
รายได้ ผลิตแพทย์ 62 รวม

150,000        150,000         

1 บร.501/62 โครงการทีมบริหารพบปะและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

         150,000 150,000           มี.ค. - พ.ค. 62 ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา

679,000        679,000           

2 วช.101/62 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร และประเมินคุณภาพหลักสูตร 36,000           36,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธ์ิ

3 วช.102/62 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน 18,000           18,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธ์ิ

4 วช.103/62 โครงการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และสหกิจศึกษาต่างประเทศ 370,000         370,000           ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธ์ิ

5 วช.104/62 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน และพัฒนาส่ือการสอน/การวิจัยในช้ันเรียน 80,000           80,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธ์ิ

6 วช.105/62 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการบัณฑิตศึกษา 40,000           40,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธ์ิ

7 วช.106/62 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์

135,000         135,000           ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.จตุพร   เงินค า

5,000           5,000             

8 ผว.501/62 โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 5,000            5,000              เม.ย. - ก.ย. 62 รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล

535,000        535,000         

9 กน.101/62 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่            35,000 35,000            มิ.ย. 62 ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

10 กน.102/62 โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์            60,000 60,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 นิสิตทุกช้ันปี สโมสรนิสิตระดับ

ปริญญาตรีและสโมสรบัณฑิตศึกษา

11 กน.103/62 โครงการอาจารย์ท่ีปรึกษาพบนิสิต            40,000 40,000            ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

12 กน.104/62 โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์            40,000 40,000            ต.ค. 61 - พ.ค. 62 ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

13 กน.105/62 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ 40,000           40,000            มิ.ย. 62 สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

งบประมาณ
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14 กน.106/62 โครงการต้อนรับน้องใหม่และซ้อมเชียร์ (งบกองกิจ)                  -   -                 มิ.ย. - ก.ค. 62 สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

15 กน.107/62 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (งบกองกิจ)                  -   -                 พ.ย. 61 - ก.ค. 62 สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

16 กน.108/62 โครงการ Smart student (นิสิตคุณภาพ) (งบกองกิจ)                  -   -                 พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ชมรมและสโมสรนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

17 กน.109/62 โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (งบกองกิจ)                  -   -                 ม.ค. - ก.ย. 62 สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 กน.110/62 โครงการสร้างสรรค์พลังจิตอาสา            50,000 50,000            ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 สโมสรนิสิตระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา

19 กน.111/62 โครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนิสิตและสัมมนาสโมสรนิสิต            60,000 60,000            ม.ค. - ก.ค. 62 สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

20 กน.112/62 โครงการ Life-Long Learning การพัฒนาตนท่ีย่ังยืน          110,000 110,000           ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

21 กน.113/62 โครงการงานพิเศษเสริมรายได้นิสิต            20,000 20,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

22 กน.114/62 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ค่ายเพาะกล้า 2562)            60,000 60,000            ม.ค. - มี.ค. 62 ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

23 กน.115/62 โครงการจัดท าแผนพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์            20,000 20,000            ก.ค. 62 ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา

140,000        140,000         

24 วจ.201/62 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการสร้างเครือข่ายงานวิจัย            80,000 80,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

25 วจ.202/62 โครงการวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์            10,000 10,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

26 วจ.203/62 โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ            20,000 20,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

27 วจ.204/62 โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ            30,000 30,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

150,000        150,000         

28 ปก.501/62 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การพัฒนา (KM for change)            30,000 30,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธ์ิ

29 ปก.502/62 โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา            20,000 20,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธ์ิ

30 ปก.503/62 โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561

         100,000 100,000           ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธ์ิ

ประกันคุณภาพการศึกษา (ปก.)

