แผนการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

1
รายงานแผนการใช้ จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจาปี งบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562
ส่ วนงาน / โครงการ
รวมทั้งสิ้น

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

แผนการดาเนินงาน

1,794,359,700
11,500,000
3,500,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั

ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

8,000,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั

ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน

0100 สานักงานอธิการบดี (กองคลัง)
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

15,257,300
82,500 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั
358,800 ไม่ระบุคา่ แผนตัวชี้ วดั

ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

1,020,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั
4,496,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั
9,300,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั

ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน

0123 สานักงานอธิการบดี ( โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชน
และสั นติศึกษา)

1,750,000

เงินอุดหนุนบริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

1,750,000 1.โครงการ Dare to Dream “กล้าทีจ่ ะฝัน” ครั้งที่ 5 ค่ ายเปิ ดโลกทัศน์ สิทธิมนุษยชนและสั นติศึกษาพร้ อมปูทาง
สู่ อาชีพให้ แก่เยาวชนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นทีม่ ีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้
- จานวนเยาวชนมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่ วมโครงการ จานวน 80 คน
- กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการได้รับความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ให้แก่เยาวชนในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 80
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future
- ผูเ้ ข้าร่ วมจานวน 20 คน
- ผูเ้ ข้าร่ วมมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการเรี ยนรู้ อย่างมีส่วนร่ วม ร้อยละ 80

0100 สานักงานอธิการบดี (ส่ วนกลาง)
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็ นเลิศ

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่

ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน

1.โครงการ Dare to Dream “กล้าทีจ่ ะฝัน” ครั้งที่ 5 ค่ ายเปิ ดโลกทัศน์ สิทธิมนุษยชนและสั นติศึกษาพร้ อมปูทาง
สู่ อาชีพให้ แก่เยาวชนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นทีม่ ีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้
- ประชุมวางแผนการจัดงานระหว่างอาจารย์สถาบันสิ ทธิฯกับเครื อข่ายนศ. มุสลิม กลุ่ม Dare to Dream ใน
ประเด็นงบประมาณและเนื้อหาการอบรม
- ระบุรายชื่อโรงเรี ยนในจังหวัดชายแดนใต้ที่จะไปประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วม
- จัดเตรี ยมเนื้อหา เอกสาร อุปกรณ์สาหรับจัดอบรม จองสถานที่พกั ตัว๋ เครื่ องบินสาหรับอาจารย์วิทยากร ติดต่อ
ผูเ้ ตรี ยมอาหาร น้ าดิ่มสาหรับวันจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรมค่าย (3 วัน)
- สรุ ปผลการดาเนินงาน เขียนรายงานกิจกรรมและรายงานการเงิน
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future
- ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรรม กระบวนการเรี ยนรู้
- ลงพื้นที่สารวจสถานที่จดั อบรม ติดต่อประสานงาน ติดต่อวิทยากร
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร / คัดเลือก / ประกาศผล / ติดต่อประสานงาน กับผูผ้ ่านการคัดเลือก แจ้งการ
เดินทาง
- ดาเนินกิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ

2
ส่ วนงาน / โครงการ

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

แผนการดาเนินงาน

3.โครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562
- จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมในแต่ละหลัสูตร 15 คน ต่อหลักสูตร รวม 60 คน
- ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจในแต่ละหลักสูตร เนื้อหา การจัดการ ร้อยละ 80
- ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่ องที่เข้าอบรม ในแต่ละ Module ร้อยละ 80
4.โครงการวารสารวิชาการ "สิ ทธิและสั นติศึกษา"
- บทความที่ได้รับต่อปี จานวน 20 บทความ
- บทความจากต่างประเทศจานวน 20 บทความ
- จานวนผูเ้ ขียนจากภายนอกหน่วยงาน ร้อยละ 50
- จานวนผูป้ ระเมินจากภายนอกหน่วยงาน ร้อยละ 50

3.โครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562
- ประชุมเตรี ยมเนื้อหาการอบรมมีท้งั หมด 4 modules
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- เปิ ดรับสมัคร
- ประกาศรายชื่อ และประสานงานผูเ้ ข้ารับการอบรม
- จัดกการอบรม ทั้งหมด 4 module
- ประชุมประเมินโครงการ
-- พัฒนาหลักสูตร
-- การพัฒนาคู่มือการอบรม เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่ วมการอบรมสามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการอบรมไป
เผยแพร่ ได้ จึงมีความจาเป็ นในการพัฒนาคู่มือการอบรมในแต่ละโมดุล โดยในปี 2562 นี้จะพัฒนาในส่ วนของ
โมดุล "สิ ทธิมนุษยชนศึกษา ความรู้ หลักการ และการพัฒนากิจกรรมสาหรับผูส้ อนสิ ทธิมนุษยชน"
4.โครงการวารสารวิชาการ "สิ ทธิและสั นติศึกษา"
- ประชุมกองบรรณาธิการเพือ่ แต่งตั้งบรรณาธิการแต่ละฉบับ
- ประชาสัมพันธ์การเปิ ดรับบทความลงวารสารฯ
- เปิ ดรับบทความวิชาการ/บทความวิจยั
- ประเมินคุณภาพบทความเพือ่ คัดเลือกลงวารสารฯ
- จัดทาต้นฉบับวารสารฯ
- ตีพิมพ์วารสารบนเว็บไซต์

5.โครงการกลุ่มศิลปะเพื่อสั นติภาพ
- จานวนผูร้ ่ วมกิจกรรมในโครงการ 40 คน
- จานวนผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงประเด็นสิ ทธิมนุษยชนและสันติภาพ จานวน 20 ชิ้น
- ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและสันติภาพและสามารถสร้างงานศิลปะใน
ประเด็นดังกล่าว ร้อยละ 90
6.โครงการองค์ กรภาคประชาสั งคมกับกระบวนการสร้ างสั นติภาพชายแดนใต้
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 250 คน
- จานวนครั้ งที่จดั เวที 5 ครั้ ง

5.โครงการกลุ่มศิลปะเพื่อสั นติภาพ
- ประชุมเตรี ยมการจัดกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- .ประสานงานผูเ้ ข้าร่ วม และศิลปิ น
- จัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
- ประชุมประเมินโครงการ
6.โครงการองค์ กรภาคประชาสั งคมกับกระบวนการสร้ างสั นติภาพชายแดนใต้
- จัดเวทีในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพให้กบั องค์กรเครื อข่าย
- จัดเวทีใหญ่เพือ่ นาเสนอและแลกเปลี่ยนจากการจัดกิจกรรมเวทียอ่ ยในพื้นที่

3
ส่ วนงาน / โครงการ

0100 สานักงานอธิการบดี (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
เงินอุดหนุนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิ รีรุกขชาติ

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

แผนการดาเนินงาน

7.โครงการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วม จานวน 110 คน
- การจัดสานเสวนา 3 ครั้ ง
8.โครงการสานเสวนาพลังศาสนาเพื่อพหุวฒ
ั นธรรมไทย
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนที่ต้ งั ไว้
- ผูเ้ ข้าร่ วมได้รับความรู้ ความเข้าใจเชิ งวิชาการ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ จัดกิจกรรมในระดับดี ร้อย
ละ 80

7.โครงการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้
- ดาเนินการจัดทาเรื่ องขออนุมตั ิโครงการ
- การติดต่อประสานงานสถานที่จดั ประชุมและดาเนินการเชิ ญผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
- จัดเตรี ยมประเด็นเนื้อหาในการจัดสานเสวนา
- การจัดเวทีสานเสวนาระหว่างนักการเมือง
- การนาเสนอต่อสาธารณะระดับพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
- การนาเสนอต่อสาธารณะระดับพื้นที่กรุ งเทพฯ
- สรุ ปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานโครงการ
8.โครงการสานเสวนาพลังศาสนาเพื่อพหุวฒ
ั นธรรมไทย
- ขออนุมตั ิหลักการจากทางมหาวิทยาลัย
- ประชุมทีมงานเพือ่ วางแผนการจัดกิจกรรม ร่ างกาหนดการของกิจกรรมแต่ละครั้ง
- เชิ ญผูเ้ ข้าร่ วม จองสถานที่ และอื่นๆ
- จัดกิจกรรมสานเสวนา ใน 4 ภาค
- ทีมงานถอดบทเรี ยน ทารายงานกิจกรรมและรายงานการเงินส่ งแก่มหาวิทยาลัย และนาข้อเสนอเชิ งนโยบาย
ไปส่ งต่อให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
- ทีมงานติดตามผลของการสานเสวนา และความสัมพันธ์ ความร่ วมมือของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

9.โครงการจัดสั มมนาและประชุ มวิชาการ
- จานวนผูร้ ่ วมกิจกรรมในโครงการ 180 คน
- สามารถจัดได้ 6 ครั้ ง
- มีขอ้ มูลทางวิชาการเผยแพร่ 6 รายการ

9.โครงการจัดสั มมนาและประชุ มวิชาการ
- ประชุมเตรี ยมการภาพรวมตลอดโครงการ
- สัมมนาทางวิชาการ 6 ครั้ ง
- สรุ ปโครงการ

10,000,000
10,000,000 1. การรวบรวมอนุรักษ์พนั ธุ์สมุนไพรและจัดปลูกเพือ่ การเรี ยนรู้ และส่ งเสริ มการให้บริ การ
1. การรวบรวมอนุรักษ์พนั ธุ์สมุนไพรและจัดปลูกเพือ่ การเรี ยนรู้ และส่ งเสริ มการให้บริ การ
1.1 สามารถรวบรวมอนุรักษ์พนั ธุ์สมุนไพรและจัดปลูกอย่างสวยงาม เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมได้ศึกษาเรี ยนรู้ จานวนไม่ - ดูแลสมุนไพรในอุทยานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
น้อยกว่า 750 ชนิด ตลอดปี
- จัดหาสมุนไพรมาทดแทนหรื อปลูกเพิม่ เติมให้มีจานวน ไม่นอ้ ยกว่า 750 ชนิด
1.2 มีผเู้ ข้าชมอุทยานฯ 30,000 คน/ต่อปี
2. การจัดทาฐานข้อมูลสมุนไพรในเว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิ รีรุกขชาติ
1.3 ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าชม มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
- จัดทาข้อมูลสมุนไพรเพิม่ เติมลงในเว็บไซต์
2. การจัดทาฐานข้อมูลสมุนไพรในเว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิ รีรุกขชาติ
- จัดทาป้ ายชื่อสมุนไพรและป้ าย QR code ในแปลงสมุนไพร
2.1 จัดทาข้อมูลสมุนไพรเพิม่ เติมลงในเว็บไซต์ จานวน 100 ชนิด/ปี
- จัดทาวิดีทศั น์สมุนไพรเผยแพร่ จานวน 1 คลิป/เดือน
2.2 เพิม่ เติมข้อมูลการใช้ประโยชน์และงานวิจยั สมุนไพรจานวน 10 ชนิด/ปี
3. การอบรมความรู้ หรื อจัดกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มด้านสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมสาหรับประชาชนทัว่ ไป
3. การอบรมความรู้ หรื อจัดกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มด้านสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมสาหรับประชาชนทัว่ ไป
- วางแผนจัดกิจกรรม
3.1 จัดการอบรมหรื อกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ ง/ 3 เดือน
- ดาเนินการจัดกิจกรรม
3.2 ผลประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
- วัดผลจากการประเมินความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

4
ส่ วนงาน / โครงการ

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ
4. การเก็บรวบรวมเครื่ องยาสมุนไพรแห้ง
- มีเครื่ องยาสมุนไพรพร้อมข้อมูลที่ถูกต้องเพิม่ เติม จานวน 30 ชนิด
5. การรวบรวมและจัดทาตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงสาย
พันธุ์
- มีตวั อย่างสมุนไพรแห้ง(Herbarium specimen)พร้อมทั้งตรวจสอบสายพันธุ์และจัดทาฐานข้อมูล จานวน 50
ชนิด
6. การจัดทาฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย
- จัดทาฐานข้อมูลสมุนไพร และถ่ายภาพสามมิติเครื่ องยา จานวน 50 ชนิด
7. กิจกรรม การสารวจและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่ า
- มีพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ นามาอนุรักษ์ในอุทยานฯ จานวน 2 ชนิด

แผนการดาเนินงาน
4. การเก็บรวบรวมเครื่ องยาสมุนไพรแห้ง
- จัดหาเครื่ องยาสมุนไพรแห้ง 30 ชนิด
- จัดทาข้อมูลประกอบจานวน 30 ชนิด
5. การรวบรวมและจัดทาตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงสาย
พันธุ์
- เก็บตัวอย่างสมุนไพรมาทาตัวอย่างแห้ง พร้อมทั้งตรวจสอบสายพันธุ์และจัดทาฐานข้อมูล จานวน 50 ชนิด
6. การจัดทาฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย
- จัดทาฐานข้อมูลสมุนไพร จานวน 50 ชนิด
- ถ่ายภาพสามมิติเครื่ องยา จานวน 50 ชนิด
7. กิจกรรม การสารวจและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่ า
- เข้าสารวจและเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรที่หายากจากพื้นที่ป่า
- นาตัวอย่างพืชมาปลูกเพือ่ การอนุรักษ์ในอุทยานฯ

0105 สานักงานอธิการบดี (กองบริหารงานวิจัย)
เป้ าหมายที่ 1 การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ

545,199,600
267,492,900 ดาเนินโครงการวิจยั 49 โครงการ

ดาเนินโครงการวิจยั 49 โครงการ

เป้ าหมายที่ 2 การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม

151,664,300 ดาเนินโครงการวิจยั 81 โครงการ

ดาเนินโครงการวิจยั 81 โครงการ

เป้ าหมายที่ 3 การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การสร้างองค์ความรู้ พ้นื ฐาน
ของประเทศ

111,561,700 ดาเนินโครงการวิจยั 113 โครงการ

ดาเนินโครงการวิจยั 113 โครงการ

เป้ าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจยั
และนวัตกรรมของประเทศ

6,261,300 ดาเนินโครงการวิจยั 3 โครงการ

ดาเนินโครงการวิจยั 3 โครงการ

8,219,400 ดาเนินโครงการวิจยั 4 โครงการ

ดาเนินโครงการวิจยั 4 โครงการ

เป้ าหมายที่ 4 พัฒนาบุคลากร และเครื อข่ายวิจยั
0100 สานักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา)
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรี ยนรู้
ออนไลน์แบบเปิ ด (Massive Open Online Course : MOOC )

12,802,000
4,802,000 จานวนนักศึกษา 4,250 คน

8,000,000 1.ผลิตรายวิชาแบบ MOOC ปี 62 จานวน 5 รายวิชา
2.เปิ ดสอนรายวิชาSPOC/MOOC ปี 61 จานวน 36 รายวิชา
3.จานวนบทเรี ยน/คณะที่เข้าร่ วม 20 บทเรี ยน
4.จานวนผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 375 คน
5.ระบบรองรับนักศึกษาได้ 6000 คน

จัดการเรี ยนการสอนมีการคละนักศึกษาในทุกหลักสูตรให้ได้เรี ยนร่ วมกัน กาหนดให้อาจารย์ทุกคณะและ
หลักสูตรร่ วมสอน โดยมีแผนการจัดการเรี ยนการสอน การประชุม สร้าง พัฒนา และปรับปรุ งเนื้อหาและ
กระบวนการเรี ยนการสอน และให้มีการฝึ กฝนทาโครงงาน กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงงานที่เป็ นประโยชน์
ของสังคม
1.(MOOC62)คัดเลือกรายวิชา,จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ,ดาเนินการออกแบบและผลิต,ประชาสัมพันธ์,เปิ ดลงทะเบียน,
จัดเก็บข้อมูล
2.(SPOC/MOOC61)เบิกจ่ายงวดงานที่3
3.จัดอบรม 5 หัวข้อ จานวน 15 ครั้ ง
4.(ปรับปรุ งระบบ) ร่ างTOR,จัดซื้อจัดจ้าง,ติดตามการพัฒนา,ทดสอบ/ปรับปรุ ง,เปิ ดใช้งาน

5
ส่ วนงาน / โครงการ
0117 สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

10,011,000
10,011,000 1.C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project
1. จานวนหลักสูตรที่เข้าร่ วมระดับปริ ญญาตรี 90 หลักสูตร
2. จานวนหลักสูตรที่เข้าร่ วมระดับบัณฑิตศึกษา 90 หลักสูตร
3. ผลการประเมินความพึงพอพอใจของการจัดอบรมในภาพรวม ระดับค่าเฉลี่ย ≥4
2.AUN–QA SAR Workshop
1. จานวนส่ วนงานที่เข้าร่ วมอบรมฯ ร้อยละ >80
2. ผูเ้ ข้าร่ วมมีความรู้ ความเข้าใจสูงขึ้นก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม ระดับค่าเฉลี่ย ≥2
3.MU AUN-QA Assessor Training
จานวนส่ วนงานทั้งหมดที่สมัครเป็ นผูต้ รวจประเมิน MU AUN-QA Assessor
(รุ่ น 8 และ 9) ร้อยละ >80
4.MU AUN-QA Assessment
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ จานวน150 หลักสูตร

