
 

 

  

  

  

  

 

 

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณโครงการเงินอดุหนนุ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

งานวิเคราะห์และตดิตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหดิล 

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

 



ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

รวมทั้งส้ิน 1,794,359,700        

0100 ส านักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 11,500,000             

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ือการพฒันาองคก์รสู่
ความเป็นเลิศ

3,500,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 8,000,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองคลงั) 15,257,300             

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 82,500                    ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 358,800                  ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,020,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 4,496,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 9,300,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

0123 ส านักงานอธิการบดี (  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชน

และสันติศึกษา)

1,750,000               

เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 1,750,000               1.โครงการ Dare to Dream “กล้าทีจ่ะฝัน” คร้ังที ่5 ค่ายเปิดโลกทัศน์สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาพร้อมปูทาง

สู่อาชีพให้แก่เยาวชนมุสลมิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวดัชายแดนใต้

 - จ านวนเยาวชนมุสลิมสามจงัหวดัชายแดนใต ้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 80 คน
 - กลุ่มเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา
ใหแ้ก่เยาวชนในสามจงัหวดั ชายแดนภาคใต ้ร้อยละ 80

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future

 - ผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 20 คน
 - ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้ความเขา้ใจในการออกแบบการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม ร้อยละ 80

1.โครงการ Dare to Dream “กล้าทีจ่ะฝัน” คร้ังที ่5 ค่ายเปิดโลกทัศน์สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาพร้อมปูทาง

สู่อาชีพให้แก่เยาวชนมุสลมิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวดัชายแดนใต้

 - ประชุมวางแผนการจดังานระหว่างอาจารยส์ถาบนัสิทธิฯกบัเครือข่ายนศ. มุสลิม กลุ่ม Dare to Dream ใน
ประเด็นงบประมาณและเน้ือหาการอบรม
 - ระบุรายช่ือโรงเรียนในจงัหวดัชายแดนใตท่ี้จะไปประชาสมัพนัธ์โครงการและรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วม
 - จดัเตรียมเน้ือหา เอกสาร อุปกรณ์ส าหรับจดัอบรม จองสถานท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบินส าหรับอาจารยวิ์ทยากร ติดต่อ
ผูเ้ตรียมอาหาร น ้าด่ิมส าหรับวนัจดักิจกรรม
 - จดักิจกรรมค่าย (3 วนั)
 - สรุปผลการด าเนินงาน เขียนรายงานกิจกรรมและรายงานการเงิน

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future

 - ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรรม กระบวนการเรียนรู้
 - ลงพ้ืนท่ีส ารวจสถานท่ีจดัอบรม ติดต่อประสานงาน ติดต่อวิทยากร
 - ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัร / คดัเลือก / ประกาศผล / ติดต่อประสานงาน กบัผูผ้่านการคดัเลือก แจง้การ
เดินทาง
 - ด าเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงนิอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

มหาวทิยาลัยมหิดล
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

3.โครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562

 - จ านวนผูเ้ขา้รับการอบรมในแต่ละหลสูัตร 15 คน ต่อหลกัสูตร รวม 60 คน
 - ผูเ้ขา้อบรมมีความพึงพอใจในแต่ละหลกัสูตร เน้ือหา การจดัการ ร้อยละ 80
 - ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจ ในเร่ืองท่ีเขา้อบรม ในแต่ละ Module ร้อยละ 80

4.โครงการวารสารวชิาการ "สิทธิและสันติศึกษา"

 - บทความท่ีไดรั้บต่อปี จ  านวน 20 บทความ
 - บทความจากต่างประเทศจ านวน  20 บทความ
 - จ านวนผูเ้ขียนจากภายนอกหน่วยงาน ร้อยละ 50
 - จ านวนผูป้ระเมินจากภายนอกหน่วยงาน ร้อยละ 50

3.โครงการอบรมแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2562

 - ประชุมเตรียมเน้ือหาการอบรมมีทั้งหมด 4 modules
 - ประชาสมัพนัธ์โครงการ
 - เปิดรับสมคัร 
 - ประกาศรายช่ือ และประสานงานผูเ้ขา้รับการอบรม
 - จดักการอบรม ทั้งหมด 4 module
 - ประชุมประเมินโครงการ
  -- พฒันาหลกัสูตร 
  -- การพฒันาคู่มือการอบรม เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมสามารถน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการอบรมไป
เผยแพร่ได ้จึงมีความจ าเป็นในการพฒันาคู่มือการอบรมในแต่ละโมดุล โดยในปี 2562 น้ีจะพฒันาในส่วนของ
โมดุล "สิทธิมนุษยชนศึกษา ความรู้ หลกัการ และการพฒันากิจกรรมส าหรับผูส้อนสิทธิมนุษยชน"

4.โครงการวารสารวชิาการ "สิทธิและสันติศึกษา"

 - ประชุมกองบรรณาธิการเพ่ือแต่งตั้งบรรณาธิการแต่ละฉบบั
 - ประชาสมัพนัธ์การเปิดรับบทความลงวารสารฯ
 - เปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจยั
 - ประเมินคุณภาพบทความเพ่ือคดัเลือกลงวารสารฯ
 - จดัท าตน้ฉบบัวารสารฯ
 - ตีพิมพว์ารสารบนเวบ็ไซต์

