศึกษาในอนาคต ศูนย ์CAAS จึงไดจ้ดัอบรมการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ และ
การวิเคราะห์ขอ้สอบ MU-ELT ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี รหสัประจ าตวั 60 ข้ึนไป จ านวนทั้งส้ิน 3 คร้ัง เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัดา้นมาตรฐานความรู้ภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม 2,106 คน
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3800 วทิยาเขตกาญจนบุรี            13,000,000           12,884,935.24               99.11

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา            13,000,000           12,884,935.24               99.11 ด าเนินการจดัการเรียนการสอนแต่ละหลกัสูตร ในภาคการเรียนท่ี 1/2560 และภาคการเรียนท่ี 2/2560  โดยมีการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการส่วนกลางเพ่ือส่งเสริมและพฒันาการใหบ้ริการใหมี้
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีนกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 1,158 คน  ผูส้ าเร็จการศึกษา จ านวน 274 คน  นกัศึกษาเขา้ใหม่ จ  านวน 280 คน

3900 คณะกายภาพบ าบัด              7,645,500             7,425,651.04               97.12

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 7,645,500                        7,425,651.04               97.12 1. นกัศึกษาปริญญาและหลงัปริญญาเขา้รับการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก จ านวน 376 คน
2. ประชาชนเขา้รับบริการทางดา้นกายภาพบ าบดัและกิจกรรมบ าบดั จ  านวน 191,473 ราย
3. เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจทางดา้นกายภาพบ าบดัและกิจกรรมบ าบดัโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย
 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "ผ่อนสมอง คลายความเครียด"  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 43 คน
 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "สมาร์ทโฟน เจา้ปัญหา"  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 28 คน
 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "การนัง่ W-sitting ในเด็กและปัญหาท่ีส่งผลต่อการเดิน"  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 16 คน
 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "ออกก าลงักายแนวใหม่ ห่วงใยปัสสาวะเล็ด"  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 32 คน
 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "เลือกรองเทา้ท่ีขอบ ในแบบท่ีใช่"  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 43 คน
 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "มาดูและป้องกนัขอ้เข่าเส่ือมกนัเถอะ"  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 55 คน- จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "Office syndrome"  มีผูเ้ขา้ร่วม 34 คน
 - จดัอบรมในหวัขอ้บรรยาย "ใหเ้ด็กเล่นแทบ็เล็ต (Tablet)  มีผลต่อพฒันาการจริงหรือไม่" มีผูเ้ขา้ร่วม 8 คน

4600 วทิยาเขตนครสวรรค์            20,500,000           21,011,436.95             102.49

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 2,500,000                        2,686,659.11             107.47 1.จดัใหมี้พนกังานรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 
2.จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
3.ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร วท.บ.
4.ด าเนินโครงการศึกษาดูงานการใชเ้ทคโทนโลยกีารแปรรูปเฉาก๊วย จ.ก าแพงเพชร, ศึกษาดูงาน-การแปรรูปและมาตรฐานปลาร้าทรงเคร่ือง จ.อุทยัฯ, การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการผลิตเห็ด จ.ชยันาท และศึกษา
ดูงานการขนส่งทางการเกษตร จ.พิษณุโลก 
5.จดัโครงการต่างๆ ดงัน้ีโครงการพฒันาคุณภาพตามเกณฑฯ์EDPEx  โครงการร่วมงานตรุษจีนนครสวรรค ์102 ปี งานประเพณีแห่เจา้พอ่เจา้แม่ โครงการงานปฐมนิเทศและค่ายพ่ีรักนอ้ง ปี 2560 ครงการ
ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และค่ายพ่ีรักนอ้ง ปี 2561 โครงการรับนอ้งกลบับา้นประจ าปีการศึกษา 2561 โครงการแสดงความยนิดีบณัฑิตและซอ้มรับปริญญา โครงการบริหารจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม 
โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมนกัศึกษาต่างชาติ โครงการค่ายทดสอบความมุง่มัน่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการจดัประชุมอาจารยพ่ี์เล้ียงจากโรงพยาบาลชุมชน โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง กลยทุธ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ โครงการฝึกประสบการณ์นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต
6. นิเทศนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขภาพศาสตรบณัฑิต และฝึกปฏิบติังาน นศ .สบ. ปี 3/2560 รายวิชา นวสธ 401 
7. จดัประชุมด าเนินการหลกัสูตรพยาบาลฯ และสอบสมัภาษณ์ฯหลกัสูตรพยาบาล