5.สนับสนุนหลักสู ตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์ คุณภาพ
ระดับนานาชาติอื่น
จานวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง (ของจานวนที่ยื่นทั้งหมด) ร้อยละ 100
6.การสนับสนุนให้ ผ้ปู ระเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ ารับการ
อบรมเกณฑ์ AUN-QA
1. ผูแ้ ทนเข้าร่ วมอบรมฯ Tier 1 จานวน 2 คน
2. ผูแ้ ทนเข้าร่ วมอบรมฯ Tier 2 จานวน 2 คน
7.การเข้ าร่ วมประชุ มวิชาการนานาชาติและการร่ วมฝึ กอบรมด้ านการพัฒนาคุณภาพ AUN-QA
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมวิชาการ >10 คน
8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic
1. จานวนส่ วนงานที่เข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ >80
2. ผูเ้ ข้าร่ วมมีความรู้ ความเข้าใจสูงขึ้นก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม ระดับค่าเฉลี่ย ≥2

แผนการดาเนินงาน
1.C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project ดาเนินจัดโครงการ/
กิจกรรมซึ่งเป็ นกิจกรรมด้วยวิธี
- การบรรยายให้ความรู้
- การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ
- การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2.AUN–QA SAR Workshop
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
3.MU AUN-QA Assessor Training
ดาเนินการจัดโครงการโดยเปิ ดรับสมัครผูส้ นใจเข้าร่ วม ตรวจสอบคุณสมบัติ และแจ้งผลเพือ่ เข้าร่ วมกิจกรรม
โดยเป็ นการบรรยาย ฝึ กปฏิบตั ิ และ Workshop ซึ่งผูผ้ ่านการอบรมจะต้องมาเป็ นคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้ ง
4.MU AUN-QA Assessment
ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้กบั หลักสูตร ติดตามและ
เสนอแนะการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
5.สนับสนุนหลักสู ตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์ คุณภาพ
ระดับนานาชาติอื่น
ให้ทุนสนับสนุนหลักสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และระดับ
มาตรฐานสากลอื่น
6.การสนับสนุนให้ ผ้ปู ระเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ ารับการ
อบรมเกณฑ์ AUN-QA
ส่ งผูแ้ ทนสมัครเข้าร่ วมโครงการอบรมฯ AUN-QA ในแต่ละช่ วงซึ่งเป็ นกิจกรรมต่อเนื่อง AUN-QA Tier 1 และ
Tier 2 ที่ทางผูจ้ ดั อบรมเป็ นผูก้ าหนดจัดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7.การเข้ าร่ วมประชุ มวิชาการนานาชาติและการร่ วมฝึ กอบรมด้ านการพัฒนาคุณภาพ AUN-QA
ส่ งบุคลากรเข้าร่ วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ
เพือ่ นาความรู้ หรื อประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้ภายในองค์กร
8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic
การบรรยายให้ความรู้ การแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ การเสวนาให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากส่ วนงานที่เป็ น
Best Practices และทักษะหรื อคาแนะนาในการเขียน SAR

6
ส่ วนงาน / โครงการ

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ
9.การจัดเสวนาผู้ตรวจประเมิน After action review (AAR) การตรวจประเมินส่ วนงานตามเกณฑ์ AUN-QA
1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม AAR ร้อยละ >80
2. รายงานสรุ ปข้อคิดเห็นและการดาเนินการ MU AUN-QA 1 ฉบับ
10.AUN-QA Assessor Calibration
1. ระดับพัฒนาการความรู้/ความเข้าใจที่เพิม่ ขึ้น ระดับ ≥2
2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/รู ปแบบสามารถ นาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม ระดับ ≥4.00
11.การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1. ผลงานพัฒนาคุณภาพที่ส่งเข้าประกวด 300 ชิ้น
2. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมฯ 900 คน
3. ความพึงพอใจต่อผลการประเมินในการจัดงานภาพรวม ระดับ ≥4.50

0108 สานักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

250,000
250,000 1. จานวนโครงการ/กิจกรรม 21 โครงการ
2. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรม จานวน 1,500 คน
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95
4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
9.การจัดเสวนาผู้ตรวจประเมิน After action review (AAR) การตรวจประเมินส่ วนงานตามเกณฑ์ AUN-QA
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
10.AUN-QA Assessor Calibration
ชี้แจงการปรับเปลี่ยนนโยบายการตรวจประเมินฯ เตรี ยมความพร้อม หารื อและทาความเข้าใจในกระบวนการ
ตรวจประเมินฯ ที่ปรับเพิม่ เติมให้กบั ประธานตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
AUN-QA ได้รับทราบและปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน
11.การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
1) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายในประเทศและจากต่างประเทศ
2) การเสวนาเรื่ องการใช้ระบบคุณภาพ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
3) นิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

1. ส่ วนงานต่าง ๆ เสนอโครงการ/กิจกรรม เพือ่ ขอรับงบประมาณสนับสนุนมายังกองกิจการนักศึกษา
2. กองกิจการนักศึกษา แจ้งผลการพิจารณาอนุมตั ิโครงการไปยังส่ วนงาน
ต่างๆ และขออนุมตั ิ ให้กองคลังมหาวิทยาลัย ตัดโอนเงินไปยังส่ วนงานต่าง ๆ
3. ส่ วนงานดาเนินการจัดโครงการ และทาการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. งานการเงินของส่ วนงานส่ งคืนเงินเหลือจ่ายไปยังกองคลัง
มหาวิทยาลัย หลังเสร็ จสิ้นโครงการ
5. ส่ วนงาน แจ้งยอดรายละเอียดค่าใช้จ่าย และจานวนผูเ้ ข้าร่ วม
มายังกองกิจการนักศึกษา ภายใน 7 วันหลังเสร็ จสิ้นโครงการ
6. ส่ วนงานส่ งรายงานสรุ ปผลโครงการพร้อมภาพและสาเนาหลักฐาน
การเงินมายังกองกิจการนักศึกษา ภายใน 15 วันหลังเสร็ จโครงการ
7. กองกิจการนักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วส่ งต่อไปยังกองแผน
เพือ่ ดาเนินการต่อไป
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ส่ วนงาน / โครงการ
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

121,750,000
45,696,200 1. จานวนผูเ้ ข้ารับการศึกษา / ฝึ กปฏิบตั ิงาน 320 คน
2. จานวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทันตกรรม 2 โครงการ
3. จานวนผูป้ ่ วยนอก 528,800 ราย
3.1 จานวนผูป้ ่ วยนอก DT-(คณะทันตแพทยศาสตร์) 416,300 ราย
3.2 จานวนผูป้ ่ วยนอก GJ-(โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี ฯ) 112,500 ราย
4. จานวนผูป้ ่ วยใน 420 ราย
5. จานวนยูนิตทาฟัน 735 ยูนิต
5.1 จานวนผูป้ ่ วยนอก DT-(คณะทันตแพทยศาสตร์) 614 ยูนิต
5.2 จานวนผูป้ ่ วยนอก GJ-(โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี ฯ) 121 ยูนิต
6. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ ร้อยละ 85

แผนการดาเนินงาน
1. จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์และวัสดุที่ใช้ในการดาเนินงานที่มุ่งสร้างความเป็ นเลิศทางทันตกรรม
2. ดาเนินการบริ การรักษาทางทันตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และ
โรงพยาบาลทันตรรมมหาจักรี สิรินธรทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ
3. ดาเนินการเป็ นศูนย์ฝึกปฏิบตั ิของนักศึกษาทันตแพทย์ท้งั ในและต่างประเทศ
4. ทาการประเมินผลการรักษาเพือ่ นาไปปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการรักษา

เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริ การทางทันตกรรมระดับสูงกว่าตติยภูมิ

12,600,000 1. จานวนผูร้ ับบริ การ 250,000 ราย
2. จานวนชิ้นงานที่ได้ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วย 700 ชิ้น
3. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางทันตกรรม ไม่ต่ากว่าระดับ 3.75 ต่อ 5 คะแนน 4 คะแนน
4. ความแม่นยา และถูกต้องของแผนการรักษาร้อยละ 85

1. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับสอนโปรแกรมวางแผนการรักษาออกแบบ และ ผลิตชิ้นงานทางทันตกรรม
2. นาข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพือ่ วิจยั และ พัฒนาแนวทางการรักษาในคลินิก
3. ประเมินผลความถูกต้องของการการวางแผนการรักษา ความถูกต้องของชิ้นงาน และ ความพึงพอใจของทันต
แพทย์ผใู้ ช้ และ ความพึงพอใจต่อผลการรักษาของผูป้ ่ วย

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

12,500,000 1. จานวนสาเร็ จการศึกษา 30 คน
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ระยะที่ 2 ยังไม่อนุมตั ิ
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 30 คน
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้ทางานหรื อศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบร้อยละ 95
5. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทางานของผูส้ าเร็ จการศึกษา ร้อยละ 95
6. ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 95

1. จัดแบ่งนักศึกษาทันตแพทย์เป็ นกลุ่ม ๆ ต่อการใช้เครื่ องมือ เพือ่ การศึกษาภาคปฏิบตั ิจริ งในคลินิก
2. จัดซื้อวัสดุสาหรับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาทันตแพทย์
3. นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 5 และ 6 ออกฝึ กปฏิบตั ิการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) หรื อออก
หน่วยทันตกรรมโรงเรี ยน
4. ประสานงานกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในต่างจังหวัดเพือ่ ส่ งนักศึกษาทันตแพทย์ไปฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน

เงินอุดหนุนสาหรับส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาทันต
แพทย์)

4,278,800 1. จานวนสาเร็ จการศึกษา 90 คน
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 83 คน
3. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 490 คน
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้ทางานหรื อศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ ร้อยละ 95
5. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทางานของผูส้ าเร็ จการศึกษาร้อยละ 95
6. ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 95

1. จัดแบ่งนักศึกษาทันตแพทย์เป็ นกลุ่ม ๆ ต่อการใช้เครื่ องมือ เพือ่ การศึกษาภาคปฏิบตั ิจริ งในคลินิก
2. จัดซื้อวัสดุสาหรับการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาทันตแพทย์
3. นักศึกษาทันตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 5 และ 6 ออกฝึ กปฏิบตั ิการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) หรื อออก
หน่วยทันตกรรมโรงเรี ยน
4. ประสานงานกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในต่างจังหวัดเพือ่ ส่ งนักศึกษาทันตแพทย์ไปฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน

8
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการเสริ มสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
3,000,000 1. จานวนผูป้ ่ วยที่รับบริ การรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม 50 คน
2. จานวนเด็กและประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับบริ การการป้ องกันการส่ งเสริ มและรักษาทางทันตกรรม
400 คน
3. จานวนประชาชนที่ได้รับความรู้ ทางทันตสุขภาพ 10,000 คน

แผนการดาเนินงาน
1. ผลิตสื่อการศึกษาด้านทันตสุขศึกษาในรู ปแบบต่างๆ
2. ผลิตยาสี ฟันจากผลงานวิจยั ของคณะทันตแพทยศาสตร์
3. ให้บริ การตรวจสุขภาพช่ องปากแก่เด็กเล็ก และผูส้ ูงอายุ
4. พัฒนาการส่ งเสริ มการให้ความรู้ สุขภาพช่ องปากแก่เด็กเล็ก ประชาชน ผูด้ ูแลเด็ก ครู ผูน้ าชุมชน และ
อาสาสมัครในถิ่นทุรกันดาร
5. จัดทารายการสารคดีเชิ งสุขภาพเพือ่ เผยแพร่ ความรู้ ทางทันตสุขภาพสู่ประชาชน ผ่านช่ องทางการสื่อสารทาง
อินเทอร์ เน็ต
6. ให้บริ การด้านการรักษาแก่ผปู้ ่ วยที่เข้าร่ วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใส่ ฟันทดแทนด้วยรากฟันเทียม และ
การจัดซื้อวัสดุรากฟันเทียม
7. ประเมินผลความรู้ ในการดูแลรักษาสุขภาพช่ องปากในกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
8. จัดกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มให้ครู ผูด้ ูแลเด็ก บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเด็กกลุ่มเป้ าหมาย มีความรู้ ที่ถูกต้อง
และเหมาะสม ทางด้านทันตสุขภาพ โภชนาการ มีสุขนิสยั การบริ โภค และการดูแลรักษาอนามัยช่ องปากอย่าง
ถูกต้องในพื้นที่ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรี ยนในเขต จังหวัดเชี ยงราย บุรีรัมย์ กระบี่
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี พังงา สมุทรสาคร กรุ งเทพฯ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. ดาเนินการจัดกิจกรรม ประชุม ส่ งเสริ มทันตสุขภาพเพือ่ ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างหน่วยงานและ
ผูป้ กครองในการให้ความสาคัญและดูแลสุขภาพช่ องปากของเด็กในพื้นที่ให้บริ การ
10. จัดกิจกรรมเพือ่ ตรวจสุขภาพช่ องปากและประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ รวมทั้งสุขภาพโดยรวมของเด็ก
ในพื้นที่ให้บริ การ

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาเอก

8,000,000 1. อาจารย์ทนั ตแพทย์ได้รับทุนศึกษาต่อด้านทันตกรรมผูส้ ูงอายุ หรื อในสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริ ญญาเอก 4 1. อาจารย์ได้ศึกษาต่อถึงขั้นวุฒิปริ ญญาเอก ในสาขาต่างๆ ทางทันตแพทยศาสตร์ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ทุน
2. สัดส่ วนคุณวุฒิอาจารย์ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนด

เงินอุดหนุนเพือ่ บูรณะฟื้ นฟูผทู้ ี่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่ อง

3,500,000 1. จานวนผูป้ ่ วยที่รับบริ การบูรณะฟื้ นฟูความบกพร่ องหรื อพิการของใบหน้าและขากรรไกร 2,500 คน

1. ให้การรักษาการผ่าตัดในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของขากรรไกร
2. ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผปู้ ่ วยที่มีความพิการทางขากรรไกรและใบหน้า เช่ น ในผูป้ ่ วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ เป็ นต้น
3. ให้การรักษาแก่ผปู้ ่ วยที่มีความบกพร่ องหรื อพิการของใบหน้าและขากรรไกร โดยการใส่ สิ่งประดิษฐ์ ทดแทน
4. ให้การรักษาผูป้ ่ วยที่มีรอยโรคของช่ องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้า และมีความพิการของใบหน้าและ
ขากรรไกร

เงินอุดหนุนเพือ่ พัฒนาสุขภาพช่ องปากและระบบบดเคี้ยวผูด้ อ้ ยโอกาส

9,575,000 1. จานวนประชาชนกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสที่ได้รับบริ การทางทันตสุขภาพช่ องปาก 54,000 คน
2. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การร้อยละ 95

1. ให้บริ การผูป้ ่ วยด้อยโอกาสที่มารับบริ การที่คณะทันตแพทยศาสตร์
2. ให้บริ การผูป้ ่ วยที่มีความพิการทางสมอง และร่ างกาย
3. ให้บริ การแก่นกั เรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. ให้บริ การทันตกรรมแก่ผปู้ ่ วยด้อยโอกาสในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

9
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
12,600,000 1. จานวนครั้ งที่ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน/ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 12 ครั้ ง
2. จานวนนักเรี ยนและประชาชนที่ได้รับบริ การทางทันตกรรม 2,500 ราย
3. จานวนครั้ งที่เผยแพร่ ความรู้ ดา้ นทันตสุขศึกษา 2 ครั้ ง
4. จานวนนักเรี ยนและครู ที่ผ่านการอบรมยุวทูต 500 คน
5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การทันตกรรม 90 คะแนน
6. ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความเข้าใจข้อมูลจากการเผยแพร่ ทนั ตสุขภาพในระดับดีข้ ึนไปร้อยละ 70

เงินอุดหนุนศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุอย่างเป็ น
ระบบมีมาตรฐานและครบวงจร

10,000,000 1. ผูส้ ูงอายุเข้าถึงระบบบริ การทางสังคมในชุมชน 2,000 ราย
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ มีระดับดี ร้อยละ 85

0400 คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการส่ งเสริ ม
สุขภาพแบบองค์รวม (holistic health & Wellness) เพือ่ ยกระดับสุข
ภาวะผูส้ ูงอายุในกลุ่มภาคกลาง