5.โครงการกลุ่มศิลปะเพื่อสันติภาพ

 - จ านวนผูร่้วมกิจกรรมในโครงการ 40 คน
 - จ านวนผลงานศิลปะท่ีเช่ือมโยงประเด็นสิทธิมนุษยชนและสนัติภาพ จ านวน 20 ช้ิน
 - ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสนัติภาพและสามารถสร้างงานศิลปะใน
ประเด็นดงักล่าว ร้อยละ 90

6.โครงการองค์กรภาคประชาสังคมกบักระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 

 - จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 250 คน 
 - จ านวนคร้ังท่ีจดัเวที 5 คร้ัง

5.โครงการกลุ่มศิลปะเพื่อสันติภาพ

 - ประชุมเตรียมการจดักิจกรรม 
 - ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
 - .ประสานงานผูเ้ขา้ร่วม และศิลปิน
 - จดักิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน
 - ประชุมประเมินโครงการ

6.โครงการองค์กรภาคประชาสังคมกบักระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 

 - จดัเวทีในการสร้างความเขา้ใจและใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการสนัติภาพใหก้บัองคก์รเครือข่าย
 - จดัเวทีใหญ่เพ่ือน าเสนอและแลกเปล่ียนจากการจดักิจกรรมเวทียอ่ยในพ้ืนท่ี
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

7.โครงการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวดัชายแดนใต้ 

 - จ านวนผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 110 คน
 - การจดัสานเสวนา 3 คร้ัง

8.โครงการสานเสวนาพลงัศาสนาเพื่อพหุวฒันธรรมไทย

 - จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนท่ีตั้งไว้
 - ผูเ้ขา้ร่วมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเชิงวิชาการ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ จดักิจกรรมในระดบัดี ร้อย
ละ 80

7.โครงการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวดัชายแดนใต้ 

 - ด าเนินการจดัท าเร่ืองขออนุมติัโครงการ 
 - การติดต่อประสานงานสถานท่ีจดัประชุมและด าเนินการเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุม      
 - จดัเตรียมประเด็นเน้ือหาในการจดัสานเสวนา  
 - การจดัเวทีสานเสวนาระหว่างนกัการเมือง
 - การน าเสนอต่อสาธารณะระดบัพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
 - การน าเสนอต่อสาธารณะระดบัพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ     
 - สรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานโครงการ 

8.โครงการสานเสวนาพลงัศาสนาเพื่อพหุวฒันธรรมไทย

 - ขออนุมติัหลกัการจากทางมหาวิทยาลยั
 - ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผนการจดักิจกรรม ร่างก าหนดการของกิจกรรมแต่ละคร้ัง
 - เชิญผูเ้ขา้ร่วม จองสถานท่ี และอ่ืนๆ
 - จดักิจกรรมสานเสวนา ใน 4 ภาค
 - ทีมงานถอดบทเรียน ท ารายงานกิจกรรมและรายงานการเงินส่งแก่มหาวิทยาลยั และน าขอ้เสนอเชิงนโยบาย
ไปส่งต่อใหแ้ก่หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
 - ทีมงานติดตามผลของการสานเสวนา และความสมัพนัธ์ ความร่วมมือของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

9.โครงการจัดสัมมนาและประชุมวชิาการ

 - จ านวนผูร่้วมกิจกรรมในโครงการ 180 คน
 - สามารถจดัได ้6 คร้ัง
 - มีขอ้มูลทางวิชาการเผยแพร่ 6 รายการ

9.โครงการจัดสัมมนาและประชุมวชิาการ

 - ประชุมเตรียมการภาพรวมตลอดโครงการ
 - สมัมนาทางวิชาการ 6 คร้ัง 
 - สรุปโครงการ

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม) 10,000,000             

เงินอุดหนุนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 10,000,000             1. การรวบรวมอนุรักษพ์นัธุ์สมุนไพรและจดัปลูกเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใหบ้ริการ
1.1 สามารถรวบรวมอนุรักษพ์นัธุ์สมุนไพรและจดัปลูกอยา่งสวยงาม เพ่ือใหผู้เ้ขา้ชมไดศึ้กษาเรียนรู้ จ  านวนไม่
นอ้ยกว่า 750 ชนิด ตลอดปี
1.2 มีผูเ้ขา้ชมอุทยานฯ 30,000 คน/ต่อปี
1.3 ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ชม มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 
2. การจดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพรในเวบ็ไซตอุ์ทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
2.1 จดัท าขอ้มูลสมุนไพรเพ่ิมเติมลงในเวบ็ไซต ์จ  านวน 100 ชนิด/ปี
2.2 เพ่ิมเติมขอ้มูลการใช้ประโยชน์และงานวิจยัสมุนไพรจ านวน 10 ชนิด/ปี
3. การอบรมความรู้หรือจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มส าหรับประชาชนทัว่ไป
3.1 จดัการอบรมหรือกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 1 คร้ัง/ 3 เดือน
3.2 ผลประเมินความพึงพอใจการจดัอบรม มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5

