
 

 

 

 

 งานวเิคราะหแ์ละติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหดิล 

                                                          (ขอ้มูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

 

รายงานการก ากับตดิตาม 

การใชจ้า่ยงบประมาณโครงการเงนิอดุหนนุ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



ส่วนงาน / หน่วยงาน โครงการ  วงเงินงบประมาณเงิน  การใช้จ่ายงบประมาณ  ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม

            344,319,200 241,868,619.34                           70.25

0100 ส ำนักงำนอธกิำรบดี เงินอุดหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 12,305,000                11,846,192.17                                 96.27 ใช้บริหำรจดักำรส่วนกลำง

0100 ส ำนักงำนอธกิำรบดี เงินอุดหนุนกำรผลิตแพทย์เพิ่ม 9,987,100                  9,987,100.00                                 100.00 ใช้บริหำรจดักำรส่วนกลำง

0100 ส ำนักงำนอธกิำรบดี เงินอุดหนุนกำรเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำน
ทันตแพทยศำสตร์

1,024,000                  1,023,669.25                                   99.97 ใช้บริหำรจดักำรส่วนกลำง

0300 คณะทันตแพทยศำสตร์ เงินอุดหนุนทุนกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 8,000,000                  4,671,880.00                                   58.40 มีบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ  มีควำมรู้  ควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลผู้สูงอำยุทำงด้ำนทันตแพทยศำสตร์ 
ทัดเทียมมำตรฐำนสำกลของนำนำประเทศ เพื่อรองรับบทบำทในกำรร่วมผลิตทันตแพทย์เฉพำะทำง/ทันต

แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ  มีอำจำรย์สำขำทันตแพทยศำสตร์ที่ได้รับทุนอยู่ระหวำ่งกำรศึกษำ 4 ทุน ดังนี้ 

1. ทพญ.พบพลอย  เพ็ชรเม็ดใหญ ่สังกัดภำควชิำศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับปริญญำ

เอก สำขำ Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and Dentistry Queen Mary

 University ประเทศสหรำชอำณำจกัร ระยะเวลำรับทุน 3 ปี

2. ทพญ.รักษณัณน์  กำรเวกปัญญำวงศ์ สังกัดภำควชิำทันตกรรมชุมชน ระดับปริญญำเอกสำขำ Oral 

Health Science ณ Niigata University ประเทศญีปุ่่น ระยะเวลำรับทุน 4 ปี

3. ทพญ.กำนดำ  ลีลำนรำธวิฒัน์  สังกัดภำควชิำทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญำเอกสำขำ Functional 

Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University 

ประเทศญีปุ่่น ระยะเวลำรับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วนั

4. ทพ.ภำณุพล  คุณะสำรพันธ ์สังกัดภำควชิำทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ระดับปริญญำเอกสำขำ Clinical 

Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลำรับทุน 3 ปี

0500 คณะพยำบำลศำสตร์ เงินอุดหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 30,876,200                21,954,461.14                                 71.10 จดักำรเรียนกำรสอนนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  โครงกำรใหม:่ โครงกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 
และโครงกำรเดิม (ต่อเนื่อง): โครงกำรเพิ่มกำรผลิตและพัฒนำกำรจดักำรศึกษำ สำขำวชิำพยำบำลศำสตร์ 

จ ำนวน 500 คน

0600 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี เงินอุดหนุนกำรผลิตแพทย์เพิ่ม 54,000,000                40,915,820.10                                 75.77 ด ำเนินกำรสนับสนุนแผนงำนด้ำนกำรศึกษำ วชิำกำร วจิยัอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
สำขำวชิำแพทยศำสตร์ ซ่ึงมีจ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ 360 คน ในกำรผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีควำมรู้และทักษะ

กำรรักษำพยำบำลที่เพิ่มขึ้น

รวมทั้งสิ้น

มหาวิทยาลยัมหดิล
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

รายงานการก ากับตดิตามและการใชจ้า่ยงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
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ส่วนงาน / หน่วยงาน โครงการ  วงเงินงบประมาณเงิน  การใช้จ่ายงบประมาณ  ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม

0600 คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี เงินอุดหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 21,537,500                18,603,881.83                                 86.38 1. จดักำรเรียนกำรสอนนักศึกษำพยำบำล โดยจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ ส ำหรับกำรเรียน
กำรสอนทำงกำรพยำบำล และพัฒนำศักยภำพและทักษะต่ำงๆ ที่จะเป็นประโยชน์ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล

โดยผ่ำนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีควำมรู้และทักษะกำรรักษำพยำบำลเพิ่มขึ้น

2. ให้ทุนสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์พยำบำลในกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก, ระดับปริญญำโทต่อเอก 

ทั้งในและต่ำงประเทศ ต่อเนื่องจำกปีก่อน เป็นกำรเพิ่มจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลที่มีศักยภำพมำกขึ้น

3. ด ำเนินกำรสนับสนุนกิจกรรม/โครงกำรเพื่อเพิ่มควำมเชี่ยวชำญและควำมรู้เสริมหลักสูตร 

4. จดัท ำหนังสือ รำมำธบิดีพยำบำลสำร ปีที่ 25

0700 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล เงินอุดหนุนกำรผลิตแพทย์เพิ่ม 118,800,000              59,877,551.04                                 50.40 1. ด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอน โดยมีนักศึกษำคงอยู่จ ำนวน 528 คน  เพื่อสำมำรถผลิตแพทย์เพิ่มให้
สำมำรถรองรับกำรขยำยศักยภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ และด ำรง