19,323,500
5,000,000 1. ชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการในจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง = 50 ชุมชน
2. ผูส้ ูงอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการประเมินสถานะสุขภาพทางกาย = 1,000 คน
3. ผูส้ ูงอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการประเมินสถานะสุขภาพใจ = 1,000 คน
4. สื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งการจัดงานแสดงและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการส่ งเสริ ม
สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic health & Wellness) = 3-5 ชิ้นงาน
5. ผลงานวิจยั ที่ถูกผลิตและมีศกั ยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ = 3 ชิ้น
6. ผูส้ ูงอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มทัศนคติและการเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ ูงอายุ = 800-1,000 คน

แผนการดาเนินงาน
1. การประชุมเพือ่ เตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน
2. การให้บริ การทางทันตกรรมแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน และประชาชนใกล้เคียง
3. การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตามกาหนดการปฏิบตั ิงาน

1. ประชุมคณะทางานเพือ่ กาหนดรู ปแบบของระบบการดาเนินงานโครงการ
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพือ่ การให้บริ การและการสร้างนวัตกรรม
3. ให้บริ การทางทันตกรรมแก่ผสู้ ูงอายุ
4. ดาเนินการสร้างเครื อข่ายการดูแลผูส้ ูงอายุและเผยแพร่ ความรู้ ลงสู่ชุมชน
5. สร้างนวัตกรรมเพือ่ การเรี ยนการสอนและการบริ การโดยรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริ การทางทันตก
รรมแก่ผอู้ ายุ
1. สารวจข้อมูลพื้นที่และชุมชนเป้ าหมายทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง เพือ่ ทราบข้อมูลพื้นฐานและความพร้อม
ในพื้นที่จงั หวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง = ประมาณ 50 แห่ง
2. คัดเลือกชุมชนเป้ าหมายที่มีความพร้อมและศักยภาพในการร่ วมดาเนินการในจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มภาคกลาง
ประมาณ 20 ชุมชน โดยเริ่ มดาเนินการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้านสุขภาวะ
แบบองค์รวม โดยมีกลุ่มผูส้ ูงอายุเข้าร่ วมชุมชนละประมาณ = 80-100 คน
3. การจัดกิจกรรมเน้นการตรวจประเมินสถานะสุขภาพทางกาย ได้แก่ ซักประวัติและตอบแบบสอบถาม การชัง่
น้ าหนัก-วัดส่ วนสูง การวิเคราะห์ดชั นีมวลกาย การคานวณค่าไขมันและการกระจายตัวในร่ างกายรวมทั้งการ
วิเคราะห์ชีวโมเลกุลและสารต่างๆ ภายในร่ างกายผ่านการเจาะเลือด การเก็บสารน้ าและสิ่ งส่ งตรวจ และการ
ตรวจทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย์ในรายการตรวจพื้นฐาน (Routine testings) รายการพิเศษ
(Advanced testings) รวมถึงรายการตรวจติดตามภาวะเครี ยด (เช่ น Cortisol และ Serotonin) เป็ นต้น
4. จัดกิจกรรมเน้นกิจกรรมการพัฒนาสติและวิถีความสุขสงบแห่งจิต (Mindfulness) และการผ่อนคลาย
(Relaxation) โดยการใช้คลื่นเสี ยง (Wave & Sound) ดนตรี (Music spa) ศิลปะ (Art relaxation) และการปรับ
สมดุลของร่ างกาย (Body relaxation) ควบคู่กบั การวิเคราะห์สญ
ั ญาณสมองในช่ วงคลื่นต่างๆ
5. พัฒนา จัดทา และเชื่อมโยงสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ เข้ากับระบบฐานข้อมูลหรื อ
แอพพลิเคชัน่ ของภาครัฐที่มีอยู่เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งการจัดงานแสดงและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการส่ งเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม

10
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนการตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสาร
ตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

0500 คณะพยาบาลศาสตร์
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
10,000,000 1) การสารวจพื้นที่และแปลงเป้ าหมายเพือ่ การผลิตเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมต้นทาง ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า Value
chain) = 100-150 แปลง
2) จัดสัมมนาเครื อข่ายและฝึ กอบรมเพือ่ ส่ งเสริ มทัศนคติและความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเกษตรและ
อาหารปลอดภัย ด้วยแนวทางการเพิม่ ผลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการส่ งเสริ มการดูแล
สุขภาพด้วยการบริ โภคอาหารปลอดภัย = 300-500 คน
3) การสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มที่มีสถานะทางสุขภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค NCD ของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล บุคลากรที่อยู่ในองค์กรรัฐ-เอกชน /ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
= 1,000 คน
4) การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และเชื้ อก่อโรคในผลผลิตทางการเกษตรและตัวอย่าง
อาหาร = 1,000-1,500 คน
5) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย = อย่างน้อย 1 ระบบ
6) การเชื่อมโยงแนวทางการส่ งต่อผลผลิตสู่โรงพยาบาล / หน่วยงานความร่ วมมือและตลาดระดับต่างๆ
(modern trade supermarket) ร้านค้าปลีกในปั๊มน้ ามัน หรื อ ตลาดทัว่ ไป = 5-10 หน่วยงาน
7) การสร้างความเชื่อมัน่ ในการบริ โภค โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคต่างๆ เช่ น ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล นักท่องเที่ยว และประชาชน = 2 ชิ้นงาน
8) การประชาสัมพันธ์แนะนาแหล่งผลิตและจาหน่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพือ่ การสื่อสารสาธารณะในวง
กว้าง = 3 ชิ้นงาน
4,323,500 1. บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้แก่ผปู้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอกที่มารับบริ การที่ศนู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เพิม่ ขึ้น
- MT (การทดสอบ)
= 123,200 การทดสอบ
- MT (ราย)
= 14,200 ราย
2. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชี พ ที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั /ิ ดูงานทางวิชาชี พ (ในประเทศ) 100 คน
3. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชี พ ที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั /ิ ดูงานทางวิชาชี พ (ต่างประเทศ) 10 คน
4. มีผลงานวิจยั R2R 1 เรื่ อง
5. มาตรฐานสากลที่หอ้ งปฏิบตั ิการได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน
6. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในบริ การที่คณะฯ จัดให้ 90 %
7. ผูร้ ับบริ การตรวจสุขภาพเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างเสริ มสุขภาพ 90 %
8. ระยะเวลาในการรับผลการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด 90 %
42,053,300
41,053,300 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั

แผนการดาเนินงาน
1) การสารวจพื้นที่และแปลงเป้ าหมายเพือ่ การผลิตเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมต้นทาง ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า Value
chain) = 100-150 แปลง
2) จัดสัมมนาเครื อข่ายและฝึ กอบรมเพือ่ ส่ งเสริ มทัศนคติและความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตเกษตรและ
อาหารปลอดภัย ด้วยแนวทางการเพิม่ ผลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการส่ งเสริ มการดูแล
สุขภาพด้วยการบริ โภคอาหารปลอดภัย = 300-500 คน
3) การสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มที่มีสถานะทางสุขภาพเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค NCD ของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล บุคลากรที่อยู่ในองค์กรรัฐ-เอกชน /ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป
= 1,000 คน
4) การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และเชื้ อก่อโรคในผลผลิตทางการเกษตรและตัวอย่าง
อาหาร = 1,000-1,500 คน
5) การพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย = อย่างน้อย 1 ระบบ
6) การเชื่อมโยงแนวทางการส่ งต่อผลผลิตสู่โรงพยาบาล / หน่วยงานความร่ วมมือและตลาดระดับต่างๆ
(modern trade supermarket) ร้านค้าปลีกในปั๊มน้ ามัน หรื อ ตลาดทัว่ ไป = 5-10 หน่วยงาน
7) การสร้างความเชื่อมัน่ ในการบริ โภค โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคต่างๆ เช่ น ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล นักท่องเที่ยว และประชาชน = 2 ชิ้นงาน
8) การประชาสัมพันธ์แนะนาแหล่งผลิตและจาหน่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพือ่ การสื่อสารสาธารณะในวง
กว้าง = 3 ชิ้นงาน
1. บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้แก่ผปู้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอกที่มารับบริ การที่ศนู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เพิม่ ขึ้น
- MT (การทดสอบ)
= 123,200 การทดสอบ
- MT (ราย)
= 14,200 ราย
2. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชี พ ที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั /ิ ดูงานทางวิชาชี พ (ในประเทศ) 100 คน
3. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชี พ ที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั /ิ ดูงานทางวิชาชี พ (ต่างประเทศ) 10 คน
4. มีผลงานวิจยั R2R 1 เรื่ อง
5. มาตรฐานสากลที่หอ้ งปฏิบตั ิการได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน
6. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในบริ การที่คณะฯ จัดให้ 90 %
7. ผูร้ ับบริ การตรวจสุขภาพเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างเสริ มสุขภาพ 90 %
8. ระยะเวลาในการรับผลการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด 90 %

ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

11
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการด้านสุขภาพ

0600 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการพัฒนารู ปแบบบริ การดูแลและป้ องกันภาวะเบาหวานและ
ความดันเลือดสูง

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
1,000,000 1.ร้อยละ 95 ของผูเ้ ข้ารับบริ การนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์
2. ร้อยละ 95 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริ การวิชาการและวิชาชี พต่อประโยชน์จาก
การบริ การ
3. จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การ (660 คน)
4. ร้อยละ 95 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ
5. ร้อยละ95 ของงานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด

196,201,800
5,000,000 1. ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงที่เข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 20
2. ผูป้ ่ วยเบาหวานที่เข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 20
3. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 20
4. อาสาสมัคร ครู นักเรี ยน จนท.สาธารณสุข ร้อยละ 40
5. จานวนโครงการ/ กิจกรรมสร้างเสริ ม 5 กิจกรรม
6. ทีมจัดทาแนวทางพัฒนาระบบสุขภาพ 3 ทีม
7. แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ 3 เรื่ อง
8. ผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ดีข้ ึน ร้อยละ 50
9. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อยละ 70

แผนการดาเนินงาน
1. กิจกรรม บูรณาการความรู้ สู่การพัฒนาชุมชนสุขภาวะที่ยงั่ ยืน :พื้นที่ชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์)
และพื้นที่ก่ ึงเมือง (อาเภอพุทธมณฑล)
2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ
3. กิจกรรม สร้างเสริ มสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดา จ.สิ งห์บุรี
4. กิจกรรม การสร้างเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในแรงงานข้ามชาติแบบบูรณาการ การบริ การวิชาการ
วิจยั และการเรี ยนการสอน
5. กิจกรรม บริ การให้คาปรึ กษาและ/หรื อจัดนิทรรศการความรู้ ดา้ นสุขภาพ ในวันสาคัญต่างๆ
6. กิจกรรม “ตารวจไทยใส่ ใจสุขภาพ”
1. ประชุมวางแผนการบูรณาการงานร่ วมกับหน่วยงานในพื้นที่
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เสริ มสร้างความรู้ และทักษะให้แก่บุคลากรในหน่วยบริ การสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในพื้นที่
4. จัดทาระบบเก็บข้อมูลที่เอื้อต่อการวิเคราะห์วิจยั (Routine to Rasearch)
5. ประเมินและสรุ ปผลการดาเนินการ

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

53,360,100 1. จานวนผูเ้ ข้ารับการศึกษา/ฝึ กปฏิบตั ิงาน 3,000 คน
2. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ ร้อยละ 95

สนับสนุนวัสดุ เพือ่ จัดการเรี ยนการสอน สาหรับฝึ กปฏิบตั ินกั ศึกษาแพทย์ พยาบาล เป็ นการเพิม่ ทักษะและการ
เรี ยนรู้ ดา้ นการศึกษา วิจยั บริ การวิชาการ และรักษาพยาบาล

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่

24,926,700 1. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 110 คน
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 110 คน
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 440 คน
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
5. ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100

1. ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆรองรับนักศึกษาใหม่
2. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้ทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อ
3. ดาเนินการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพือ่ เพิม่ ความเชี่ยวชาญและความรู้ เสริ มหลักสูตร
4. ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินงาน
6. สรุ ปผลการดาเนินการ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่

77,595,000 1. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 20 คน
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 60 คน
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
5. ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100

สนับสนุนวัสดุ เพือ่ จัดการเรี ยนการสอนเพือ่ ฝึ กปฏิบตั ินกั ศึกษาแพทย์

12
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ

เงินอุดหนุนโครงการนาร่ องการให้บริ การวิชาการเพือ่ ป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ ง

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและ
วัยรุ่ นและกลุ่มผูใ้ หญ่และสูงอายุแบบครบวงจร

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
5,160,000 1. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 40 คน
2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 40 คน
3. ผูส้ าเร็ จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
5,060,000 1. จานวนการชันสูตรพลิกศพ 1,100 ศพ
2. ผลการตรวจชันสูตรพลิกศพมีคุณภาพมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
3. ความแม่นยาในการวินิจฉัย ร้อยละ 98
4. สามารถรายงานผลการตรวจชันสูตรพลิกศพตามระยะเวลาที่กาหนดในการออกใบชันสูตร ร้อยละ 100
500,000 1. จานวนผูป้ ระสงค์ขอรับการตรวจ DNA 150 ราย
2. ผลการตรวจ DNA มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
3. สามารถรายงานผลการตรวจ DNA ตามระยะเวลาที่กาหนดในเอกสารคุณภาพ ร้อยละ 100
10,000,000 1. จานวนผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับบริ การ (รายใหม่) 3,000 คน
2. จานวนงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ นานาชาติ 2 ฉบับ
3. รางวัลพัฒนาคุณภาพจากการให้บริ การหรื องานวิจยั ในระดับชาติ จานวน 1 ผลงาน
4. ผูป้ ่ วยที่เข้าtumor conference เพิม่ ขึ้นร้อยละ 40
5. อัตราการรอดชี วิตของผูป้ ่ วยมะเร็ งเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลอย่างน้อย 5 กลุ่มโรค ร้อยละ 5
6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคมะเร็ งแต่ละเดือนไม่เกินมาตรฐาน (complication grade 3 ขึ้น
ไป จากการให้ยาเคมีบาบัด) ร้อยละ 5
7. จานวนครั้ งของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 5 ครั้ ง
8. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ร้อยละ 95
9. ผูป้ ่ วยมีระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบาบัด ผ่าตัด ฉายแสง ลดลงร้อยละ 5
5,500,000 1. จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การ 1,500 คน
2. ต้นแบบในการพัฒนาประชากรไทย(เบื้องต้น) 1 ต้นแบบ
3. ปรับปรุ งและพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาประชากรไทย 1 ต้นแบบ
4. มีการจัดทาเอกสารเผยแพร่ 1 ชิ้น
5. มีเครื อข่ายที่มีเป้ าหมายเดียวกัน 1 แห่ง
6. มีสาขาองค์ความรู้ ที่ร่วมกันพัฒนาต้นแบบ 1 สาขา
7. มีหน่วยงานภายนอกขอรับต้นแบบการพัฒนาไปใช้ 1 แห่ง
8. มีการจัดอบรมให้หน่วยงานภายนอก 5 ครั้ ง
9. ประชาชนในกลุ่มเป้ าหมายรับรู้ ถึงปัจจัยเสี่ยง วิธีการป้ องกันโรค ร้อยละ 90
10. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ร้อยละ 90
11. โครงการย่อยที่ดาเนินการตามแผน ร้อยละ 80

แผนการดาเนินงาน
สนับสนุนวัสดุ เพือ่ จัดการเรี ยนการสอนเพือ่ ฝึ กปฏิบตั ินกั ศึกษาแพทย์

1. ให้การบริ การตรวจสอบทางเวชศาสตร์ ชนั สูตร (ดาเนินการชันสูตรพลิกศพ ผ่าศพ)
2. การจัดการเรี ยนการสอนด้านเวชศาสตร์ ชนั สูตร (นิติเวชศาสตร์ )

ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผูถ้ ูกกระทาทางเพศ ผูด้ อ้ ยโอกาสและคดีความต่างๆ

1. พัฒนาบุคลากรให้ดาเนินงานร่ วมกันได้อย่างเป็ นระบบ
2. ประชุมวิชาการระหว่างแพทย์สหสาขา เพือ่ ปรึ กษาแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยร่ วมกันแบบสหสาขา(tumor
conference) เพือ่ การดูแลผูป้ ่ วยในรู ปแบบของ multi-displinary ประโยชน์ดา้ นการศึกษา วิชาการ วิจยั
3. จัดตั้งหน่วยตรวจผูป้ ่ วยนอกโรคมะเร็ ง OCC1, 2 โดยความร่ วมมือจากแพทย์สหสาขาร่ วมตรวจรักษาผูป้ ่ วย
ร่ วมกันในรู ปแบบของ one stop service
4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านโรคมะเร็ งให้ทนั สมัยและมีความต่อเนื่อง เพือ่ รองรับงานบริ การ งานวิจยั และเพือ่ ให้
สามารถนาไปถูกอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
5. พัฒนางานวิจยั ด้านต่าง ๆ ทั้งงานวิจยั ด้านโมเลกุล การเก็บชิ้นเนื้อ และขยายงานวิจยั ด้าน cell line เพือ่
ความก้าวหน้าทางงานวิจยั ด้าน precision และอื่นๆ

1. ดาเนินงานกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย
2. ดาเนินงานกิจกรรมผลักดันผลงานวิจยั ไปสู่ระดับนโยบาย
3. ประชุม/ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย

13
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
บริ การด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
9,100,000 1. จานวนครั้ งที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 15 ครั้ ง
2. จานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับบริ การตรวจรักษาพยาบาล 6,000 คน
3. ความแม่นยาในการวินิจฉัยโรค ร้อยละ 100
4. ผลการรักษาพยาบาลเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
5. สามารถรักษาผูป้ ่ วยได้ทนั เวลาตามจานวนผูป้ ่ วยที่มารอรับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 100

0700 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

415,912,400
145,795,400 1. จานวนเตียง 2,055 เตียง
2. ผูป้ ่ วยนอก 3,000,000 ครั้ ง
3. ผูป้ ่ วยใน 85,000 คน
4. จานวนการผ่าตัด 70,000 ครั้ ง
5. จานวนผูป้ ่ วยที่มารับบริ การด้านผูม้ ีบุตรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ์ 15,940 คน
6. นักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิการ และผูอ้ บรมดูงานในโรงพยาบาล 2,850 คน
7. จานวนงานวิจยั ด้านการรักษาพยาบาล (งานวิจยั คงอยู)่ 48 โครงการ
8. จานวนผูป้ ่ วยที่รับบริ การด้านระงับปวด 1,700 ราย
9. จานวนผูป้ ่ วยที่รับบริ การด้านวิสญ
ั ญีวิทยา 64,500 ราย
10. อัตราอุบตั ิการณ์ cardiac arrest ในงานระงับความรู้ สึก ร้อยละ 1
11. จานวนเรื่ องร้องเรี ยน / ฟ้ องร้อง เกี่ยวกับงานวิสญ
ั ญี 0 ฉบับ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่

195,789,000 หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 132 คน
2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 792 คน
3. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 48 คน

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

เงินอุดหนุนสาหรับส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร)

10,836,000 1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ - คน
2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 84 คน
3. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 84 คน
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
6,525,000 1. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 24 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 95 คน
3. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 16 คน
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด 80 ร้อยละ
5. ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทาหรื อศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 90
6.นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทางานของผูส้ าเร็ จการศึกษา ร้อยละ 85

แผนการดาเนินงาน
1. การตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นแก่ผูป้ ่ วย และรับส่ งต่อผูป้ ่ วยที่จาเป็ นต้องได้รับการรักษาใน
สถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
2. ดาเนินการแนะนาการดูแล ป้ องกันตนเองจากโรคภัย

1. ดาเนินการจัดบริ การการรักษาพยาบาล ทั้งผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน การศึกษาและการวิจยั ของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมีจานวนงานวิจยั ด้านการรักษาพยาบาล (งานวิจยั คงอยู)่ 13 โครงการ
2. จัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพือ่ ยกระดับคุณภาพบริ การทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจยั

1. เปิ ดรับนักศึกษา
2. จัดการเรี ยนการสอน
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพือ่ ใช้ใน การเรี ยนการสอน
1.จัดการเรี ยนการสอน
2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพือ่ ใช้ใน การเรี ยนการสอน

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพือ่ ใช้ในการเรี ยนการสอน
2. บริ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ทาการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนผ่านสื่อต่าง ๆ เพือ่ ให้เป็ นที่รู้จกั แก่
นักเรี ยนผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้
3. เปิ ดรับสมัครนักศึกษาเพือ่ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรกายอุปกรณ์
4. จัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา
5. ฝึ กอบรมบุคลากรและคณาจารย์เพือ่ เพิม่ พูนทักษะให้แก่บุคลากร
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เงินอุดหนุนสาหรับส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์)

เงินอุดหนุนสาหรับส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ )

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
5,000,000 1. หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
(ก) จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 60 คน
(ข) จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 221 คน
(ค) จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 58 คน
3. จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การรักษาผูป้ ่ วย 55,876 ราย/ปี
4. ปริ มาณยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 10,969 กิโลกรัม
(ก) ยาผงสมุนไพร 3,897 กิโลกรัม
(ข) สมุนไพรสาเร็ จรู ป 7,072 กิโลกรัม
5. ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้มากกว่าร้อย
ละ 90 ในการสอบครั้งแรก ร้อยละ 90
6. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถกาหนดหัวข้อการทาวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ได้ภายในภาค
การศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 2 ร้อยละ 80
7. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับหรื อมากกว่า 4.0 (คะแนนเต็ม 5) 4.0 คะแนน
8. ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่จาหน่ายมีการทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนดทุกรุ่ นการผลิต ร้อยละ 100
2,500,000 1. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 30 คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 95 คน
3. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 16 คน
4. ผูส้ าเร็ จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
5. ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทาหรื อศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบการศึกษา ร้อยละ 80
6. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทางานของผูส้ าเร็ จการศึกษา ร้อยละ 80
14,720,000 1.จานวนการให้บริ การชันสูตรพลิกศพ 3,800 ศพ
1.1 จานวนการให้บริ การชันสูตรพลิกศพ- ในสถานีที่รับผิดชอบ 3,200 ศพ
1.1.1 จน.ชันสูตรพลิกศพ-ในสถานีที่รับผิดชอบที่ รพ.ศิริราช 1,200 ศพ
1.1.2 จน.ชันสูตรพลิกศพ-ในสถานีที่รับผิดชอบในสถานที่เกิดเหตุ 2,000 ศพ
1.2 จานวนการให้บริ การชันสูตรพลิกศพ-นอกสถานีที่รับผิดชอบ 600 ศพ
1.2.1 จน.ชันสูตรพลิกศพ-นอกสถานีที่รับผิดชอบที่ รพ.ศิริราช 600 ศพ
1.2.2 จน.ชันสูตรพลิกศพ-นอกสถานีที่รับผิดชอบในสถานที่เกิดเหตุ - ศพ
2. จานวนรายในการตรวจผูป้ ่ วยทางคดี 10,000 ราย
3. จานวนรายในการตรวจผูป้ ่ วยทางศาล 140 ราย
4. จานวนรายในการรับสิ่ งส่ งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 9,000 ราย
5. จานวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการฮิสโตเคมี 30,000 แผ่น

แผนการดาเนินงาน
1. การจัดการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรปกติ และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
วิธีการจัดการเรี ยนการสอน และสื่อการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทย
2. งานบริ การการตรวจรักษาและดูแลผูป้ ่ วย โดยการบูรณาการรู ปแบบการให้บริ การด้วยศาสตร์ การแพทย์
แผนไทยกับระบบสุขภาพของโรงพยาบาลศิริราช การให้ความรู้ คาแนะนาแก่ผปู้ ่ วยและญาติ
3. งานผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพือ่ ใช้สาหรับการดูแลรักษาผูป้ ่ วย รวมทั้งเป็ นการพัฒนากระบวนการ
วิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

1. เปิ ดรับนักศึกษาเพือ่ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2. จัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา
3. ฝึ กอบรมบุคลากรและคณาจารย์เพือ่ เพิม่ พูนทักษะให้แก่บุคลากร
4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพือ่ ใช้ในการเรี ยนการสอน
5. ทาการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนผ่านสื่อต่าง ๆ เพือ่ ให้เป็ นที่รู้จกั แก่นกั เรี ยนผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้
1. งานบริ การสังคม การชันสูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดาเนินการ
ทางด้านนิติเวชศาสตร์ อย่างเป็ นมาตรฐาน
2. การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และ
ดาเนินการทางด้าน นิติเวชศาสตร์ อย่างเป็ นมาตรฐาน
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เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครื อข่ายด้าน
การแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ
6. จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการพิษวิทยา 20,000 ตัวอย่าง
7. จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการซีโรโลยี 2,500 ตัวอย่าง
8. จานวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการวัตถุพยาน 2,700 ตัวอย่าง
9. จานวนแพทย์ประจาบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ 8 คน
10. จานวนนักศึกษาปริ ญญาโท สาขานิติ - วิทยาศาสตร์ 10 คน
11. จานวนนักศึกษาแพทย์ที่ลงเรี ยนหลักสูตรนิติเวช (นศ.พ.ปี 5 = 240 , นศ.พ.ปี 6 = 240) 480 คน
12. จานวนนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่ลงเรี ยนหลักสูตรนิติเวช 50 คน
13. จานวนผูร้ ับบริ การเผยแพร่ ความรู้ ภายนอก 500 คน

1,500,000 1. จานวนเครื อข่ายทางการแพทย์ทางไกล ≥6 เครื อข่าย
2. จานวนกิจกรรมการให้บริ การทางไกล 456 ครั้ ง
2.1 จานวนกิจกรรมการประชุมทางไกล (Tele-Conference) 132 ครั้ ง
2.2 จานวนกิจกรรมด้านการศึกษาทางไกล (Tele-Education) 252 ครั้ ง
2.3 จานวนกิจกรรมด้านบริ การ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 72 ครั้ ง
3. จานวนครั้ งที่มีการเข้าใช้บริ การบทเรี ยน 168 ครั้ ง
4. จานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การในการเผยแพร่ ความรู้ ทางวิชาการ 3,660 คน
4.1 จานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การประชุมทางไกล (Tele-Conference) 1,740 คน
4.2 จานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การด้านการศึกษาทางไกล (Tele-Education) 1,260 คน
4.3 จานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การด้านบริ การ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 660 คน
เชิ งคุณภาพ:
5. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ต้นทาง ร้อยละ 80
6. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ปลายทาง ร้อยละ 80
7. ความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ การ (Support) ร้อยละ 80

แผนการดาเนินงาน

1. โครงการพัฒนาต้นแบบเครื อข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ทางไกล ในประเทศ และต่างประเทศ
(Tele-conference, Tele-medicine)
2. โครงการศึกษาติดตามการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพือ่ การสนับสนุนการเรี ยนการสอนทาง
คลินิกระหว่างคณะแพทยศาสตร์ ฯ และโรงพยาบาลร่ วมสอน (Tele-education)
3. โครงการจัดการประชุมเชิ งวิชาการแพทย์ทางไกล (Tele-education, Tele-medicine)
4. โครงการพัฒนาต้นแบบการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine)
5. โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล (Tele-education)

เงินอุดหนุนโครงการนาร่ องการให้บริ การวิชาการเพือ่ ป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

697,000 จานวนผูร้ ับบริ การเผยแพร่ ความรู้ ภายนอก 1,390 คน

1. จัดทาโครงการนาร่ องให้ความรู้ เด็ก กลุ่มวัยรุ่ น ครู และผูป้ กครอง ซึ่งจะจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่ น จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมประมาณ 150 คน/รุ่ น
2. จัดทาโครงการ "อบรมคุณแม่ต้ งั ครรภ์เพือ่ เด็กที่สมบูรณ์"

เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหา
ราชิ นีเพือ่ สุขภาพผูพ้ ิการทางการมองเห็น

550,000 1. จานวนผูพ้ ิการที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 150 คน
2. จานวนครั้ งในการอบรมด้านการบริ การวิชาการ 3 ครั้ ง

1.เผยแพร่ ความรู้ ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราชแก่ผพู้ ิการ
2.ปรับปรุ งอุปกรณ์ที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ ของผูพ้ ิการ
3.ขยายฐานการเรี ยนรู้ ให้แก่สถาบันการศึกษาที่รองรับผูพ้ ิการในที่ต่างๆ
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เงินอุดหนุนโครงการผ่าตัดรักษาน้ าคัง่ ในโพรงสมองในผูส้ ูงอายุ
(Normal Pressure Hydrocephalus)

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง

เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวิทยาเชิ งระบบศิริราชสู่ศนู ย์ความเป็ นเลิศ
วิจยั สากล (SISP 2.0)

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
8,000,000 1. จานวนผูป้ ่ วยใหม่ 100 ราย
2. ผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 1 เรื่ อง
3. ลดอัตราผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคนี้ - ร้อยละ

10,500,000 1. ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง 7 วัน
2. สอนและฝึ กอบรมด้านโรคหลอดเลือดสมองให้กบั พยาบาลหอผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผูป้ ่ วย
อายุรศาสตร์ และบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องในโรงพยาบาลศิริราช เป็ นประจาสม่าเสมอ 2 ครั้ ง/ปี
3. จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลหรื อออกหน่วยให้ความรู้ ในเชิ งรุ กสู่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล 2
ครั้ ง/ปี
4. สร้างเครื อข่ายโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 8 โรงพยาบาล/ปี
5. ผลงานตีพิมพ์วารสารทางวิชาการในหรื อต่างประเทศ 2 เรื่ อง/ปี
6. อัตราผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ได้รับยาสลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาทีเมื่อมาถึงโรงพยาบาล (door
to needle time ≤ 60 min) 95 ร้อยละ
7. อัตราการตายของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ 5 ร้อยละ
8. อัตราส่ วนผูป้ ่ วยที่ได้รับการประเมินเพือ่ ให้การรักษาด้วยวิธี Mechanical Thrombectomy ร้อยละ 100
9. อัตราผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแลมีความรู้ และแสดงทักษะที่จาเป็ นได้ถูกต้อง ร้อยละ 100
10. อัตราผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่จาหน่ายได้ตามเวลา ที่คาดหมาย ร้อยละ 90
11. ระยะเวลาเฉลี่ย (Median )ที่ใช้ต้ งั แต่ทีมรังสี ร่วมรักษาได้รับแจ้งจนถึงการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่
(CT to Puncture Time) 80 นาที
3,500,000 1. ความร่ วมมือกับบริ ษทั ผลิตยาเอกชนเพือ่ การต่อยอดเชิ งพาณิ ชย์ 2 โครงการ/ปี
2. งานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 6 เรื่ อง/ปี
3 .ความร่ วมมือ (MOU) ระดับชาติและนานาชาติ 2 เครื อข่าย (สะสม)
4. การแลกเปลี่ยนความรู้ และฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิข้ นั สูงกับสถาบันวิจยั ต่างประเทศ 2 คน/ปี
5. การประชุมวิชาการด้านเภสัชวิทยาเชิ งระบบระดับประเทศ 1 ครั้ ง/ปี
6. การจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเชิ งเทคนิคขั้นสูงระดับประเทศ 1 ครั้ ง/ปี
7. สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิจยั ภายในเครื อข่ายระดับประเทศและนานาชาติ 6 ครั้ ง/ปี
8. ทุนวิจยั จากภายนอกคณะฯ 5 โครงการ/ปี
9 .การผลิตนักศึกษาหลังปริ ญญา 3 คน/ปี

แผนการดาเนินงาน
1. เผยแพร่ องค์ความรู้ แก่กลุ่มเป้ าหมาย
1.1 แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ภายใน และภายนอกโรงพยาบาลศิริราช
1.2 ประชาชนทัว่ ไป
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
3. สร้างความร่ วมมือกับสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลศิริราชเพือ่ คัดกรองผูป้ ่ วยและให้การวินิจฉัย
ผูป้ ่ วยในระยะแรกเริ่ มของโรคได้มากขึ้น
4. จัดเตรี ยมสถานที่ และครุ ภณ
ั ฑ์ประจาศูนย์
5. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
1. จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์ เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการให้บริ การรักษาพยาบาล
2. พัฒนาระบบการให้บริ การแบบสหสาขาวิชา
3. ฝึ กอบรมแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะการให้บริ การ
4. ให้บริ การวิชาการ เผยแพร่ ความรู้ ทางด้านการรักษาและการป้ องกันโรค

1. ดาเนินการวิจยั และค้นคว้าการพัฒนายาแบบมุ่งเป้ า และวิธีการรักษาที่มีความจาเพาะกับคนไข้
2. การจัดประชุมสัมมนาเพือ่ ส่ งเสริ มเครื อข่ายและเสริ มสร้างความรู้ ดา้ นการผลิต การพัฒนา และใช้ยาแบบมุ่ง
เป้ าที่ให้ผลเฉพาะเจาะจง (Targeted Therapeutics) ระดับประเทศและนานาชาติ
3. จัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิให้แก่นกั วิจยั และบริ ษทั ผูผ้ ลิตยาที่สนใจ
4. จัดประชุมเชิ งวิชาการระดับชาติ เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผทู้ ี่สนใจ
5. ร่ วมมือกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเภสัชวิทยานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หรื ออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิต
6. แลกเปลี่ยนความรู้ และการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการด้านเภสัชวิทยาเชิ งระบบกับสถาบันวิจยั ต่างประเทศ
7. จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายวิจยั ทั้ง 3 เครื อข่าย
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วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์หลอดเลือดแดงใหญ่วิกฤต Siriraj Critical
Aortic Center