1. การรวบรวมอนุรักษพ์นัธุ์สมุนไพรและจดัปลูกเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใหบ้ริการ
 - ดูแลสมุนไพรในอุทยานใหมี้สภาพดีอยู่เสมอ      
 - จดัหาสมุนไพรมาทดแทนหรือปลูกเพ่ิมเติมใหมี้จ านวน ไม่นอ้ยกว่า 750 ชนิด
2. การจดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพรในเวบ็ไซตอุ์ทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 -  จดัท าขอ้มูลสมุนไพรเพ่ิมเติมลงในเวบ็ไซต ์    
 - จดัท าป้ายช่ือสมุนไพรและป้าย QR code ในแปลงสมุนไพร
 - จดัท าวิดีทศัน์สมุนไพรเผยแพร่ จ  านวน 1 คลิป/เดือน 
3. การอบรมความรู้หรือจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มส าหรับประชาชนทัว่ไป
 - วางแผนจดักิจกรรม    
 - ด าเนินการจดักิจกรรม
 - วดัผลจากการประเมินความพึงพอใจผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

4. การเก็บรวบรวมเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้ 
 - มีเคร่ืองยาสมุนไพรพร้อมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพ่ิมเติม  จ  านวน 30 ชนิด 
5. การรวบรวมและจดัท าตวัอยา่งสมุนไพรแหง้ (Herbarium specimen) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและอา้งอิงสาย
พนัธุ์ 
 - มีตวัอยา่งสมุนไพรแหง้(Herbarium specimen)พร้อมทั้งตรวจสอบสายพนัธุ์และจดัท าฐานขอ้มูล จ  านวน 50 
ชนิด
6. การจดัท าฐานขอ้มูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย
 -  จดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพร และถ่ายภาพสามมิติเคร่ืองยา จ  านวน 50 ชนิด
7. กิจกรรม การส ารวจและอนุรักษพ์นัธุ์พืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์จากป่า
 - มีพืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์ น ามาอนุรักษใ์นอุทยานฯ จ านวน 2 ชนิด

4. การเก็บรวบรวมเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้ 
 - จดัหาเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้  30 ชนิด      
 - จดัท าขอ้มูลประกอบจ านวน 30 ชนิด
5. การรวบรวมและจดัท าตวัอยา่งสมุนไพรแหง้ (Herbarium specimen) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและอา้งอิงสาย
พนัธุ์ 
 - เก็บตวัอยา่งสมุนไพรมาท าตวัอยา่งแหง้ พร้อมทั้งตรวจสอบสายพนัธุ์และจดัท าฐานขอ้มูล จ  านวน 50 ชนิด
6. การจดัท าฐานขอ้มูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย
 - จดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพร จ านวน 50 ชนิด 
 - ถ่ายภาพสามมิติเคร่ืองยา จ  านวน 50 ชนิด
7. กิจกรรม การส ารวจและอนุรักษพ์นัธุ์พืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์จากป่า
 - เขา้ส ารวจและเก็บตวัอยา่งพืชสมุนไพรท่ีหายากจากพ้ืนท่ีป่า 
 - น าตวัอยา่งพืชมาปลูกเพ่ือการอนุรักษใ์นอุทยานฯ

0105 ส านักงานอธิการบดี (กองบริหารงานวจิัย) 545,199,600           

เป้าหมายท่ี 1 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 267,492,900           ด าเนินโครงการวิจยั 49 โครงการ ด าเนินโครงการวิจยั 49 โครงการ

เป้าหมายท่ี 2 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม

151,664,300           ด าเนินโครงการวิจยั 81 โครงการ ด าเนินโครงการวิจยั 81 โครงการ

เป้าหมายท่ี 3 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการสร้างองคค์วามรู้พ้ืนฐาน
ของประเทศ

111,561,700           ด าเนินโครงการวิจยั 113 โครงการ ด าเนินโครงการวิจยั 113 โครงการ

เป้าหมายท่ี 4 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจยั
และนวตักรรมของประเทศ

6,261,300               ด าเนินโครงการวิจยั 3 โครงการ ด าเนินโครงการวิจยั 3 โครงการ

เป้าหมายท่ี 4 พฒันาบุคลากร และเครือข่ายวิจยั 8,219,400               ด าเนินโครงการวิจยั 4 โครงการ ด าเนินโครงการวิจยั 4 โครงการ

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา) 12,802,000             

เงินอุดหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4,802,000               จ านวนนกัศึกษา 4,250 คน จดัการเรียนการสอนมีการคละนกัศึกษาในทุกหลกัสูตรใหไ้ดเ้รียนร่วมกนั ก าหนดใหอ้าจารยท์ุกคณะและ
หลกัสูตรร่วมสอน โดยมีแผนการจดัการเรียนการสอน การประชุม สร้าง พฒันา และปรับปรุงเน้ือหาและ
กระบวนการเรียนการสอน และใหมี้การฝึกฝนท าโครงงาน ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงานท่ีเป็นประโยชน์
ของสงัคม

เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC )

8,000,000               1.ผลิตรายวิชาแบบ MOOC ปี62 จ านวน 5 รายวิชา
2.เปิดสอนรายวิชาSPOC/MOOC ปี61 จ านวน 36 รายวิชา
3.จ านวนบทเรียน/คณะท่ีเขา้ร่วม 20 บทเรียน
4.จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม 375 คน
5.ระบบรองรับนกัศึกษาได ้6000 คน

