รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและรายชื่อโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สานักวิชาฯ ปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ

1. สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์
1.1 หลักสูตรเทคนิค
การแพทย์
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย
โครงการบริการวิชาการ
ทางเทคนิคการแพทย์และ
ชีวเวชศาสตร์
-จัดสรรสาหรับรายวิชา
ภาคสนาม ป.ตรี หลักสูตร
เทคนิคการแพทย์
รวมงบประมาณโครงการ
ของหลักสูตรเทคนิค
การแพทย์
1.2 หลักสูตรชีวเวช
ศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพ
วิชาการหลักสูตรชีวเวช
ศาสตร์
โครงการสัมมนาชีวเวช
ศาสตร์ สร้างผลงานวิจัย
นวัตกรรม สู่สากล

รหัสโครงการ

หัวหน้าโครงการ

MTH60-1

อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล

MTH60-2

ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย

MTH60-3

อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์

MTH60-4

ผศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง

MTH60-5

อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น

สนับสนุนการ
พัฒนา
วิชาการ

พัฒนา
ศักยภาพการ
วิจัย

การบุรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ป.ตรี

ภาคสนาม
ป.ตรี

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
(ชีวเวชฯ)

อื่น ๆ

รวมงบประมาณแต่
ละโครงการ

108,480

100,000

208,480

44,722

92,892

137,614

143,000

143,000
112,593

112,593
96,779

200,000

296,779

365,000

296,202

BMS60-1

ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก

94,000

BMS60-2

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง

4,101

112,593

96,779

192,892

565,000

94,000

24,000

28,101

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ

โครงการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการเขียนโครง
ร่างวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และต้นฉบับ
ผลงานวิจัย
รวมงบประมาณโครงการ
ของหลักสูตรชีวเวชศาสตร์
2. สาขาวิชา
กายภาพบาบัด
2.1 หลักสูตร
กายภาพบาบัด
โครงการเส้นทางวิชาชีพ
กายภาพบาบัด
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษากายภาพบาบัด
โครงการพัฒนาอาจารย์

BMS60-3

โครงการประชาสัมพันธ์
กายภาพบาบัดวลัยลักษณ์
โครงการประชุมวิชาการ
กายภาพบาบัดวลัยลักษณ์
ครั้งที่ 6
โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและกระบวนการวิจัย
ด้านกายภาพบาบัด
โครงการพัฒนางานวิจัย
ของอาจารย์และนักศึกษา
-จัดสรรสาหรับรายวิชา
ภาคสนาม ป.ตรี หลักสูตร
กายภาพบาบัด

หัวหน้าโครงการ

สนับสนุนการ
พัฒนา
วิชาการ

พัฒนา
ศักยภาพการ
วิจัย

การบุรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ป.ตรี

ภาคสนาม
ป.ตรี

อาจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม

98,101

PTH60-1

อาจารย์ลสิลา เศรษฐไกรกุล

PTH60-2

อาจารย์ธวัชชัย ลักเซ้ง

PTH60-3

อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

PTH60-4

อาจารย์จริ พัฒน์ นาวารัตน์

PTH60-5

อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน

PTH60-6

อาจารย์สมุ าตรา สังข์เกื้อ

PTH60-7

อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
(ชีวเวชฯ)
28,000

อื่น ๆ

รวมงบประมาณแต่
ละโครงการ

28,000

52,000

115,000

90,000

205,000

35,000

110,492

145,492

105,000

105,000

20,225

20,225

85,347

60,000

60,000

68,000

153,347

76,128
843,495

ชื่อโครงการ

รวมงบประมาณโครงการ
ของหลักสูตร
กายภาพบาบัด
4. สานักวิชาฯ /
คณะทางานส่วนกลางของ
สานักวิชาฯ
1. โครงการศูนย์ความเป็น
เลิศ “สหเวชศาสตร์วิจัย
พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ สู่เชิงพาณิชย์”
2. สหเวชศาสตร์กับ

รหัสโครงการ

สนับสนุนการ
พัฒนา
วิชาการ

พัฒนา
ศักยภาพการ
วิจัย

275,225

76,128

การบุรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน

85,347

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ป.ตรี

ภาคสนาม
ป.ตรี

200,492

971,495

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
(ชีวเวชฯ)

อื่น ๆ

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้ง
ปอง
รักษาการแทนคณบดี

SAH60-2/1

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
รักษาการแทนรองคณบดี

15,000

15,000

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
รักษาการแทนรองคณบดี

10,000

10,000

อาจารย์ ดร.นุรดีนา จาราง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและกิจการ
ต่างประเทศ

43,000

43,500

อาจารย์มาลาตี ตาเยะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรร
นักศึกษาและทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

30,000

SAH60-5

ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนและ
เครือข่ายสังคม

SAH60-6

นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

15,400

รวมงบประมาณแต่
ละโครงการ

SAH60-1

การประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. 5ส 3อ สร้าง-สุข-สห SAH60-2/2
เวช
SAH60-3
4. โครงการด้านการ
สื่อสารองค์กรและ
กิจการต่างประเทศ
SAH60-4
5. โครงการด้าน
กิจกรรมนักศึกษาและ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.บ้านท่าขึ้น ชุมชน
ต้นแบบสุขภาวะ สห
เวชฯ มวล.
7.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ

หัวหน้าโครงการ

15,400

งบกิจกรรม
นักศึกษา/ส่วน
กิจการ
นักศึกษา
86,777
17,500

15,000

116,777

17,500

15,000

ชื่อโครงการ

รหัสโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สนับสนุนการ
พัฒนา
วิชาการ

พัฒนา
ศักยภาพการ
วิจัย

การบุรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน

รวมงบประมาณโครงการ
สานักวิชาฯ / คณะทางาน
ส่วนกลาง

113,000

15,400

17,500

รวมประมาณโครงการของ
ทั้งสานักวิชาฯ

782,528

204,121

199,626

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ป.ตรี

ภาคสนาม
ป.ตรี

393,384

1,536,495

กิจกรรมเสริม
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
(ชีวเวชฯ)

สานักงานบริหาร WUSAH

52,000

อื่น ๆ

รวมงบประมาณแต่
ละโครงการ