10,000,000 1. อัตราการรอดชี วิต ร้อยละ 90
2. อัตราการรอดชี วิตในผูป้ ่ วย Complex surgery ร้อยละ 80
3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดรุ นแรง (Major complication) ร้อยละ 10
4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ชนิดรุ นแรง(Major complication) ในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ยงสูง หรื อ Complex
aortic surgery ร้อยละ 20

0800 คณะเภสั ชศาสตร์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

24,368,500
2,925,500 โครงการร้านยาคณะเภสัชฯ มหิดลร่ วมใจ ร่ วมบริ หารตูย้ าชุมขนอย่างปลอดภัย
1.จานวนตูย้ าของศูนย์สุขภาพชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการ 5 ตู้
2.จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 200 คน
3.จานวนผูร้ ับบริ การปรึ กษาการใช้ยาในชุมชน 120 คน
4.จานวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ทาหน้าที่ให้บริ การตูย้ าภายในศูนย์สุขภาพชุมขน 10 คน
5.คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมไม่นอ้ ยกว่า4จากคะแนนเต็ม 5 4.5 คะแนน
2.โครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ ดา้ นการใช้ยา การป้ องกันโรค การสร้างเสริ มสุขภาพให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข กรุ งทพมหานคร
1.จานวนการให้ความรู้ เรื่ องการใช้ยาและความรู้ เรื่ องการเกิดโรคและการป้ องกันโรคที่ถูกต้องให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข 6 ครั้ ง
2.จานวนอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่ วมกิจกรรม 480 คน
3.คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ไม่นอ้ ยกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5 4.5 คะแนน
3.โครงการเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
1.จานวนโครงการเผยแพร่ ความรู้ ดา้ นสมุนไพรที่ใช้เป็ นยารักษาโรคทัว่ ไป 3 โครงการ
2.จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเผยแพร่ ความรู้ ดา้ นสมุนไพรที่ใช้เป็ นยารักษาโรคทัว่ ไป 150 คน
3.จานวนโครงการส่ งเสริ มด้านสุขภาพสู่ชุมชนโดยเภสัชกร 3 โครงการ
4.จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มด้านสุขภาพสู่ชุมชนโดยเภสัชกร 150 คน
5.จานวน Visit ของ Website 2.0 ล้าน Visit

แผนการดาเนินงาน
8. สรรหาและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรวิจยั
9. จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ใหม่ที่มีความจาเป็ น
10. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู้ แก่บุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการแพทย์แบบแม่นยา
11. ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเภสัชวิทยาเชิ งระบบกับบริ ษทั ผลิตยาภายในประเทศ
12. เผยแพร่ ผลงานวิจยั สู่สาธารณะ โดยการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
1. ให้บริ การรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่
2. พัฒนาระบบงานด้านการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดหาอุปกรณ์สานักงาน, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
4. จัดฝึ กอบรม หลักสูตรย่อยผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ หลอดเลือดแดงใหญ่ข้ นั สูง
5.ฝึ กอบรมและให้ความรู้ ดา้ นการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แก่บุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช
6. ฝึ กอบรมและให้ความรู้ ดา้ นการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่แก่บุคลากร หรื อหน่วยงานภายนอก
1.โครงการร้านยาคณะเภสัชฯ มหิดลร่ วมใจ ร่ วมบริ หารตูย้ าชุมขนอย่างปลอดภัย
1.1 จัดทาคู่มือการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย ฉบับเพือ่ ประชาชน
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ ทาการสารวจตูย้ าประจาชุมชน
1.3 สารวจตูย้ าชุมชน
1.4 จัดหาภาชนะบรรจุยาและจัดทาป้ ายที่เห็นได้ชดั เจน พร้อมวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้อง
1.5 ให้ความรู้ เรื่ องการจัดระเบียบตูย้ าและการใช้ยาเบื้องต้นให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และแจกคู่มือการใช้ยา
1.6 ประเมินโครงการ
2.โครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู้ ดา้ นการใช้ยา การป้ องกันโรค การสร้างเสริ มสุขภาพให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร
2.1 ประสานงานกับศูนย์บริ การสาธารณสุข 2 กรุ งเทพมหานคร (วัดมักกะสัน)
2.2 ให้ความรู้ เรื่ องการใช้ยาและความรู้ เรื่ องการเกิดโรคและการป้ องกันโรคที่ถูกต้อง ให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร เดือนละ 1 ครั้ ง จานวน 6 ครั้ ง
2.3 ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
3.โครงการเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
3.1 โครงการเผยแพร่ ความรู้ ดา้ นสมุนไพรที่ใช้เป็ นยารักษาโรคทัว่ ไป
3.2 โครงการส่ งเสริ มด้านสุขภาพสู่ชุมชนโดยเภสัชกร
3.3 จานวน Visit ของ Website
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เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเภสัช

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่ องสาอางและเภสัชภัณฑ์
ทางผิวหนัง

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พฒั นาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
4,457,000 1.นักศึกษาทุกคนเข้าร่ วมการปฐมนิเทศเพือ่ ทราบข้อปฏิบตั ิ คู่มือการฝึ กปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ 100)
2.นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการและผ่านการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ 100)
3.แหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ 100) ได้รับการประเมินความพีงพอใจจากนักศึกษาในระดับดี
4.คณะกรรมการนิเทศงานทุกคน เข้านิเทศงาน ณ แหล่งฝึ กทุกแห่ง (ร้อยละ100)
5.แหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานทุกแห่งได้รับโควต้าประชุมวิชาการ (ร้อยละ 100)
6.จานวนโครงการที่นกั ศึกษาทาโครงการวิจยั (65 เรื่ อง)
7.จานวนครั้ งที่จดั โครงการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนเพือ่ ทบทวน พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
และปรับปรุ งหลักสูตร (2 ครั้ ง)
8.จานวนอาจารย์ที่เข้าร่ วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า (ร้อยละ 60)
9.จานวนครั้ งที่จดั โครงการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น Outcome-based education (2 ครั้ ง)

5,233,000 1. ให้บริ การการทดสอบผลิตภัณฑ์ปกป้ องแสงแดด (100 ตัวอย่าง)
2. ให้บริ การทดสอบผลิตภัณฑ์ whitening (3 ตัวอย่าง)
3. ให้บริ การทดสอบผลิตภัณฑ์ anti-aging (3 ตัวอย่าง)
4. ให้บริ การทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้ น (3 ตัวอย่าง)
5. ให้บริ การทดสอบความปลอดภัย (4 ตัวอย่าง)
6. จัดอบรมสัมมนา (1 ครั้ ง)
11,253,000 1.ห้องปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนา/จัดหาบุคลากร (1คน)
2.ให้บริ การพัฒนาตารับยาแผนโบราณ (1 ตารับ)
3.ให้บริ การพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ (2 ตารับ)
4.ให้บริ การปรึ กษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผปู้ ระกอบการ (5 ตารับ)
5.จัดอบรม สัมมนา เพือ่ ให้ความรู้ แก่ผปู้ ระกอบการ (1 ครั้ ง)
500,000 1.หน่ วยพัฒนาการผลิตเภสั ชภัณฑ์ และสมุนไพร
1.1 จานวนการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2 ตารับ
1.2 จานวนเภสัชภัณฑ์ที่ศึกษาความคงตัว 2 ตารับ
1.3 จานวนเภสัชภัณฑ์ที่ศึกษาการปลดปล่อยตัวยา 2 ตารับ

แผนการดาเนินงาน
1.การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึ กปฏิบตั ิงานในโครงการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชี พ
2.นักศึกษาชั้นปี ที่ 3,4 และ 6 ฝึ กปฏิบตั ิงาน ณ แหล่งฝึ กทั้งภาครัฐและเอกชน
3.การประเมินการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
4.การนิเทศงานในโครงการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชี พ
5.การประเมินผลแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน
6.การพัฒนาแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน
7.นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ทาวิจยั ในรู ปแบบโครงการพิเศษตลอดปี การศึกษา
8.คณาจารย์เข้าร่ วมโครงการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนเพือ่ ทบทวน พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
และปรับปรุ งหลักสูตร
9.คณาจารย์เข้าร่ วมโครงการเพือ่ จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

1.จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์
2.ทดสอบประสิ ทธิภาพแความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
3.จัดอบรมสัมมนา

1.จัดเตรี ยมห้องวางเครื่ อมือวิจยั และพัฒนาชัว่ คราวที่คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท และเตรี ยมแผนการดาเนินงาน
ใหม่ให้รองรับกับสถานการณ์ที่โครงการก่อสร้างล่าช้า
2.ปรับสูตรตารับให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก
3.จัดเตรี ยมแผนการวิจยั และพัฒนาเมื่อทาสัญญาเสร็ จ
4. ออกประชาสัมพันธ์ตามงานจัดแสดงสิ นค้าต่างๆ
5.ยังไม่จดั อบรมจนกว่าโครงการฯจะสร้างแล้วเสร็ จ
1.หน่ วยพัฒนาการผลิตเภสั ชภัณฑ์ และสมุนไพร
1.1 พัฒนาตารับครี มอาร์ บูติน 4 ตารับ และประเมินสมบัติทางกายภาพ
1.2 พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสาคัญ อาร์ บูติน ด้วย HPLC
1.3 พัฒนาวิธีการสกัดสารสาคัญออกจากตารับ
1.4 ศึกษาความคงตัวทางกายภาพ เคมี และ ชี วภาพของครี มอาร์ บูติน 4 ตารับ
1.5 ศึกษาการปลดปล่อยตัวยาสาคัญจากครี มอาร์ บูติน ที่มีความคงตัวดี
1.6 สรุ ปและวิจารณ์ผลการศึกษา
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วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ
2.คลังข้ อมูลยา
2.1 จานวนสมาชิ ก (สมาชิ กใหม่) (720 คน)
2.2 จานวนคาถาม (460 คน)
2.3 กาหนดเวลาตีพิมพ์สารคลังข้อมูลยา (4 ฉบับ)
2.4 ระยะเวลาตอบคาถาม (1-7 วัน)
3.อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิ รีรุกขชาติ
3.1 การรวบรวมอนุรักษ์พนั ธุ์สมุนไพรและจัดปลูกเพือ่ การเรี ยนรู้
3.2 การจัดทาฐานข้อมูลสมุนไพรในเว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิ รีรุกขชาติ
3.3 การอบรมความรู้ หรื อจัดกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มด้านสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมสาหรับประชาชนทัว่ ไป
3.4 การอบรมความรู้ แก่ผพู้ ิการและผูส้ ูงอายุ
3.5 การอบรมความรู้ เรื่ องสมุนไพรและเครื่ องยาไทยสาหรับนักเรี ยน นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุข
3.6 การเก็บรวบรวมเครื่ องยาสมุนไพรแห้ง
3.7 การรวบรวมและจัดทาตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิง
สายพันธุ์
3.8 การจัดทาฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย
3.9 การจัดแสดงนิทรรศการ นอกสถานที่
3.10 กิจกรรม การสารวจและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่ า

0900 คณะวิทยาศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่ (โครงการปรับปรุ งอาคารบรรยาย
รวม 1 และ 2 (L1-L2) ศาลายา)

129,325,600
200,000 1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาภายใน 6 เดือน (95)
2. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทตามระยะเวลาที่กาหนด (5 คน)
3. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทตามระยะเวลาที่กาหนด (3 คน)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิต หลังการทางานอย่างน้อย 2 ปี (95)
9,101,600 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั
23,814,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั
4,992,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั

แผนการดาเนินงาน
2.คลังข้ อมูลยา
2.1 ให้บริ การข้อมูลด้านยาแก่ผมู้ าขอใช้บริ การ
2.2 ติดตามข้อมูลด้านยาเพือ่ จัดทา "สารคลังข้อมูลยา"
2.3 จัดทาข่าวประจาสัปดาห์ เพือ่ ให้ขอ้ มูลที่ทนั สมัยและรวดเร็ วโดยทาในรู ปแบบสื่ออิเล็กโทรนิกส์
2.4 ให้บริ การถาม-ตอบ ปัญหาเรื่ องยา ผ่านทาง Internet
2.5 เผยแพร่ บทความสาหรับเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง
2.6 จัดหาตาราทางวิชาการให้บริ การแก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์
2.7 บริ การสมัครสมาชิ กใหม่สารคลังข้อมูลยา และต่ออายุสมาชิ กสารคลังข้อมูลยา
3.อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิ รีรุกขชาติ
3.1.1 ดูแล รักษาสมุนไพร ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 750 ชนิด
3.1.2 มีผเู้ ข้าชมอุทยานฯ เฉลี่ย 3,000 คน/เดือน
3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน
3.2.1 เพิม่ ข้อมูลสมุนไพร 10 ชนิด /เดือน
3.2.2 เพิม่ ข้อมูลการใช้ประโยชน์และงานวิจยั สมุนไพร 1 ชนิด/เดือน
3.3 มีการจัดอบรม 1 ครั้ ง/ เดือน
3.4 การอบรมความรู้ แก่ผพู้ ิการและผูส้ ูงอายุ 4 ครั้ ง/ปี
3.5 การอบรมความรู้ เรื่ องสมุนไพรและเครื่ องยาไทยสาหรับแพทย์แผนไทย 2 ครั้ ง / ปี
3.6 การเก็บรวบรวมเครื่ องยาสมุนไพรแห้ง จานวน 30 ชนิด
3.7 การรวบรวมและจัดทาตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิง
สายพันธุ์
3.8 การจัดทาฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย จานวน 50 ชนิด
3.9 การจัดแสดงนิทรรศการ นอกสถานที่ ผลประเมินความพึงพอใจมากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน
3.10 กิจกรรม การสารวจและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่ า จานวน 2 ครั้ ง

1. จัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพิษวิทยา
2. ร่ วมมือทาการวิจยั กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ร่ วมเป็ นกรรมการวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่ปรึ กษา ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และอกชน รับปรึ กษาปัญหา
ทางด้านพิษวิทยา
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
1. จัดจ้างปรับปรุ งกันซึมดาดฟ้ า (อาคาร L1-L2)
2. จัดหาเก้าอี้ฟังบรรยาย อาคารบรรยาย 1 (L1-101, 102) ห้องละ 300 ที่นง่ั

20
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่ (โครงการปรับปรุ งอาคารบรรยายรวม
1 และ 2 (L1-L2) ศาลายา)
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

วงเงินงบประมาณ
11,008,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั

แผนตัวชี้วดั โครงการ

3,480,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั
14,968,000 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั

แผนการดาเนินงาน
1. จัดจ้างปรับปรุ งระบบโสตทัศนูปกรณ์ 1 ระบบควบคุม 2 ห้องเรี ยน
2. จัดจ้างปรับปรุ งระบบปรับอากาศ (ห้องบรรยาย 300 ที่นง่ั 2 ห้อง)
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน

เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพือ่ พัฒนาขีดสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ 21 และส่ งเสริ มการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การแพทย์

3,500,000 1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ (3,500 คน)
2. จานวนห้องเรี ยนที่ได้รับการปรับปรุ ง (4 ห้อง)
3. จานวนวิชาที่เข้าร่ วมโครงการ (15 วิชา)
4. จานวนผูเ้ ข้าใช้ E-learning จากนอกมหาวิทยาลัย (1000 คน)
5. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ (ร้อยละ 85)
6. เวลาที่ใช้ในห้องเรี ยนลดลง (ร้อยละ 15)

1. จัดทาระบบการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านระบบเครื อข่าย
2. ทาการเชื่อมต่อไปยังวิทยาเขตต่างๆ หรื อภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครื อข่ายความเร็ วสูงของทาง
มหาวิทยาลัย ทั้งในรู ปแบบการถ่ายทอดสด และการเรี ยนการสอนผ่าน website

เงินอุดหนุนโครงการคลังข้อมูลและศูนย์เรี ยนรู้ ทางพยาธิวิทยา

5,000,000 1. จานวนสื่อการเรี ยน-การสอนทางพยาธิวิทยา ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น ตัวอย่างชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา สื่อสไลด์
ทางพยาธิวิทยา สื่อสิ่ งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ รองรับการเรี ยนรู้ ผ่านระบบ IT เป็ นต้น (600 ชิ้นงาน)
2. จานวนผลงานนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาเชิ งพาณิ ชย์ เช่ น ชุดสื่อการเรี ยนการสอน ชุดสี ยอ้ มที่มีคุณภาพและ
จาเพาะกับการใช้งาน (1 ชิ้นงาน)
3. จานวนผูใ้ ช้บริ การคลังข้อมูลและศูนย์เรี ยนรู้ ทางพยาธิวิทยา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (750 คน)
4. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมอบรมกับคลังข้อมูลและศูนย์เรี ยนรู้ ทางพยาธิวิทยา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย (150 คน)
5. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูใ้ ช้บริ การคลังข้อมูลและศูนย์เรี ยนรู้ ทางพยาธิวิทยา (คะแนน 4.15
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)

1. จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์เพือ่ รองรับกิจกรรมของคลังข้อมูลและศูนย์เรี ยนรู้ ฯ ให้เหมาะสมกับภาระงานที่เพิม่ ขึ้น
2. ผลิตสื่อการเรี ยน-การสอนทางพยาธิวิทยา ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น ตัวอย่างชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา สื่อสไลด์ทาง
พยาธิวิทยา สื่อสิ่ งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ รองรับการเรี ยนรู้ ผ่านระบบ IT
3. ผลิตผลงานนวัตกรรมทางพยาธิวิทยาเชิ งพาณิ ชย์ เช่ น ชุดสื่อการเรี ยนการสอน ชุดสี ยอ้ มที่มีคุณภาพและ
จาเพาะกับการใช้งาน
4. บริ การทรัพยากรสื่อการเรี ยน-การสอน เช่ น ตัวอย่างชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา สื่อสไลด์ทางพยาธิวิทยา สื่อ
สิ่ งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถเรี ยนรู้ ได้ดว้ ยตนเอง (self-study)
5. จัดการเรี ยนการสอนและบริ การฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทางพยาธิวิทยา อาทิ โครงการ
อบรมเชิ งปฏิบตั ิการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจาและงานวิจยั โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการอิมมู
โนฮีสโตเคมมิสทรี และโครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการย้อมตัวอย่างด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ และ
โครงการฝึ กงาน/อบรมระยะสั้น

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการ
ชี ววิทยา สาหรับเป็ นพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับมหาวิทยาลัยใน
ศตวรรษที่ 21

5,600,000 1. จานวนนักศึกษาที่เรี ยนปฏิบตั ิการชี ววิทยาต่อปี (3,050 คน)
2. จานวนบทเรี ยนปฏิบตั ิอิเลกทรอนิก (2 บทเรี ยน)
3. จานวนการฝึ กอบรมการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการ สาหรับหน่วยงานภายนอก (1 ครั้ ง)
4. ห้องปฏิบตั ิการที่มีระบบการนาเสนอ 2 ทิศทาง (ไม่รวมกล้องจุลทรรศน์ 40 ตัว) (2 ห้อง)

1. ปรับเนื้อหารู ปแบบบทเรี ยนปฏิบตั ิการ และจัดเตรี ยมบทปฏิบตั ิการให้อยู่ในรู ปแบบ electronic (ต่อเนื่อง)
2. จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์และสื่อการสอนปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับเนื้อหาบทปฏิบตั ิการ
3. ปรับปรุ งด้านกายภาพและวางระบบ digital biology laboratory ในห้องปฏิบตั ิการจานวน 2 ห้อง

21
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ระยะที่ 2 (ทุนเรี ยนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย)

1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจยั และการเรี ยนการสอนทาง
วิศวกรรมบูรณาการโดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศเพือ่ ส่ งเสริ ม Entrepreneurial University

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
47,662,000 1. ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็ จตามกาหนดเวลาทุกระดับ (75)
2. นักศึกษาได้รับทุนอุดหนุนครบตามที่ทุนกาหนด (ร้อยละ 95)
3. นักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรมอบรม/ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศ (ร้อยละ
50)
4. นักศึกษาที่ได้เข้ากิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 80)
5. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ได้เข้าร่ วม โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ เยาวชน (วทท.
เยาวชน) (ร้อยละ 100)
6. นักศึกษาระดับปริ ญญาโทและเอกได้เข้าร่ วม โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ เยาวชน
(วทท.เยาวชน) (ร้อยละ 10)
7. นักศึกษาทุนระดับปริ ญญาตรี ได้เข้าร่ วม โครงการฐมนิเทศนักศึกษาทุนเรี ยนดี ระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 80)
8. นักศึกษาทุนระดับปริ ญญาโทและเอกได้เข้าร่ วม โครงการฐมนิเทศนักศึกษาทุนเรี ยนดี ระดับบัณฑิตศึกษา
(ร้อยละ 70)
4,438,400
4,438,400 1. จานวนห้อง Active Learning Classroom 2 ห้อง
2. จานวนห้อง co-working space และห้องวิศวกรรมภาคอุตสาหกรรม 1 ห้อง
3. จานวนห้อง FAB LAB เพือ่ ความร่ วมมือภาคอุตสาหกรรม 1 ห้อง
4. จานวนผลงานวิจยั และตีพิมพ์ 15 ฉบับ
5. จานวนนักศึกษา นักวิจยั และอาจารย์ที่เข้า (learning room และห้อง Fabrication) 1,500 คน
6. นักศึกษาและนักวิจยั มีความพีงพอใจกับการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบตั ิการ และเครื่ องมือที่พร้อมและมี
ประสิ ทธิภาพเพือ่ ส่ งเสริ ม Industrial 4.0 ร้อยละ 100
7. จานวนบทความทางวิชาการที่ได้จากการใช้หอ้ งปฎิบตั ิการทางวิศวกรรม
วิเคราะห์ผลข้อมูลเชิ งลึกระดับนานาชาติ 7 ฉบับ
8. จานวนผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและนวัตกรรมทางวิศวกรรม 7 ผลิตภัณฑ์
9. จานวนความร่ วมมือด้านงานวิจยั และพัฒนา นวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม ต่างประเทศ 1 ในประเทศ 2

แผนการดาเนินงาน
1. จัดการเรี ยนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้นกั ศึกษาทุนระดับปริ ญญาตรี โท เอก
2. ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมกิจกรรมอบรม/ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ในประเทศ
3. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ
4. สนับสนุนให้เข้าร่ วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ เยาวชน (วทท.เยาวชน)

1. จ้างนักวิจยั หลังปริ ญญาเอก (postdoc) จานวน 5 คน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตด้านผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ ทธิบตั รและ
การตีพิมพ์ผลงาน เพือ่ ยกระดับงานวิจยั สู่ระดับนานาชาติ
2. จ้างตาแหน่งนักวิจยั วุฒิปริ ญญาโท จานวน 5 คน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
งานวิจยั ชั้นสูงและผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ ทธิบตั ร รวมถึงการตีพิมพ์ผลงาน เพือ่ ยกระดับงานวิจยั สู่ระดับ
นานาชาติ
3. จ้างตาแหน่งนักวิจยั วุฒิ ป.ตรี จานวน 2 คน เพือ่ เพิม่ ผลผลิตด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจยั
ชั้นสูงและผลงานวิจยั นวัตกรรม สิ ทธิบตั ร รวมถึงการตีพิมพ์ผลงาน เพือ่ ยกระดับงานวิจยั สู่ระดับนานาชาติ
4.จัดทาห้อง Active Learning Classroom 4 ห้อง เพือ่ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ แบบ interactive ที่มุ่งเน้นการเรี ยนรู้ โดย
คานึงถึงผลลัพธ์ (outcome based education) และส่ งเสริ มงานวิจยั และเครื อข่ายการวิจยั ระดับนานาชาติ
5. จัดทาห้อง Maker Space จานวน 1 ห้อง เพือ่ สร้างพื้นที่ที่นกั ศึกษา นักวิจยั อาจารย์และผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์โดยตรง จากการลงมือทางานวิจยั และพัฒนาร่ วมกัน
6. จัดทาศูนย์เครื่ องกลางด้านวิศวกรรม (Engineering Fabrication LAB) เพือ่ ตอบสนองการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรม จากการผลิตต้นแบบจากเครื่ องมือที่มีความละเอียด และความแม่นยาสูง จากนักศึกษา นักวิจยั และ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงเครื อข่ายงานวิจยั ภายในประเทศไทย
7. จัดทาห้อง Interactive LAB และ Interactive Computational Space สาหรับการเรี ยนการสอน และงานวิจยั ที่
ต้องอาศัยการวิเคราะห์และประมวลผลชั้นสูง
8. ปรับปรุ งพื้นที่สาหรับฝึ กอบรมการเป็ นผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่ (Entrepreneurial) ร่ วมกับภาคอุตสาหกรรม
และ International and Industrial Collaboration office)

22
ส่ วนงาน / โครงการ

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

1100 คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

33,321,100
250,000 1) จัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรระดับนานาชาติ
9 หลักสูตร
2) จัดการประชุม/สัมมนา ระดับนานาชาติ 1 ครั้ ง
3) ประสานงานการเยี่ยมชม/ ดูงานชาวต่างประเทศ 7/47 ครั้ ง/คน
4) จัดหลักสูตรอบรม/ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 4/80 ครั้ ง/คน

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

28,071,100 1.ให้บริ การบาบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั
- ผูป้ ่ วยนอกไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 80,000 ราย
- ผูป้ ่ วยในไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2,000 ราย
2.ให้บริ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทางผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน 15,000 ตัวอย่าง
3.ดาเนินโครงการศึกษาและวิจยั โรคเขตร้อนเพือ่ การรักษาพยาบาล 2 เรื่ อง
4.ดาเนินการฝึ กปฏิบตั /ิ อบรม/ดูงาน ทางการแพทย์ แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท–เอก นักศึกษาหลักสูตรผูช้ ่ วย
พยาบาล นักศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ ท่องเทียวและการเดินทาง 52 คน
5.อบรมเพิม่ ทักษะวิชาชี พให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้อน 20 คน
6.จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุขภาพให้แก่บุคลากรและประชาชน

แผนการดาเนินงาน
1)จัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรระดับนานาชาติ
2)จัดการประชุม/สัมมนา ระดับนานาชาติ
3)ประสานงานการเยี่ยมชม/ ดูงานชาวต่างประเทศ
4)จัดหลักสูตรอบรม/ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
1) ให้บริ การบาบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั
2) ให้บริ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทางผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน
3) ดาเนินโครงการศึกษาและวิจยั โรคเขตร้อนเพือ่ การรักษาพยาบาล
4) ดาเนินการฝึ กปฏิบตั /ิ อบรม/ดูงาน ทางการแพทย์ แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท–เอก นักศึกษาหลักสูตรผูช้ ่ วย
พยาบาล นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชาวชนบท นักศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ ท่องเทียวและการเดินทาง
5) อบรมเพิม่ ทักษะวิชาชี พให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้อน
6) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุขภาพให้แก่บุคลากรและประชาชน

เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนในถิ่น
ทุรกันดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้อน

5,000,000 1) จานวนการให้บริ การบาบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั 2,500 ราย
2) จานวนการให้บริ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทางผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน 3,500 ตัวอย่าง
3) ดาเนินโครงการศึกษาและวิจยั โรคเขตร้อนเพือ่ การรักษาพยาบาล 5 เรื่ อง
4) จานวนการฝึ กปฏิบตั /ิ อบรม/ดูงาน ทางการแพทย์ แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท–เอก นักศึกษาหลักสูตรผูช้ ่ วย
พยาบาล นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชาวชนบท นักศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ ท่องเทียวและการเดินทาง
100 คน
5) อบรมเพิม่ ทักษะวิชาชี พให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้อน 50 คน
6) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุขภาพให้แก่บุคลากรและประชาชน 1 ครั้ ง

1) จานวนครั้ งที่ออกหน่วยแพทย์
2) จานวนนักเรี ยนและประชาชนที่ได้รับบริ การตรวจสุขภาพ ตรวจอุจจาระ และรักษาโรค
3) จานวนครั้ งที่จดั โครงการอบรมข้อมูลสุขศึกษาแก่นกั เรี ยนและครู ในโรงเรี ยน
4) นักเรี ยนและประชาชนในโครงการมีความเข้าใจ การดูแลตนเอง
5) นักเรี ยนโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร ปลอดพยาธิลาไส้ ปี 2563
6) ภาวะโภชนาการนักเรี ยนโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร เป็ นปกติตามค่าเฉลี่ย ของประเทศ ปี 2563
7) อัตราเสี่ยงกลุ่มโรค NCD (Non-communicable disease) 2 โรค คือความดันโลหิตสูง และเบาหวานใน
ประชาชนละแวกใกล้เคียงโรงเรี ยนฯ ลดลงจากอัตราเฉลี่ยของประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ปี 2563
8) มีตน้ แบบการดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนของประเทศ ปี 2563

1200 คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

3,935,300
442,700 หน่ วยความเป็ นเลิศด้ าน เพศภาวะ เพศวิถีและสุ ขภาพ
1. ดาเนินงานวิจยั จานวน 2 โครงการ
2. จานวนงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐานสากล จานวน 2 โครงการ
หน่ วยความเป็ นเลิศด้ านการประเมินนโยบายและกฎหมายสุ ขภาพ
วารสารคุณภาพชี วิตกับกฏหมาย ปี ละ 2 ฉบับ (ธ.ค. และ มิ.ย.)

หน่ วยความเป็ นเลิศด้ าน เพศภาวะ เพศวิถีและสุ ขภาพ
1. ดาเนินการวิจยั จานวน 2 เรื่ อง
2. จานวนงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐานสากล
หน่ วยความเป็ นเลิศด้ านการประเมินนโยบายและกฎหมายสุ ขภาพ
จัดทาวารสารคุณภาพชี วิตกับกฎหมาย

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

2,862,000 นักศึกษามีความรู้ ดา้ นสังคมศาสตร์ มากขึ้น ร้อยละ 80
300,000 นักศึกษามีความรู้ ดา้ นสังคมศาสตร์ มากขึ้น ร้อยละ 80

จัดการเรี ยนการสอนด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรี ยนการสอนด้านสังคมศาสตร์

23
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรี ยนดีมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย)
1300 คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการเฝ้ าระวังติดตามโรคจากสัตว์

วงเงินงบประมาณ
330,600 จานวนนักศึกษาผูร้ ับทุน 1 คน

แผนตัวชี้วดั โครงการ

16,225,100
15,000,000 1. จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ 5,000 ตัวอย่าง
2. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ร้อยละ 95
3. ความแม่นยาในการวินิจฉัย ร้อยละ 97
4. งานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 95
5. จานวนงานเผยแพร่ ความรู้ บริ การวิชาการ 10 ครั้ ง
6. จานวนผูร้ ับบริ การเผยแพร่ ความรู้ บริ การ 300 คน

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แรกรับ ฟื้ นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของ
กลางและสัตว์ต่างถิ่น

1,225,100 1. กักกันสัตว์ตา่ งถิ่น 150 ตัว
2. ตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าต่างถิ่น 150 ตัวอย่าง
3. ฝึ กอบรมอาสาสมัคร 20 คน
4. สามารถช่ วยชี วิตสัตว์ป่าที่ผ่านการจับกุมร้อยละของจานวนสัตว์ป่าที่ยงั มีชีวิต ร้อยละ 70

1600 วิทยาลัยราชสุ ดา
เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ

5,185,000
4,185,000 1. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 81 คน
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 100 คน
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 100 คน

เงินอุดหนุนบริ การวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา

1,000,000 1. จานวนผูร้ ับบริ การเผยแพร่ ความรู้ 600 คน
2. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ ร้อยละ 95
3. งานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 95

1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่

528,500
528,500 1. จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 155 คน
2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 135 คน
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่ 492 คน

แผนการดาเนินงาน
จัดกระบวนการวิพากษ์ผลงานนโยบายการศึกษาของนักศึกษา

1. การสารวจโรคและเก็บตัวอย่างในพื้นที่การเฝ้ าระวังและควบคุมโรค
2. การตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบตั ิการ
3. การดาเนินการศึกษาวิจยั โรคติดต่อในสัตว์ที่สาคัญและโรคติดต่อในสัตว์ป่า
4. การเผยแพร่ ความรู้ สู่ชุมชนและสังคม

กักกันและตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าของกลาง

1. ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร
2. เตรี ยมความพร้อมและดาเนินการรับนักศึกษาที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และนักศึกษาที่มีการได้ยินปกติ
3. จัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและเป็ นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
4. พัฒนางานวิจยั นวัตกรรมและบริ การสนับสนุนด้านการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
5. ติดตามผลการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
6. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการเพือ่ พัฒนาการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
1. อบรม/สัมมนา/ประชุม/เผยแพร่ เอกสารวิชาการ
2. บริ การวิชาการแก่คนพิการและผูเ้ กี่ยวข้อง

1.จัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ในปี การศึกษา 2561 ระดับปริ ญญาตรี ไม่ต่ากว่า จานวน 495 คน
2.จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อ
ชุมชน สังคม ส่ วนรวม
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วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เงินอุดหนุนโครงการพหุวฒั นธรรมอาเซียน