1.(MOOC62)คดัเลือกรายวิชา,จดัหาผูเ้ช่ียวชาญ,ด าเนินการออกแบบและผลิต,ประชาสมัพนัธ์,เปิดลงทะเบียน,
จดัเก็บขอ้มูล
2.(SPOC/MOOC61)เบิกจ่ายงวดงานท่ี3
3.จดัอบรม 5 หวัขอ้ จ  านวน 15 คร้ัง
4.(ปรับปรุงระบบ) ร่างTOR,จดัซ้ือจดัจา้ง,ติดตามการพฒันา,ทดสอบ/ปรับปรุง,เปิดใช้งาน
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

0117 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ) 10,011,000             

เงินอุดหนุนโครงการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่สากล 10,011,000             1.C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project

1. จ านวนหลกัสูตรท่ีเขา้ร่วมระดบัปริญญาตรี 90 หลกัสูตร
2. จ านวนหลกัสูตรท่ีเขา้ร่วมระดบับณัฑิตศึกษา 90 หลกัสูตร
3. ผลการประเมินความพึงพอพอใจของการจดัอบรมในภาพรวม ระดบัค่าเฉล่ีย ≥4

2.AUN–QA SAR Workshop

1. จ านวนส่วนงานท่ีเขา้ร่วมอบรมฯ  ร้อยละ >80

2. ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้ความเขา้ใจสูงข้ึนก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม ระดบัค่าเฉล่ีย ≥2

3.MU AUN-QA Assessor Training 

จ านวนส่วนงานทั้งหมดท่ีสมคัรเป็นผูต้รวจประเมิน MU AUN-QA Assessor 
(รุ่น 8 และ 9)  ร้อยละ >80

4.MU AUN-QA Assessment

จ านวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการตรวจประเมินฯ จ านวน150 หลกัสูตร

1.C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project ด าเนินจดัโครงการ/ 
กิจกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมดว้ยวิธี
 - การบรรยายใหค้วามรู้
 - การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั
 - การสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

2.AUN–QA SAR Workshop

ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

3.MU AUN-QA Assessor Training 

ด าเนินการจดัโครงการโดยเปิดรับสมคัรผูส้นใจเขา้ร่วม ตรวจสอบคุณสมบติั และแจง้ผลเพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรม 
โดยเป็นการบรรยาย ฝึกปฏิบติั และ Workshop ซ่ึงผูผ้่านการอบรมจะตอ้งมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในระดบัมหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง

4.MU AUN-QA Assessment

ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA ใหก้บัหลกัสูตร ติดตามและ
เสนอแนะการด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร

5.สนับสนุนหลกัสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพ

ระดับนานาชาติอื่น 

จ านวนหลกัสูตรท่ีผ่านการรับรอง (ของจ านวนท่ียื่นทั้งหมด) ร้อยละ 100

6.การสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวทิยาลยัเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ารับการ

อบรมเกณฑ์ AUN-QA

1. ผูแ้ทนเขา้ร่วมอบรมฯ Tier 1 จ านวน 2 คน

2. ผูแ้ทนเขา้ร่วมอบรมฯ Tier 2  จ านวน 2 คน

7.การเข้าร่วมประชุมวชิาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ AUN-QA

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการ  >10 คน

8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic

1. จ านวนส่วนงานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ >80
2. ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้ความเขา้ใจสูงข้ึนก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม  ระดบัค่าเฉล่ีย ≥2

5.สนับสนุนหลกัสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพ

ระดับนานาชาติอื่น 

ใหทุ้นสนบัสนุนหลกัสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดบัอาเซียนตามเกณฑ ์AUN-QA  และระดบั

มาตรฐานสากลอ่ืน

6.การสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวทิยาลยัเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ารับการ

อบรมเกณฑ์ AUN-QA

ส่งผูแ้ทนสมคัรเขา้ร่วมโครงการอบรมฯ AUN-QA ในแต่ละช่วงซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง AUN-QA Tier 1 และ 

Tier 2 ท่ีทางผูจ้ดัอบรมเป็นผูก้  าหนดจดัทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

7.การเข้าร่วมประชุมวชิาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ AUN-QA

ส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุมวิชาการระดบันานาชาติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานคุณภาพการศึกษา งานพฒันาคุณภาพ 

เพ่ือน าความรู้หรือประสบการณ์ท่ีไดม้าปรับใช้ภายในองคก์ร

8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic

การบรรยายใหค้วามรู้ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั การเสวนาใหค้วามรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากส่วนงานท่ีเป็น 
Best Practices และทกัษะหรือค าแนะน าในการเขียน SAR

5



ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

9.การจัดเสวนาผู้ตรวจประเมิน After action review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ AUN-QA

1. ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม AAR ร้อยละ >80

2. รายงานสรุปขอ้คิดเห็นและการด าเนินการ MU AUN-QA 1 ฉบบั

10.AUN-QA Assessor Calibration

1. ระดบัพฒันาการความรู้/ความเขา้ใจท่ีเพ่ิมข้ึน ระดบั ≥2

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/รูปแบบสามารถ น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม ระดบั ≥4.00

11.การจัดประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1. ผลงานพฒันาคุณภาพท่ีส่งเขา้ประกวด 300 ช้ิน
2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ 900 คน
3. ความพึงพอใจต่อผลการประเมินในการจดังานภาพรวม ระดบั ≥4.50

9.การจัดเสวนาผู้ตรวจประเมิน After action review (AAR) การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ AUN-QA

ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

10.AUN-QA Assessor Calibration

ช้ีแจงการปรับเปล่ียนนโยบายการตรวจประเมินฯ เตรียมความพร้อม หารือและท าความเขา้ใจในกระบวนการ
ตรวจประเมินฯ ท่ีปรับเพ่ิมเติมใหก้บัประธานตรวจประเมินตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร 

AUN-QA ไดรั้บทราบและปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั

11.การจัดประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายในประเทศและจากต่างประเทศ 
2) การเสวนาเร่ืองการใช้ระบบคุณภาพ เพ่ือการพฒันาคุณภาพ
3) นิทรรศการแสดงผลงานพฒันาคุณภาพของมหาวิทยาลยัต่างๆ ในประเทศไทย

0108 ส านักงานอธิการบดี (กองกจิการนักศึกษา) 250,000                  

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 250,000                  1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 21 โครงการ
2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1,500 คน
3. ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ร้อยละ 95
4. ร้อยละของโครงการท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100

1. ส่วนงานต่าง ๆ เสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขอรับงบประมาณสนบัสนุนมายงักองกิจการนกัศึกษา
2. กองกิจการนกัศึกษา แจง้ผลการพิจารณาอนุมติัโครงการไปยงัส่วนงาน
ต่างๆ และขออนุมติั ใหก้องคลงัมหาวิทยาลยั ตดัโอนเงินไปยงัส่วนงานต่าง ๆ
3. ส่วนงานด าเนินการจดัโครงการ และท าการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. งานการเงินของส่วนงานส่งคืนเงินเหลือจ่ายไปยงักองคลงั
มหาวิทยาลยั หลงัเสร็จส้ินโครงการ
5. ส่วนงาน แจง้ยอดรายละเอียดค่าใช้จ่าย และจ านวนผูเ้ขา้ร่วม
มายงักองกิจการนกัศึกษา ภายใน 7 วนัหลงัเสร็จส้ินโครงการ
6. ส่วนงานส่งรายงานสรุปผลโครงการพร้อมภาพและส าเนาหลกัฐาน
การเงินมายงักองกิจการนกัศึกษา ภายใน 15 วนัหลงัเสร็จโครงการ
7. กองกิจการนกัศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้ส่งต่อไปยงักองแผน
เพ่ือด าเนินการต่อไป
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

0300 คณะทันตแพทยศาสตร์ 121,750,000           

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 45,696,200             1. จ านวนผูเ้ขา้รับการศึกษา / ฝึกปฏิบติังาน 320 คน
2. จ านวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาทนัตกรรม 2 โครงการ
3. จ านวนผูป่้วยนอก 528,800 ราย
  3.1 จ านวนผูป่้วยนอก DT-(คณะทนัตแพทยศาสตร์) 416,300 ราย
  3.2 จ านวนผูป่้วยนอก GJ-(โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรีฯ) 112,500 ราย
4. จ านวนผูป่้วยใน 420 ราย
5. จ านวนยนิูตท าฟัน 735 ยนิูต
  5.1 จ านวนผูป่้วยนอก DT-(คณะทนัตแพทยศาสตร์) 614 ยนิูต
  5.2 จ านวนผูป่้วยนอก GJ-(โรงพยาบาลทนัตกรรมมหาจกัรีฯ) 121 ยนิูต
6. ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 85

1. จดัหาครุภณัฑแ์ละวสัดุท่ีใช้ในการด าเนินงานท่ีมุ่งสร้างความเป็นเลิศทางทนัตกรรม 
2. ด าเนินการบริการรักษาทางทนัตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทนัตกรรมคณะทนัตแพทยศาสตร์ และ
โรงพยาบาลทนัตรรมมหาจกัรีสิรินธรทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ 
3. ด าเนินการเป็นศนูยฝึ์กปฏิบติัของนกัศึกษาทนัตแพทยท์ั้งในและต่างประเทศ 
4. ท าการประเมินผลการรักษาเพ่ือน าไปปรับปรุงและพฒันาวิธีการรักษา

เงินอุดหนุนการพฒันาระบบบริการทางทนัตกรรมระดบัสูงกว่าตติยภูมิ 12,600,000             1. จ านวนผูรั้บบริการ 250,000 ราย
2. จ านวนช้ินงานท่ีไดใ้ช้ในการรักษาผูป่้วย 700 ช้ิน
3. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางทนัตกรรม ไม่ต ่ากว่าระดบั 3.75 ต่อ 5 คะแนน 4 คะแนน
4. ความแม่นย  า และถูกตอ้งของแผนการรักษาร้อยละ 85

1. จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับสอนโปรแกรมวางแผนการรักษาออกแบบ และ ผลิตช้ินงานทางทนัตกรรม 
2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาเพ่ือวิจยั และ พฒันาแนวทางการรักษาในคลินิก 
3. ประเมินผลความถูกตอ้งของการการวางแผนการรักษา ความถูกตอ้งของช้ินงาน และ ความพึงพอใจของทนัต
แพทยผ์ูใ้ช้ และ ความพึงพอใจต่อผลการรักษาของผูป่้วย

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 12,500,000             1. จ านวนส าเร็จการศึกษา 30 คน
2. จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่  ระยะท่ี 2 ยงัไม่อนุมติั
3. จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 30 คน
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาไดท้  างานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลงัจากจบร้อยละ 95 
5. นายจา้งมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของผูส้ าเร็จการศึกษา ร้อยละ 95
6. ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดร้อยละ 95