มำตรฐำนกำรผลิตแพทย์ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกอบวชิำชีพเวชกรรมที่ก ำหนดโดยแพทยสภำ และ

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของสถำบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับกำรผลิตแพทย์เพิ่ม

2. ฝึกอบรมบุคลำกรและคณำจำรย์ ดังนี้

- กำรจดัท ำส่ือกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 

- โครงกำรอบรมด้ำนแพทยศำสตรศึกษำผ่ำนระบบ Online

- โครงกำร Pearls in Medical Education หัวข้อ “Professional PowerPoint presentation กำรท ำ

สไลด์น ำเสนออย่ำงมืออำชีพ”

- อบรมควำมรู้พื้นฐำนของกำรจดัสอบในโรงเรียนแพทย์ (Part 1 : MCQ-MEQ) และ (Part 2 : OSCE) 

- Active learning (Advanced course) ตอน Team-based learning

- กำรประชุมวชิำกำรแพทยศำสตรศึกษำแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 20

0900 คณะวทิยำศำสตร์ เงินอุดหนุนกำรผลิตแพทย์เพิ่ม 33,303,900                33,302,290.43                               100.00 จดักำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ  และส่งเสริมให้นักศึกษำร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ

0900 คณะวทิยำศำสตร์ เงินอุดหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 26,155,100                22,902,975.70                                 87.57 จดักำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ  และส่งเสริมให้นักศึกษำร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ

0900 คณะวทิยำศำสตร์ เงินอุดหนุนกำรเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำน
ทันตแพทยศำสตร์

3,480,000                  3,480,000.00                                 100.00 จดักำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ  และส่งเสริมให้นักศึกษำร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ

1200 คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เงินอุดหนุนกำรเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำน
ทันตแพทยศำสตร์

300,000                    213,383.40                                     71.13 ด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำในสำขำควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์ เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจทำงด้ำนสังคมศำสตร์มำกขึ้น สำมำรถน ำควำมรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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ส่วนงาน / หน่วยงาน โครงการ  วงเงินงบประมาณเงิน  การใช้จ่ายงบประมาณ  ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม

1700 วทิยำลัยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ เงินอุดหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 967,600                    440,400.00                                     45.51 1.วทิยำลัยฯ ด ำเนินงำนกิจกรรมเรียนกำรสอนด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญำตรี ในหลักสูตร
     1. วท.บ. (วทิยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย)

     2. ศศ.บ. (กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ) วชิำเอก กำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ และกีฬำฟุตบอล

     3. วท.ม. (วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ) ที่มีควำมรู้เกี่ยวข้องด้ำนกำรแพทย์และพยำบำลเพิ่ม ให้เพียงพอต่อ

ควำมต้องกำรด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ

2. จดักิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนอง

ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม เช่น .มหิดลวชิำกำร MUSS Open House / โครงกำร (Tutor) พี่สอนน้อง / 

กำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำเครือข่ำยวทิยำศำสตร์กำรกีฬำสัมพันธ ์/ โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น ำออก

ก ำลังกำย (อ.ชลชัย) / โครงกำร CSR บูรณำกำรวชิำชีพสู่สังคม- ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและเสริมสร้ำง

สุขภำวะทำงกำยในกลุ่มเด็กปฐมวยั ชุมชนศำลำยำ และฝึกพัฒนำกำรด้ำนกำรคล่ือนไหวกลุ่มเด็กปฐมวยั 

ชุมชนศำลำยำ สอนกีฬำฟุตบอล

2300 สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจดักำรศึกษำ
ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

424,600                    172,040.00                                     40.52 เด็กนักเรียนในโครงกำรอนุบำลสำธติเพื่อพัฒนำศักยภำพ ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจดักำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำมำรถด ำเนินกำรจำ่ยเงินสดให้กับผู้ปกครองโครงกำรอนุบำลสำธติเพื่อพัฒนำศักยภำพ เพื่อ

เป็นกำรลดภำระค่ำใช้จำ่ยของผู้ปกครอง เป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำง

เต็มศักยภำพ

3100 วทิยำลัยดุริยำงคศิลป์ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจดักำรศึกษำ
ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

1,104,600                  458,480.00                                     41.51 สนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้กับนักเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี จ ำนวน 177 คน
 (นักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนสูงกวำ่เป้ำหมำยของโครงกำร เนื่องจำกมีผลกำรรับนักเรียนเข้ำใหม่สูงกวำ่

ประมำณกำรรับนักเรียนที่คำดวำ่จะรับ) สนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 

ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ำกิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน เพื่อเป็นกำรลดภำระค่ำใช้จำ่ยเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ปกครอง ท ำให้ผู้เรียนได้รับ

กำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่หลักสูตรก ำหนดและมีคุณภำพสูงขึ้น เป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน

ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเต็มศักยภำพ

3500 คณะศิลปศำสตร์ เงินอุดหนุนกำรผลิตแพทย์เพิ่ม 11,877,000                7,359,954.15                                   61.97 ด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ

3500 คณะศิลปศำสตร์ เงินอุดหนุนกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม 8,976,600                  3,477,670.00                                   38.74 ด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ

3500 คณะศิลปศำสตร์ เงินอุดหนุนกำรเร่งรัดกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำน
ทันตแพทยศำสตร์

1,200,000                  1,180,870.13                                   98.41 ด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำ
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