วิจัย (วจ.)
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บริการวิชาการ (บก.) 90,000         90,000           

31 บก.301/62 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์            60,000 60,000            พ.ค. - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

32 บก.302/62 โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคล่ือนท่ี            30,000 30,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สบ.) 110,000        110,000         

33 สบ.301/62 โครงการประเมินทักษะด้านห้องปฏิบัติการของนิสิต            40,000 40,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

34 สบ.302/62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์            20,000 20,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

35 สบ.303/62 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์            50,000 50,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (กว.) 412,000        360,000         772,000         

36 กว.101/62 โครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

            3,000 3,000              ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์

37 กว.102/62 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561            25,000 25,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.ศศิประภา ขุนชัย

38 กว.201/62 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา            32,000 32,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.หทัยรัตน์  เครือไวศยวรรณ

39 กว.301/62 โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตระดับปริญญาตรี 32,000           32,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.พิชย  จ านงค์ประโคน

40 กว.302/62 โครงการพิธีมอบเส้ือกาวน์ส้ันแก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 10,000           10,000            เม.ย. - มิ.ย. 62 นพ.ธัชชัย  ศรีเสน

41 กว.303/62 โครงการบริหารจัดการการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 60,000           60,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.ณัฐธิยา  สกุลศักด์ิ

42 กว.304/62 โครงการบริหารจัดการการฝึกงานและสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี 90,000           90,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.อชิรญา  ธรรมศักด์ิชัย

43 กว.305/62 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 10,000           10,000            มี.ค. - เม.ย. 62 ดร.เชมิสา  ศรีเสน

44 กว.401/62 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค            30,000 30,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.เทวรัตน์  คุ้มจันทึก

45 กว.501/62 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์            10,000 10,000            ส.ค. 62 ดร.กรรณิการ์  อรรถปัณยวนิช

46 กว.502/62 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาด้านการเรียนการสอน            35,000 35,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 

47 กว.503/62 โครงการพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยพับพันธกิจหลัก            20,000 20,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.ปุณิกา  นามวงค์สะกุล

48 กว.504/62 โครงการบริหารพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร            25,000 25,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.นราวดี           ชมภู

49 กว.505/62 โครงการบริการวิชาการ            25,000 25,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 อ.รัชนี  ชนะสงค์

50 กว.506/62 โครงการวันข้ึนปีใหม่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์             5,000 5,000              ธ.ค. 61 - ม.ค. 62 ดร.กรรณิการ์  อรรถปัณยวนิช
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51 กว.601/62 โครงการพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2562                  -   60,000            60,000            เม.ย. - ส.ค. 62 ผศ.ชนสรณ์ ภูเด่นแดน

52 กว.602/62 โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2561                  -   300,000           300,000           ธ.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.อิทธิพล พวงเพชร

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (จป.) 830,000        830,000         

53 จป.101/62 โครงการสัมมนาเพ่ือวิเคราะห์และปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี            10,000 10,000            มี.ค. - ก.ย. 62 ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง       

54 จป.301/62 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-วิชาการโคโลนีเกมส์ (คร้ังท่ี 15) 60,000           60,000            ต.ค. - ธ.ค. 61 ดร.ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์

55 จป.302/62 โครงการนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 7 10,000           10,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.จตุพร  เงินค า

56 จป.303/62 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และบ าเพ็ญประโยชน์

           65,000 65,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ

57 จป.304/62 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชา            30,000 30,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.จินตนา ว่องวิกย์การ

58 จป.401/62 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา           140,000 140,000           ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง  

59 จป.501/62 โครงการบูรณาการวิชาการแก่สังคม            55,000 55,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ

60 จป.502/62 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

           30,000 30,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.รัมภา จุฑะกนก

61 จป.503/62 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 60,000           60,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.บุญเรือง ค าศรี

62 จป.504/62 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี 100,000         100,000           ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง

63 จป.505/62 โครงการบริหารจัดการการฝึกงานและการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 100,000         100,000           ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.ศิริวรรณ วิชัย

64 จป.506/62 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

10,000           10,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.วาสนา  ฉัตรด ารง           

65 จป.507/62 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

50,000           50,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.ดวงกมล  ขันธเลิศ        

66 จป.508/62 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาปรสิตวิทยา

40,000           40,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา            

67 จป.509/62 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

40,000           40,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ าเลิศธน          



รายได้ ผลิตแพทย์ 62 รวม

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการล าดับท่ี ช่ือโครงการ

รหัส

โครงการ

68 จป.510/62 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาปรสิตวิทยา

30,000           30,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.อภิชาติ  วิทย์ตะ     