4,088,900
500,000 1. จานวนสื่อเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับพหุวฒั นธรรมอาเซียน +6 จานวน 2 ชิ้นงาน (เช่ น เล่ม หรื อ เพจ หรื อ
เว็บไซต์ หรื อชิ้นงานนวัตกรรมจากการวิจยั หรื ออื่นๆ)
2. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้ ร้อยละ 90 (ของจานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้)
3. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ 90 (ของความพึงพอใจ)
4. จานวนบทความที่ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่บนฐานข้อมูลสากล จานวน 3 เรื่ อง
5. จานวนเครื อข่ายความร่ วมมือในการทางานประเด็นพหุวฒั นธรรมในกลุ่มประเทศ ASEAN+6
6. งานในภาพรวมแล้วเสร็ จตามแผน สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 (ของงานที่สาเร็ จตาม
แผน)

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

2,700,000 1. โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test)
1.1 ศูนย์สอบ MU Thai Test 1 ศูนย์
1.2 ข้อสอบแบบดิจิตอล 5 ชุด
1.3 จานวนผูเ้ ข้าสอบ 200 คน
1.4 ความร่ วมมือ 3 ส่ วนงาน

2. โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการบนฐานภาษาและวัฒนธรรม
2.1 กิจกรรมการอบรม 10 ครั้ ง
2.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่ วม 500 คน
2.3 หนังสื อ 1 เล่ม
2.4 ศูนย์บ่มเพาะ 1 ศูนย์

แผนการดาเนินงาน
1. กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มการทาวิจยั ด้านพหุวฒั นธรรม การย้ายถิ่นข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว
นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม หรื ออื่นๆ ในอาเซียน+6 และเอเชี ย
2. กิจกรรมสร้างตัวตนของศูนย์ในฐานะผูม้ ีบทบาทในการให้ความรู้ และมีส่วนวิจารณ์และให้คาแนะนาด้าน
นโยบายแก่ประเทศไทยและอาเซียนด้านพหุวฒั นธรรม การย้ายถิ่นข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว
นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม หรื ออื่นๆ ในอาเซียน+6 และเอเชี ย
3. สร้างเครื อข่ายนักวิจยั เกี่ยวกับอาเซียน+ 6 และเอเชี ยนด้านพหุวฒั นธรรม ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
มรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอื่นๆ เพือ่ สร้างความร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ในการ
ผลิตความรู้ ระดับอาเซียนพลัส 6 และเอเชี ย
4. กิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มการทาวิจยั ด้านพหุวฒั นธรรม การย้ายถิ่นข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว
นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม หรื ออื่นๆ ในอาเซียน+6 และเอเชี ย
5. สร้างเครื อข่ายนักวิจยั เกี่ยวกับอาเซียน+ 6 และเอเชี ยนด้าน พหุวฒั นธรรม ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว
มรดกวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอื่นๆ เพือ่ สร้างความร่ วมมือและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ในการ
ผลิตความรู้ ระดับอาเซียนพลัส 6 และเอเชี ย
1. โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test)
1.1 จัดซื้อ PC and Head Phones
1.2 ปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์
1.3 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และ digitalized ข้อสอบเพือ่ การทดสอบ MU-Thai Test
1.4 ประชาสัมพันธ์เพือ่ เชิ ญชวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติให้มาทดสอบ
1.5 จัดทดสอบและประเมินผล
1.6 เปิ ดศูนย์เพือ่ การให้บริ การทดสอบ
1.7 จัดสอบและติดตามผล
1.8 ประเมินผลโครงการ
2. โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการบนฐานภาษาและวัฒนธรรม
2.1 พัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการบนฐานภาษาและวัฒนธรรม
2.2 เปิ ดศูนย์ฯ
2.3 จัดอบรม
2.4 จัดพิมพ์หนังสื อ
2.5 ประเมินผลโครงการ
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แผนตัวชี้วดั โครงการ
3. โครงการเสริ มสร้างการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ และยกระดับวารสารวิชาการนานาชาติดา้ นมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
3.1 จานวนฉบับของวารสารภาษาและวัฒนธรรม 37(2) และ 38(1) 2 ฉบับ
3.2 จานวนบทความบนฐานนานาชาติ 10 เรื่ อง

แผนการดาเนินงาน
3. โครงการเสริ มสร้างการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ และยกระดับวารสารวิชาการนานาชาติดา้ นมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
3.1 ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนการส่ งบทความเพือ่ ตีพิมพ์ในวารสารภาษาและวัฒนธรรม
3.2 เปิ ดรับบทความตีพิมพ์และส่ งให้ผทู้ รงคุณวุฒิเพือ่ พิจารณาคุณภาพ
3.3 แจ้งผลให้กบั ผูเ้ ขียนเพือ่ ปรับแก้ไขและจัดรู ปแบบตามเกณฑ์วารสาร
3.4 พิมพ์วารสารฉบับที่ 37 (2) เป็ นรู ปเล่ม Hard Copy และ Online
3.5 พิมพ์วารสารฉบับที่ 38 (1) Online
3.6 ส่ งวารสารให้กบั TCI เพือ่ ประเมินในการเข้าฐาน ACI
3.7 อบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมใน
ภาวะวิกฤต

500,000 1. ผูเ้ ข้ารับบริ การนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95
2. จานวนผูร้ ับบริ การ/การฝึ กอบรม 260 คน
3. เอกสารเผยแพร่ 4 เล่ม/เรื่ อง
4. ผลประเมินความพึงพอใจผูร้ ับบริ การ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริ การวิชาการและวิชาชี พต่อประโยชน์จาก
การบริ การ ร้อยละ 95

1. วางแผนหลักสูตรการฝึ กอบรมแบบต่อเนื่อง/ประจาปี พร้อมกาหนดกลุ่มเป้ าหมายและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการฝึ กอบรมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
2. จัดทาเอกสารประกอบการฝึ กอบรมตามหลักสูตรหัวข้อต่างๆ ในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย
3. เสวนา : วันภาษาแม่สากลInternational Mother Tongue
4. ฝึ กอบรมหลักสูตร "การผลิตและใช้สื่อการสอนภาษาท้องถิ่นด้วยตนเอง" เพือ่ ส่ งเสริ มการรู้ หนังสื อ (การอ่าน
ออกเขียนได้) ของเด็กและเยาวชนในชุมชน
5. ฝึ กอบรมหลักสูตร "การสอนภาษาไทยสาหรับเด็กต่างชาติและเด็กชาติพนั ธุ"์ (ทักษะฟัง-พูดและเตรี ยมอ่านเขียน)
6. ฝึ กอบรมหลักสูตร "แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็ นฐาน
MTBMLE" สาหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา
7. เสวนา : วันรู้ หนังสื อสากลInternational Literacy Day
8. เครื อข่ายนักวิชาการและนักวิจยั จากมหาวิทยาลัย และ ชุมชน (จานวนนักวิจยั ในท้องถิ่นสามารถร่ วมทางาน
เป็ นเครื อข่ายกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย) จานวน 20 คน
9. เอกสารเผยแพร่ /การเผยแพร่ ผลงานของศูนย์ฟ้ื นฟูภาษา 4 เรื่ อง/เล่ม

เงินอุดหนุนโครงการเอเชี ยอาคเนย์ศึกษา

388,900 1. จัดทาเนื้อหาผลงานเพือ่ เผยแพร่ สู่สงั คมทั้งในรู ปสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยรวมบทความที่มีคุณภาพผ่าน
การประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิประมาณไม่นอ้ ยกว่า 6 เรื่ อง
2. จัดพิมพ์ผลงานในรู ปหนังสื อและในรู ป e-book โดยมีผไู้ ด้รับประโยชน์จากผลงาน ไม่นอ้ ยกว่า 500 คน
3. จัดบรรยายวิชาการ จานวน 2 ครั้ ง

1. จัดเตรี ยมต้นฉบับเนื้อหาของหนังสื อจากบทความที่ผ่านการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
ไทย (อาเซียน)
2. พิมพ์หนังสื อและทาในรู ป e-book
3. เผยแพร่ และจาหน่าย
4. เตรี ยมประเด็นการบรรยายทางวิชาการ และเชิ ญวิทยากร 2 ครั้ ง
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2,100,000
2,100,000 1. การสร้างเสริ มโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย
- จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ในทุกสารอาหาร 20 ตัวอย่าง
- จานวนผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางระบบ on-line Thai food composition database (FCDB) บนหน้า website สถาบันฯ
24,000 ครั้ ง
- จานวนผูส้ มัครสมาชิ กของระบบ on-line Thai FCDB บนหน้า website สถาบันฯ 600 คน
- จานวนผูใ้ ช้ขอ้ มูล ASEANFOODS website 2400 ครั้ ง
- จานวนผูล้ งทะเบียน Download ASEANFOODS FCDB บนหน้า website สถาบันฯ 480 คน
2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปและระบบฐานข้อมูลลักษณะต่าง ๆของอาหารไทย เพือ่ ประเมิน
การบริ โภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร
- จานวนผูเ้ ข้าอบรมการใช้โปรแกรมที่พฒั นาจากโครงการINMUCAL-Nutrients V.4.0,
INMU-MenuDevelopment (ระบบ stand alone หรื อ offline) 100 คน
- จานวนบุคคลทัว่ ไปอายุ 12 ปี ขึ้นไป เข้าอบรมการใช้โปรแกรมที่พฒั นาจากโครงการ INMU-DailymenuPlan
(ระบบ online) 3,600 คน
- จานวน ครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและภาคเอกชน ที่เข้ารับคาปรึ กษาด้านการใช้โปรแกรม Thai School
Lunch (ระบบ online) และด้านอาหารกลางวันโรงเรี ยน 60 คน
- ปรับปรุ งโปรแกรมเดิมให้มีความทันสมัยกับระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนา
โปรแกรมใหม่ 1 โปรแกรม
- ทดสอบการทางานของโปรแกรมเขียนใหม่จากปี งบประมาณ 2561 จานวน 2 โปรแกรม
- พัฒนา/ ปรับปรุ งฐานข้อมูลของโปรแกรม 3 ชุด
- พัฒนาสื่อออนไลน์ เพือ่ เผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ การใช้โปรแกรมด้านอาหารโภชนาการผ่าน
facebook.com/INMUCAL 36 ครั้ ง update ข้อมูลใหม่
- พัฒนาสื่อออนไลน์ เพือ่ เผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ การใช้โปรแกรมด้านอาหารโภชนาการ ผ่าน
www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal จานวน 2 ครั้ งupdate ข้อมูลใหม่

แผนการดาเนินงาน
1. การสร้างเสริ มโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย
- ทบทวน ข้อมูลในหนังสื อคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้สมบูรณ์และถูกต้อง ปี ละ 40-45 รายการอาหาร
- พัฒนาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ยงั ไม่มีขอ้ มูล เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
- นาข้อมูลที่ได้รับเพิม่ เติมมาปรับปรุ งฐานข้อมูลในระบบ on-line food composition database ของ website
สถาบันฯ
- ประชุมปรึ กษาหารื อเพือ่ ปรับปรุ งข้อมูล Food composition database และจัดทาขึ้นในระบบ ASEANFOODS
(Association of Southeast Asian Networks of Food Data systems)
2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปและระบบฐานข้อมูลลักษณะต่าง ๆของอาหารไทย เพือ่ ประเมิน
การบริ โภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร
- ทดสอบโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นในปี งบประมาณปี 2561
- ปรับปรุ งและพัฒนาโปรแกรมเดิมให้มีความทันสมัยกับระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
- พัฒนาโปรแกรมพัฒนาตารับอาหารและประเมินคุณค่าทางโภชนาการ
- พัฒนาฐานข้อมูลโดยเพิม่ รายการอาหารให้ครอบคลุมกับการบริ โภคของคนไทย เพิม่ เติมฐานข้อมูล
สารอาหารที่มีผลต่อการก่อเกิดโรคไม่เรื้ อรัง เช่ น น้ าตาล คอเลสเตอรอล โซเดียม โพแทสเซียม ให้เพิม่ ขึ้นจาก
ฐานเดิมและเพิม่ ฐานอาหารที่เป็ นตารับ (กับข้าว) สาหรับใช้กบั ระบบจัดสารับออนไลน์
- ฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมที่พฒั นาแก่นกั วิชาการ นักศึกษาด้านอาหารโภชนาการและผูส้ นใจ ในรู ปแบบ
ออนไลน์และจัดฝึ กอบรม ทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งการประเมินความรู้ ก่อนและหลังการอบรม
- การประเมินความรู้ ก่อนและหลังการอบรม
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แผนตัวชี้วดั โครงการ
3. การเพิม่ ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพของผูส้ ูงอายุ พื้นที่ อาเภอ
ดอนตูม และ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- จานวนการจัดอบรมความรู้ ดา้ นอาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขและผูส้ ูงอายุ
3 ครั้ ง
- จานวนอาสาสมัครสาธารณสุขเข้ารับการอบรมความรู้ ดา้ นอาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพ 35 คน
- จานวนผูส้ ูงอายุ เข้ารับการอบรมความรู้ ด้านอาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพ 160 คน
- จานวนผูป้ ่ วยเบาหวาน-ความดัน/นักเรี ยน ในพื้นที่ ที่เข้าอบรมจาก อสม. (อสม.ที่ได้รับการอบรมจากทีมงาน)
100 คน
- จานวนองค์กรที่นาความรู้ ดา้ นอาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพไปใช้ประโยชน์ 2 องค์กร

แผนการดาเนินงาน
3. การเพิม่ ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพของผูส้ ูงอายุ พื้นที่ อาเภอ
ดอนตูม และ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- อบรมส่ งเสริ มความรู้ ดา้ นอาหารและโภชนาการ (ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิม่ ผัก-ผลไม้) แก่ อสม.กลุ่มใหม่และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ อสม. กลุ่มเก่าที่ผ่านการเป็ นวิทยากรในปี ที่ผ่านมา
- เยี่ยมนิเทศ อสม. และประเมินความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารของอสม. 1-2 เดือน หลังผ่านการ
อบรม
- เป็ นพีเ่ ลี้ยงให้กบั รพ.สต. และ อสม. ในการจัดอบรมส่ งเสริ มความรู้ ผสู้ ูงอายุในพื้นที่
- ประเมินการเป็ นวิทยากรผูถ้ ่ายทอดความรู้ ของ อสม. หลังเสร็ จสิ้นการอบรมผูส้ ูงอายุในพื้นที่
- ประเมินพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของผูส้ ูงอายุ 1-2 เดือน หลังผ่านการอบรม
- รพ.สต. และ อสม. ต่อยอด / ขยายผลโครงการฯ ส่ งเสริ มความรู้ ดา้ นโภชนาการให้ผสู้ ูงอายุ กลุ่มที่มีภาวะโรค
ไม่ติดต่อเรื้ อรัง นักเรี ยน เช่ น จัดกิจกรรมในคลินิกเบาหวาน-ความดัน กลุ่มเด็กอ้วน ฯลฯ

4. การส่ งเสริ มสุขภาวะด้านอาหาร โภชนาการในผูส้ ูงอายุพ้นื ที่ อาเภอพุทธมณฑล อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
- จานวนแกนนาอาสาป้ านง 60 คน
- จานวนผูส้ ูงอายุที่เข้ารับบริ การในกิจกรรมอาสาป้ านง 150 คน
- จานวนนักเรี ยนที่เข้ารับบริ การในกิจกรรมอาสาป้ านง 120 คน
- จานวนการจัดกิจกรรมอาสาป้ านง 10 ครั้ ง
5. การให้บริ การวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
- จานวนผูร้ ับบริ การในการขอวิเคราะห์ตวั อย่าง 380 คน
- จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ 2,000 ตัวอย่าง

4. การส่ งเสริ มสุขภาวะด้านอาหาร โภชนาการในผูส้ ูงอายุพ้นื ที่ อาเภอพุทธมณฑล อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ตามที่ได้ฝึกซ้อมในกลุ่มผูส้ ูงอายุอาเภอพุทธมณฑล มาสู่ตาบล
บางระกา, ตาบลคลองนกกระทุง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
- จัดประชุมสรุ ปผลการถ่ายทอดประสบการณ์กบั แกนนาผูส้ ูงอายุบางเลน
- แกนนาผูส้ ูงอายุฝึกซ้อมการจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรี ยน
- นาผูส้ ูงอายุอาเภอบางเลนที่สนใจมาฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มสุขภาวะกับกลุ่มนักเรี ยนประถมศึกษาในพื้นที่
เป้ าหมาย
- ประชุมสรุ ปผลการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุขภาพกลุ่มนักเรี ยนประถมของแกนนาผูส้ ูงอายุ
อาเภอบางเลน
- ประชุมถอดบทเรี ยนการถ่ายทอดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมในโรงเรี ยน
- ประเมินความรู้ และพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุและกิจกรรมส่ งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
หลังจัดกิจกรรม และประเมินผลความรู้ ดา้ นการบริ โภคอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการกับนักเรี ยน
เป้ าหมาย
5. การให้บริ การวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
- ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ผลิตภายในประเทศและนาเข้า ก่อนการขึ้นทะเบียนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
- ทดสอบอาหารทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรี ย ์
- วิเคราะห์สารพิษในอาหารและสารอาหารในสารคัดหลัง่
- ประเมินและจัดทาฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร
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6. การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
- จานวนหน้าเพจที่เพิม่ ขึ้น 500 หน้า
- ปรับปรุ งและพัฒนาเกมออนไลน์ : วันนี้คุณกินขนม/เครื่ องดื่มมากเกินไปหรื อปล่าว 2 ชิ้นงาน
7. อบรมให้ความรู้ ผสู้ ูงอายุ ในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เช่ น รพ.
สต.มหาสวัสดิ์ หรื อ รพ.สต. คลองโยง 1 และ 2
- ผูส้ ูงอายุเข้ารับบริ การ 30 คน