เงินอุดหนุนการพฒันาศูนยก์ารแพทยม์หิดลนครสวรรค์ 18,000,000                     18,324,777.84             101.80 1.ใหบ้ริการดา้นการแพทยท์างเลือก แพทยแ์ผนไทย จ านวน 4,961 ราย แพทยแ์ผนจีน จ านวน 5,185  ราย แพทยแ์ผนปัจจุบนั จ  านวน 6,426 ราย 
2.จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ "การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและการใชเ้คร่ืองกระตุกหวัใจอตัโนมติั และจดัอบรมหลกัสูตรผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 330 ชัว่โมง
3.โครงการจดัซ้ือแม่ขายส าหรับระบบโปรแกรม ระบบบริหารงาน ส าหรับ ร.พ.ฯ  และซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ของศูนยก์ารแพทย ์และครุภณัฑท์างการแพทย ์ครุภณัฑไ์อที วสัดุคอมพิวเตอร์ และวสัดุ
วิทยาศาสตร์ ยา  เวชภณัฑย์า ฯลฯ
4. จดัโครงการตกแต่งภายในอาคารและงานป้ายสญัลกัษณ์ของศูนยก์ารแพทยฯ์ และจดัหาโครงข่ายสายใยแกว้น าแสง เพ่ืออาคารศูนยก์ารแพทยฯ์และการยา้ยหอ้งควบคุมระบบเครือข่าย

4700 วทิยาเขตอ านาจเจริญ              2,500,000             2,399,882.26               96.00

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 2,500,000                        2,399,882.26               96.00 ด าเนินการจดัการเรียนการสอน เสริมสร้างความผูกพนัของนกัศึกษาต่อมหาวิทยาลยั โดยมีกิจกรรมเสริมทกัษะทั้งดา้นวิชาการและกิจกรรมยอ่ยต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริมทกัษะ กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษา และระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา มีกิจกรรมพบและใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา ปันรักถึงร้ัว เป็นตน้
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ส่วนงาน / โครงการ
วงเงนิ

งบประมาณ

 การใช้จ่าย

งบประมาณ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 ร้อยละ

การเบิกจ่าย
4800 ศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot plant) 23,000,000                     19,265,648.51               83.76

เงินอุดหนุนการผลิตยาชีววตัถุ Interferon alpha 2-a เพ่ือการวิจยัในมนุษยต์ามมาตรฐานหลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการผลิตยาหรือ Good Manufacturing Practice (GMP)23,000,000                     19,265,648.51               83.76 กิจกรรมท่ี 1 : การผลิตยาตา้นไวรัสไขห้วดัใหญ่-โปรตีน M 2 อยูร่ะหวา่งรอผลการทดลองเลือกสาร Buffer ท่ีเหมาะสม เพ่ือด าเนินการขยายปริมาตรการผลิตโปรตีนต่อไป และไดรั้บอนุมติัใหผ้ลิตยาชีววตัถุ 
Peg IFN alpha-2b เพ่ือขอ GMP สามารถด าเนินการไดร้้อยละ 60
กิจกรรมท่ี 2 : การใหบ้ริการทางวิชาการของโรงงานตน้แบบ สามารถด าเนินการใหบ้ริการตรวจ วิเคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ภายใตม้าตรฐาน ISO 17025 และด าเนินการใหบ้ริการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใชใ้นการผลิตยา และอาหาร ภายใตม้าตรฐาน ISO 17025 ไดต้ามแผนท่ีวางไว้
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