315,000        315,000         

69 ชค.201/62 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรของภาควิชาชีวเคมี            20,000 20,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.น.สพ.ดร.พันธ์ุชนะ สงวนเสริมศรี

70 ชค.202/62 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตของภาควิชาชีวเคมี          135,000 135,000           ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.น.สพ.ดร.พันธ์ุชนะ สงวนเสริมศรี

71 ชค.203/62 โครงการการฝึกงาน/การศึกษาอิสระ และสหกิจศึกษา ของนิสิตระดับปริญญาตรี 65,000           65,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สุชาดา พิมเสน

72 ชค.204/62 โครงการปฐมนิเทศนิสิตของภาควิชาชีวเคมี            20,000 20,000            ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ผศ.น.สพ.ดร.พันธ์ุชนะ สงวนเสริมศรี

73 ชค.301/62 โครงการปัจฉิมนิเทศ 5,000            5,000              ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.อภินันท์ ล้ิมมงคล

74 ชค.302/62 โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา            15,000 15,000            ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ผศ.น.สพ.ดร.พันธ์ุชนะ สงวนเสริมศรี

75 ชค.401/62 โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายงานวิจัย            10,000 10,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ดร.สราวุธ  สัตยากวี

76 ชค.501/62 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561

ของภาควิชาชีวเคมี

30,000           30,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ผศ.น.สพ.ดร.พันธ์ุชนะ สงวนเสริมศรี

77 ชค.601/62 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาชีวเคมี            15,000 15,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.ชนนิษฎ์   ชูพยัคฆ์

65,500         65,500           

78 สร.101/62 โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ภาควิชาสรีรวิทยา และติดตาม/จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2563

500               500                ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.สุภาพร  พันธ์ุธีรานุรักษ์

79 สร.102/62 โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR On-Line) และ YAR 500               500                ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง

80 สร.301/62 โครงการพัฒนานิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา 5,000            5,000              ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.อรระวี  คงสมบัติ

81 สร.302/62 โครงการสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานวิจัยนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสรีรวิทยา 48,000           48,000            ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.สุภาพร  พันธ์ุธีรานุรักษ์

82 สร.401/62 โครงการพัฒนางานวิจัย ภาควิชาสรีรวิทยา 5,000            5,000              ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์

83 สร.402/62 โครงการติดตาม/พัฒนาบุคลากร ภาควิชาสรีรวิทยา 500               500                ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.สุภาพร  พันธ์ุธีรานุรักษ์

84 สร.501/62 โครงการพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชา ภาควิชาสรีรวิทยา 1,000            1,000              ต.ค. 61 - ก.ย. 62 รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

85 สร.502/62 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ภาควิชาสรีรวิทยา 500               500                ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.สะการะ    ตันโสภณ

86 สร.503/62 โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ภาควิชาสรีรวิทยา                500 500                ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผศ.ดร.ปิยะรัตน์   ศรีสว่าง

ภาควิชาชีวเคมี (ชค.)

ภาควิชาสรีรวิทยา (สร.)



รายได้ ผลิตแพทย์ 62 รวม

งบประมาณ ระยะเวลา
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87 สร.504/62 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาควิชาสรีรวิทยา             3,000 3,000              ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ดร.ณปภัส   กันต๊ิบ

88 สร.505/62 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภาควิชาสรีรวิทยา 1,000            1,000              พ.ย. 61 - ก.ย. 62 ดร.จรินธร ธีระพรพันธกิจ

ส านักงานเลขานุการคณะฯ (สนง.) 70,000         70,000           

89 สนง.401/62 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร            70,000 70,000            ต.ค. 61 - ส.ค. 62 นางธัญวรัตม์ โสภาวัง

ประชาสัมพันธ์ (ปชส.) 15,000         15,000           

90 ปชส.501/62 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสนับสนุนภาพลักษณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

           15,000 15,000            ต.ค. 61 - ส.ค. 62 ผศ.ดร.รักษิณา  พลสีลา

3,566,500     360,000         3,926,500       รวมเป็นเงินท้ังส้ิน