แผนการดาเนินงาน
6. การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
- จัดทาเพจในเว็บไซต์ดา้ นอาหารรและโภชนาการให้ทนั สมัย จานวน 500 หน้า
- จัดทาเกมออนไลน์ "วันนี้คุณกินขนม/เครื่ องดื่มมากเกินไปหรื อปล่าว" เพือ่ เผยแพร่ บนเว็บไซต์สถาบัน
โภชนาการ โดยเน้นกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเด็กนักเรี ยนประถมและมัธยมศึกษา
7. อบรมให้ความรู้ ผสู้ ูงอายุ ในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เช่ น รพ.
สต.มหาสวัสดิ์ หรื อ รพ.สต. คลองโยง 1 และ 2
- สารวจและวางแผนการดาเนินงานร่ วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล
- ติดต่อและนัดหมาย พร้อมกับประชุมกับเจ้าหน้าสาธารณสุขในชุมชนเพือ่ เชิ ญชวนผูส้ ูงอายุเข้าร่ วมโครงการ
- กาหนดวันจัดอบรมและสถานที่ นัดหมายผูส้ ูงอายุที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ
- เตรี ยมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดอบรมความรู้ เตรี ยมคู่มือฝึ กอบรม รวมถึงทดลองสูตรอาหารสาหรับ
ใช้ในการฝึ กอบรม
- เปรี ยบเทียบผลการประเมินทั้งก่อนและหลังของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
- สรุ ป ประเมินผลโครงการ และส่ งรายงานดาเนินโครงการ

2300 สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,792,000
542,000 นักเรี ยนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 229 คน

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และ
ระบบพีเ่ ลี้ยงที่ปรึ กษาของเด็กในชุมชน

1,000,000 1. อบรมพัฒนานักพัฒนาการมนุษย์ทอ้ งถิ่น จานวน 36 คน
2. อบรมพัฒนาพีเ่ ลี้ยงในชุมชน จานวน 500 คน
3. ผูร้ ับบริ การหน่วยเคลื่อนที่ จานวน 1,200 คน
4. จัดกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน จานวน 40 ครั้ ง
5. จัดกิจกรรมถอดบทเรี ยน จานวน 4 ครั้ ง
6. คะแนนการนาองค์ความรู้ นาไปใช้หรื อแก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น 3.75 ต่อ 5 คะแนน
7. คะแนนความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม 3.75 ต่อ 5 คะแนน

1. วางแผนการดาเนินงานร่ วมกับพื้นที่เป้ าหมายที่ได้รับการพัฒนาแล้ว สู่การวางแผนเพือ่ ขยายผลสู่พ้นื ที่
เป้ าหมายอื่น
2. เสริ มสร้างและพัฒนาชุมชนผ่านรถบริ การเคลื่อนที่สญ
ั จร
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จากแกนนาพื้นที่ ที่ประสบความสาเร็ จสู่แกนนาพื้นที่อื่นๆ ที่เป็ นพื้นที่
ขยายผล
4. ถอดบทเรี ยน และติดตามผลการดาเนินงาน เพือ่ สรุ ป พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้
5. นาเสนอผลการดาเนินงานผ่านเวที หรื อสื่อต่างๆ เพือ่ ขยายผลสู่สาธารณะ

เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว

1,250,000 1. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย 200 คน
2. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมพัฒนาศักยภาพนิทาน 800 คน
3. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ 200 คน
4. จานวนผูเ้ ข้าอบรมปฐมวัยต้นแบบ 150 คน
5. คะแนนความพึงพอใจ 4.75 ต่อ 5 คะแนน

1. จัดกิจกรรมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย
2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิทานในเดือนกุมภาพันธ์
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพือ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัยต้นแบบ

นาเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณจ่ายโครงการ มาจ่ายให้กบั ผูป้ กครองของนักเรี ยน พร้อม
กับรวบรวมเอกสาร เพือ่ แนบการเบิกจ่าย และส่ งกลับคืนการเงินของสถาบัน และประเมินความพึงพอใจของ
ผูป้ กครอง
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2400 ศู นย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

44,719,000
32,819,000 1.จานวนผูป้ ่ วยนอก 343,200 ราย
2.จานวนผูป้ ่ วยใน 2,300 ราย
3.จานวนผูเ้ ข้ารับการศึกษา/ฝึ กปฏิบตั ิ 300 ราย
4.จานวนเตียง 60 เตียง
5.ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้การรักษา ร้อยละ 95
6.ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษา/ผูป้ ฏิบตั ิงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 99

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุอย่าง
ครบวงจร

11,900,000 1.มีระบบการรักษาแบบบูรณาการรายโรคของผูส้ ูงอายุ 4 กลุ่มโรค
2.มีการคัดกรองเพือ่ หาสาเหตุ ส่ งเสริ มและป้ องกันโรคในผูส้ ูงอายุ 11 กลุ่มโรค
3.มีงานวิจยั เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ 1 เรื่ อง
4.ประชุมวิชาการเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ 2 เรื่ อง

2500 สถาบันวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ และตรวจสารฯ
เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

6,000,000
6,000,000 1. วิเคราะห์ตวั อย่าง (sport, ม้าแข่ง, พนักงานบริ ษทั , อื่นๆ) 4500 ตัวอย่าง
2.ร้อยละของงานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 100
3.ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การร้อยละ 95
4.ร้อยละความแม่นยาในการวินิจฉัย ร้อยละ 100

2900 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริ การหอสมุดและคลัง
ความรู้

2,000,000
2,000,000 1. ร้อยละของนักศึกษาและผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดที่ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบการให้บริ การ ร้อยละ 87
2. ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาและผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด ระดับ 4 จาก 5
3. ระดับความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีต่อคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ระดับ 4 จาก 5

3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

51,187,500
1,187,500 1.จานวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 179 คน
2.ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผปู้ กครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100

แผนการดาเนินงาน
ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุยาเพือ่ สนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยศูนย์การแพทย์จะเปิ ดให้บริ การ
หน่วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จึงต้องจัดหาวัสดุยาที่สามารถตอบสนองการบริ การให้
มีประสิ ทธิภาพ

สร้างระบบการดูแลผูส้ ูงอายุให้ครบวงจร โดยส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และฟื้ นฟู สุขภาพของผูส้ ุงอายุท้งั ร่ างกาย
และจิตใจ ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รวมถึงขยายคลินิกการให้บริ การผูป้ ่ วยผูส้ ูงอายุที่มีความ
ซับซ้อนของโรคพื้นฐาน และโรคเฉี ยบพลันอย่างเต็มศักยภาพ

จ้างบริ การดูแลเครื่ องมือวิเคราะห์
- ชุดเครื่ องแยกสารด้วยของก๊าซและวิเคราะห์ขนาดของมวลควบคุมโดย ระบบคอมพิวเตอร์ (GC/MS )
- ชุดเครื่ องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์โดยขนาดของมวลมากกว่า หนึ่งขั้นตอนควบคุมโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ( LC/MS/MS)
- ชุดเครื่ องแยกสารด้วยโครมาโตกราฟชนิดของเหลวและวิเคราะห์โดย สเปคตรัมของมวลมากกว่าหนึ่ง
ขั้นตอนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Liquid Chomatography Mass Spectrometer Time of Flight :
(LC/MS/TOF)
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ อาทิ สารมาตรฐานวัตถุออกฤทธิ์ ยาเสพติด, เครื่ องแก้ว,
อุปกรณ์ในห้องแลป, หลอดทดลองฯลฯ

1. สารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการใหม่ (ฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์) สาหรับ
หอสมุดกลาง และห้องสมุดในสังกัด 10 แห่ง
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ที่ผ่านการพิจารณา
3. ประชาสัมพันธ์ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
4. จัดอบรมการใช้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ให้แก่นกั ศึกษา/อาจารย์/บุคคลทัวไปทางวิชาการ
5. สารวจและประเมินผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ
ดาเนินการจัดการศึกษาระดับเตรี ยมอุดมดนตรี จานวน 179 คน
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ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรม

3500 คณะศิลปศาสตร์
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วงเงินงบประมาณ
แผนตัวชี้วดั โครงการ
50,000,000 1.จานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 25,100 คน
2.ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ 80
3.ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด 100

525,000
525,000 1. จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การ 750 คน
2. ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ ร้อยละ 80
3. ร้อยละของงานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100

13,593,100
4,125,100 ไม่ระบุค่าแผนตัวชี้ วดั
2,932,000 ไม่ระบุคา่ แผนตัวชี้ วดั
1,200,000 ไม่ระบุคา่ แผนตัวชี้ วดั
5,336,000 ไม่ระบุคา่ แผนตัวชี้ วดั
11,200,000
9,100,000 1.จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 380 คน
2.จานวนนักศึกษาคงอยู่ 1,135 คน
3.จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 330 คน
4.ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพการเรี ยนการสอน ระดับ 3.51
5.ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน ระดับ 3.51
2,100,000 1.จานวนฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ 25 ชุมชน
2.จานวนฐานข้อมูลสมุนไพรและสมุนไพรที่ส่งผลต่อสุขภาพ 25 ชุมชน
3.จานวน Tracking Mobile 1 ระบบ
4.ระบบการดูแลสุขภาพ และการนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อ Mobile Application 1 ระบบ
5.ระดับความพึงพอใจของการใช้ระบบฐานข้อมูล 3.51

แผนการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดนตรี แห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ เป็ นโครงการที่ดาเนินงานเพือ่ สนับสนุนการจัด
การศึกษาดนตรี ทุกระดับการศึกษา ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยดาเนินงานจัดกิจกรรม เพือ่
เป็ นแหล่งในการฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กฝนทักษะ เพิม่ พูนประสบการณ์ทางด้านดนตรี ดังนี้
1. การส่ งเสริ มและพัฒนาเยาวชนดนตรี นานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์
1.1 เทศกาลดนตรี แจ๊สนานาชาติเพือ่ การเรี ยนรู้
1.2 โครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่ องเป่ านานาชาติแห่งประเทศไทย)
2. วงดุริยางค์ฟีลฮาร์ โมนิกแห่งประเทศไทย
3. การพัฒนาการเรี ยนการสอนและฝึ กปฏิบตั ิการทางดนตรี
3.1 โครงการประกวดเยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทย
3.2 โครงการข้อมูลเพลง
3.3 โครงการ Southeast Asian Director of Music (SEADOM))

1. จัดทาโครงการอบรมสัมมนาเพือ่ เสนอขออนุมตั ิหลักการในการดาเนินงานโครงการ
2. ประสานงานวิทยากร ผูเ้ ข้ารับการอบรมสัมมนา และสถานที่ในการจัดฝึ กอบรมสัมมนา
3. จัดเตรี ยมความพร้อมของข้อมูล วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการจัดฝึ กอบรมสัมมนา
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบตั ิการให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
5. ประเมินผลและสรุ ปรายงานผลการจัดฝึ กอบรมสัมมนา
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
ไม่ระบุแผนการดาเนินงาน
1.ซ่อมแซมบารุ งรักษาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิการ
2.พัฒนาและปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานเพือ่ ให้บริ การนักศึกษา
3.ซ่อมแซมและปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

1.สารวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีการใช้สมุนไพรในการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ
2.จัดทาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ และฐานข้อมูลสมุนไพรที่ส่งผลต่อสุขภาพ
3.จัดทา Tracking Mobile Application เพือ่ เชื่อมกับฐานข้อมูล ตรวจสอเส้นทางการเดินทาง
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ส่ วนงาน / โครงการ
3900 คณะกายภาพบาบัด
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

4,615,800
4,615,800 1.จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิงาน 150 คน
2.จานวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 2 เรื่ อง
3.จานวนผูป้ ่ วยนอก 189,000 ครั้ ง

แผนการดาเนินงาน
1. ฝึ กปฏิบตั ิงานแก่นกั ศึกษาทุกระดับ และนักศึกษาต่างประเทศ
2. การวิจยั ทางคลินิกกายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัดและวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหว
3. อบรมความรู้ กายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดสู่ประชาชน
4. การบริ การสุขภาพเชิ งบูรณาการการเรี ยนการสอนและการวิจยั

4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

14,350,000
1,750,000 1. หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 40 คน
- จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 40 คน
- จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 160 คน
2. หลักสูตร พยาบาล
- จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 40 คน
- จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 80 คน
3. หลักสูตร ศศบ. การประกอบการเชิ งภูมินิเวศน์
- จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 15 คน
- จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 40 คน
- จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 160 คน
4. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรปราชญ์เปรื่ อง
- จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 40 คน
- จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 40 คน
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่ งแวดล้อม
- จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 20 คน
- จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ 20 คน

เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์

12,600,000 จานวนประชาชนผูเ้ ข้ารับบริ การศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ เป้ าหมายเดือนละ 1,000 คน รวม 12,000 คน/ปี 1. ให้บริ การด้านการแพทย์ทางเลือก
2. ให้บริ การด้านการแพทย์แผนปัจจุบนั
3. ให้บริ การวิชาการ
4. ให้บริ การอื่นๆ
5. ดาเนินการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
6. ดาเนินการประชาสัมพันธ์/ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครื อข่ายต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการ
ดาเนินงาน

1. ดาเนินการโครงการ/แผนงาน ภายใต้กลุ่มวิชาการและหลักสูตร ดังนี้ แผนงานวิจยั และวิเทศน์สมั พันธ์
แผนงานหลักสูตร แผนงานกิจการนักศึกษา คลินิคสัตว์ ONE HEALTH แผนงานบริ หารจัดการ และอื่นๆ
2. จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์และวัสดุทางการศึกษา
3. ดาเนินการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครื อข่ายต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงาน
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ส่ วนงาน / โครงการ
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

4800 คจต.ศู นย์เสริมสร้ างอุตสาหกรรมชีวภาพฯ
เงินอุดหนุนการผลิตยาชี ววัตถุ Interferon alpha 2-a เพือ่ การวิจยั ใน
มนุษย์ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรื อ Good
Manufacturing Practice (GMP)

วงเงินงบประมาณ

แผนตัวชี้วดั โครงการ

1,750,000
1,750,000 1) จานวนหลักสูตรที่สามารถจัดการเรี ยนการสอน 4 หลักสูตร
2) จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 190 คน
3) จานวนนักศึกษาคงอยู่ 411 คน
4) จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา 51 คน
16,100,000
16,100,000 1. สามารถผลิตสาร Interferon alpha-2b ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ และ
การผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดกึ่งอุตสาหกรรม ใน Clean room ได้ร้อยละ 50
2. สามารถสร้าง และผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบตั ิการทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ร้อยละ 50
3. สามารถปรับปรุ งพื้นที่ปฎิบตั ิงานผลิตยาและระบบสนับสนุนการผลิตยา ได้ร้อยละ 25
4. สามารถเพิม่ การให้บริ การตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ์ ICH Guideline Q6B
ได้ร้อยละ 40
5. สามารถเพิม่ การให้บริ การตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใต้มาตรฐาน ISO
17025 ได้ร้อยละ 40
6. สามารถผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ (HuscFv) จับจาเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ใน
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดกึ่ง
อุตสาหกรรม ใน Clean room ได้ร้อยละ 10

แผนการดาเนินงาน
1. ปรับปรุ ง/พัฒนาหลักสูตรด้านการเรี ยนการสอน
2. ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและกิจกรรมเสริ มสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1.ผลิตสาร Interferon alpha-2b ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิต
สาร Interferon alpha-2b ขนาดกึ่งอุตสาหกรรม ใน Clean room
2.สร้าง และผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์
3.ปรับปรุ งพื้นที่ปฎิบตั ิงานผลิตยาและระบบสนับสนุนการผลิตยา
บริ การตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน
4. ให้บริ การตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ์ ICH Guideline Q6B
5. ให้บริ การตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025
6. ผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ (HuscFv) จับจาเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในถังปฏิกรณ์
ชี วภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดกึ่ง
อุตสาหกรรม ใน Clean room