1. จดัแบ่งนกัศึกษาทนัตแพทยเ์ป็นกลุ่ม ๆ ต่อการใช้เคร่ืองมือ เพ่ือการศึกษาภาคปฏิบติัจริงในคลินิก
2. จดัซ้ือวสัดุส าหรับการปฏิบติังานของนกัศึกษาทนัตแพทย์
3. นกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีท่ี 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบติัการภาคสนาม (สาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน) หรือออก
หน่วยทนัตกรรมโรงเรียน
4. ประสานงานกบัโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในต่างจงัหวดัเพ่ือส่งนกัศึกษาทนัตแพทยไ์ปฝึก
ปฏิบติังาน

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาทนัต
แพทย)์

4,278,800               1. จ านวนส าเร็จการศึกษา 90 คน
2. จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 83 คน
3. จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 490 คน
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาไดท้  างานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลงัจากจบ ร้อยละ 95
5. นายจา้งมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของผูส้ าเร็จการศึกษาร้อยละ 95
6. ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดร้อยละ 95

1. จดัแบ่งนกัศึกษาทนัตแพทยเ์ป็นกลุ่ม ๆ ต่อการใช้เคร่ืองมือ เพ่ือการศึกษาภาคปฏิบติัจริงในคลินิก
2. จดัซ้ือวสัดุส าหรับการปฏิบติังานของนกัศึกษาทนัตแพทย์
3. นกัศึกษาทนัตแพทยช์ั้นปีท่ี 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบติัการภาคสนาม (สาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน) หรือออก
หน่วยทนัตกรรมโรงเรียน
4. ประสานงานกบัโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในต่างจงัหวดัเพ่ือส่งนกัศึกษาทนัตแพทยไ์ปฝึก
ปฏิบติังาน
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทนัตสุขภาพแก่ชุมชน 3,000,000               1. จ านวนผูป่้วยท่ีรับบริการรักษาดว้ยทนัตกรรมรากเทียม 50 คน
2. จ านวนเด็กและประชาชนในทอ้งถ่ินทุรกนัดารท่ีไดรั้บบริการการป้องกนัการส่งเสริมและรักษาทางทนัตกรรม
 400 คน
3. จ านวนประชาชนท่ีไดรั้บความรู้ทางทนัตสุขภาพ 10,000 คน

1. ผลิตส่ือการศึกษาดา้นทนัตสุขศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
2. ผลิตยาสีฟันจากผลงานวิจยัของคณะทนัตแพทยศาสตร์
3. ใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กเล็ก และผูสู้งอาย ุ
4. พฒันาการส่งเสริมการใหค้วามรู้สุขภาพช่องปากแก่เด็กเล็ก ประชาชน ผูดู้แลเด็ก ครู ผูน้  าชุมชน และ
อาสาสมคัรในถ่ินทุรกนัดาร 
5. จดัท ารายการสารคดีเชิงสุขภาพเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางทนัตสุขภาพสู่ประชาชน ผ่านช่องทางการส่ือสารทาง
อินเทอร์เน็ต 
6. ใหบ้ริการดา้นการรักษาแก่ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใส่ฟันทดแทนดว้ยรากฟันเทียม และ
การจดัซ้ือวสัดุรากฟันเทียม 
7. ประเมินผลความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
8. จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหค้รู ผูดู้แลเด็ก บุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเด็กกลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้ท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสม ทางดา้นทนัตสุขภาพ โภชนาการ มีสุขนิสยัการบริโภค   และการดูแลรักษาอนามยัช่องปากอยา่ง
ถูกตอ้งในพ้ืนท่ีของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก/สถานรับเล้ียงเด็ก และโรงเรียนในเขต จงัหวดัเชียงราย บุรีรัมย ์กระบ่ี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี  พงังา สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
9. ด าเนินการจดักิจกรรม ประชุม ส่งเสริมทนัตสุขภาพเพ่ือท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและ
ผูป้กครองในการใหค้วามส าคญัและดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กในพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 
10. จดักิจกรรมเพ่ือตรวจสุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียงต่อโรคฟันผุ รวมทั้งสุขภาพโดยรวมของเด็ก 
ในพ้ืนท่ีใหบ้ริการ

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 8,000,000               1. อาจารยท์นัตแพทยไ์ดรั้บทุนศึกษาต่อดา้นทนัตกรรมผูสู้งอาย ุหรือในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ในระดบัปริญญาเอก 4
 ทุน

1. อาจารยไ์ดศึ้กษาต่อถึงขั้นวุฒิปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ ทางทนัตแพทยศาสตร์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. สดัส่วนคุณวุฒิอาจารยท์างดา้นทนัตแพทยศาสตร์ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ไดใ้กลเ้คียงกบัเกณฑท่ี์ สกอ. 
ก าหนด

เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะฟ้ืนฟผููท่ี้มีใบหนา้ ขากรรไกรบกพร่อง 3,500,000               1. จ านวนผูป่้วยท่ีรับบริการบูรณะฟ้ืนฟคูวามบกพร่องหรือพิการของใบหนา้และขากรรไกร 2,500 คน 1. ใหก้ารรักษาการผ่าตดัในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของขากรรไกร
2. ใหก้ารรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันแก่ผูป่้วยท่ีมีความพิการทางขากรรไกรและใบหนา้ เช่น ในผูป่้วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ เป็นตน้
3. ใหก้ารรักษาแก่ผูป่้วยท่ีมีความบกพร่องหรือพิการของใบหนา้และขากรรไกร โดยการใส่ส่ิงประดิษฐ ์ทดแทน
4. ใหก้ารรักษาผูป่้วยท่ีมีรอยโรคของช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ และมีความพิการของใบหนา้และ
ขากรรไกร

เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาสุขภาพช่องปากและระบบบดเค้ียวผูด้อ้ยโอกาส 9,575,000               1. จ านวนประชาชนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บบริการทางทนัตสุขภาพช่องปาก 54,000 คน 
2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการร้อยละ 95

1. ใหบ้ริการผูป่้วยดอ้ยโอกาสท่ีมารับบริการท่ีคณะทนัตแพทยศาสตร์
2. ใหบ้ริการผูป่้วยท่ีมีความพิการทางสมอง  และร่างกาย
3. ใหบ้ริการแก่นกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. ใหบ้ริการทนัตกรรมแก่ผูป่้วยดอ้ยโอกาสในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนศนูยท์นัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี

12,600,000             1. จ านวนคร้ังท่ีออกหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน/ออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี 12 คร้ัง
2. จ านวนนกัเรียนและประชาชนท่ีไดรั้บบริการทางทนัตกรรม 2,500 ราย
3. จ านวนคร้ังท่ีเผยแพร่ความรู้ดา้นทนัตสุขศึกษา 2 คร้ัง
4. จ านวนนกัเรียนและครูท่ีผ่านการอบรมยวุทูต 500 คน
5. คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการทนัตกรรม 90 คะแนน
6. ครูและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข มีความเขา้ใจขอ้มูลจากการเผยแพร่ทนัตสุขภาพในระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 70

1. การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน 
2. การใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่นกัเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และประชาชนใกลเ้คียง 
3. การออกหน่วยทนัตกรรมพระราชทานฯ ตามก าหนดการปฏิบติังาน

เงินอุดหนุนศนูยส่์งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายอุยา่งเป็น
ระบบมีมาตรฐานและครบวงจร

10,000,000             1. ผูสู้งอายเุขา้ถึงระบบบริการทางสงัคมในชุมชน 2,000 ราย
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ มีระดบัดี ร้อยละ 85

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดรูปแบบของระบบการด าเนินงานโครงการ
2. จดัหาวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการใหบ้ริการและการสร้างนวตักรรม
3. ใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่ผูสู้งอายุ
4. ด าเนินการสร้างเครือข่ายการดูแลผูสู้งอายแุละเผยแพร่ความรู้ลงสู่ชุมชน
5. สร้างนวตักรรมเพ่ือการเรียนการสอนและการบริการโดยรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริการทางทนัตก
รรมแก่ผูอ้ายุ

0400 คณะเทคนิคการแพทย์ 19,323,500             

โครงการการประยกุตใ์ช้และพฒันาต่อยอดนวตักรรมการส่งเสริม
สุขภาพแบบองคร์วม (holistic health & Wellness) เพ่ือยกระดบัสุข
ภาวะผูสู้งอายใุนกลุ่มภาคกลาง

5,000,000               1. ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดัต่างๆ ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง = 50 ชุมชน
2. ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประเมินสถานะสุขภาพทางกาย = 1,000 คน
3. ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประเมินสถานะสุขภาพใจ  = 1,000 คน
4. ส่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจดังานแสดงและประยกุตใ์ช้นวตักรรมการส่งเสริม
สุขภาพแบบองคร์วม (Holistic health & Wellness) =  3-5 ช้ินงาน
5. ผลงานวิจยัท่ีถูกผลิตและมีศกัยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ =  3 ช้ิน
6. ผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทศันคติและการเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งอาย ุ= 800-1,000 คน

1. ส ารวจขอ้มูลพ้ืนท่ีและชุมชนเป้าหมายทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง เพ่ือทราบขอ้มูลพ้ืนฐานและความพร้อม
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัต่างๆ ในกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง = ประมาณ 50 แห่ง
2. คดัเลือกชุมชนเป้าหมายท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพในการร่วมด าเนินการในจงัหวดัต่างๆ ในกลุ่มภาคกลาง 
ประมาณ 20 ชุมชน โดยเร่ิมด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริมการสร้างการเปล่ียนแปลงทางความคิดดา้นสุขภาวะ
แบบองคร์วม โดยมีกลุ่มผูสู้งอายเุขา้ร่วมชุมชนละประมาณ = 80-100 คน 
3. การจดักิจกรรมเนน้การตรวจประเมินสถานะสุขภาพทางกาย ไดแ้ก่ ซกัประวติัและตอบแบบสอบถาม การชัง่
น ้าหนกั-วดัส่วนสูง การวิเคราะห์ดชันีมวลกาย การค านวณค่าไขมนัและการกระจายตวัในร่างกายรวมทั้งการ
วิเคราะห์ชีวโมเลกุลและสารต่างๆ ภายในร่างกายผ่านการเจาะเลือด การเก็บสารน ้าและส่ิงส่งตรวจ และการ
ตรวจทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการเทคนิคการแพทยใ์นรายการตรวจพ้ืนฐาน (Routine testings) รายการพิเศษ 
(Advanced testings) รวมถึงรายการตรวจติดตามภาวะเครียด (เช่น Cortisol และ Serotonin) เป็นตน้  
4. จดักิจกรรมเนน้กิจกรรมการพฒันาสติและวิถีความสุขสงบแห่งจิต (Mindfulness) และการผ่อนคลาย 
(Relaxation) โดยการใช้คล่ืนเสียง (Wave & Sound) ดนตรี (Music spa) ศิลปะ (Art relaxation) และการปรับ
สมดุลของร่างกาย (Body relaxation) ควบคู่กบัการวิเคราะห์สญัญาณสมองในช่วงคล่ืนต่างๆ
5. พฒันา จดัท า และเช่ือมโยงส่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ เขา้กบัระบบฐานขอ้มูลหรือ
แอพพลิเคชัน่ของภาครัฐท่ีมีอยู่เพ่ือใหเ้กิดการใช้ประโยชน์ในวงกวา้ง รวมทั้งการจดังานแสดงและประยกุตใ์ช้
นวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภยัจากสาร
ตกคา้งยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง

10,000,000             1) การส ารวจพ้ืนท่ีและแปลงเป้าหมายเพ่ือการผลิตเกษตรปลอดภยั (กิจกรรมตน้ทาง ภายใตห่้วงโซ่คุณค่า Value
 chain) = 100-150 แปลง
2) จดัสมัมนาเครือข่ายและฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทศันคติและความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตเกษตรและ
อาหารปลอดภยั ดว้ยแนวทางการเพ่ิมผลผลิตดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และแนวทางการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพดว้ยการบริโภคอาหารปลอดภยั  = 300-500 คน
3) การสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกคา้งในกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มท่ีมีสถานะทางสุขภาพเส่ียง
ต่อการเกิดโรค NCD ของผูป่้วยในโรงพยาบาล  บุคลากรท่ีอยู่ในองคก์รรัฐ-เอกชน /ผูบ้ริโภคทัว่ไป 
 = 1,000 คน 
4) การตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งยาฆ่าแมลง โลหะหนกั และเช้ือก่อโรคในผลผลิตทางการเกษตรและตวัอยา่ง
อาหาร  = 1,000-1,500 คน 
5) การพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารปลอดภยั = อยา่งนอ้ย 1 ระบบ
6) การเช่ือมโยงแนวทางการส่งต่อผลผลิตสู่โรงพยาบาล / หน่วยงานความร่วมมือและตลาดระดบัต่างๆ  
(modern trade supermarket)  ร้านคา้ปลีกในป๊ัมน ้ามนั หรือ ตลาดทัว่ไป = 5-10 หน่วยงาน
7) การสร้างความเช่ือมัน่ในการบริโภค โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกคา้งในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคต่างๆ เช่น ผูป่้วยในโรงพยาบาล นกัท่องเท่ียว และประชาชน = 2 ช้ินงาน
8) การประชาสมัพนัธ์แนะน าแหล่งผลิตและจ าหน่ายเกษตรและอาหารปลอดภยั เพ่ือการส่ือสารสาธารณะในวง
กวา้ง = 3 ช้ินงาน

1) การส ารวจพ้ืนท่ีและแปลงเป้าหมายเพ่ือการผลิตเกษตรปลอดภยั (กิจกรรมตน้ทาง ภายใตห่้วงโซ่คุณค่า Value
 chain) = 100-150 แปลง
2) จดัสมัมนาเครือข่ายและฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทศันคติและความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตเกษตรและ
อาหารปลอดภยั ดว้ยแนวทางการเพ่ิมผลผลิตดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และแนวทางการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพดว้ยการบริโภคอาหารปลอดภยั  = 300-500 คน
3) การสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกคา้งในกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มท่ีมีสถานะทางสุขภาพเส่ียง
ต่อการเกิดโรค NCD ของผูป่้วยในโรงพยาบาล  บุคลากรท่ีอยู่ในองคก์รรัฐ-เอกชน /ผูบ้ริโภคทัว่ไป 
 = 1,000 คน 
4) การตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งยาฆ่าแมลง โลหะหนกั และเช้ือก่อโรคในผลผลิตทางการเกษตรและตวัอยา่ง
อาหาร  = 1,000-1,500 คน 
5) การพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารปลอดภยั = อยา่งนอ้ย 1 ระบบ
6) การเช่ือมโยงแนวทางการส่งต่อผลผลิตสู่โรงพยาบาล / หน่วยงานความร่วมมือและตลาดระดบัต่างๆ  
(modern trade supermarket)  ร้านคา้ปลีกในป๊ัมน ้ามนั หรือ ตลาดทัว่ไป = 5-10 หน่วยงาน
7) การสร้างความเช่ือมัน่ในการบริโภค โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกคา้งในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคต่างๆ เช่น ผูป่้วยในโรงพยาบาล นกัท่องเท่ียว และประชาชน = 2 ช้ินงาน
8) การประชาสมัพนัธ์แนะน าแหล่งผลิตและจ าหน่ายเกษตรและอาหารปลอดภยั เพ่ือการส่ือสารสาธารณะในวง
กวา้ง = 3 ช้ินงาน

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 4,323,500               1. บริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใหแ้ก่ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการท่ีศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก
เพ่ิมข้ึน
    - MT (การทดสอบ)                          =  123,200 การทดสอบ
    - MT (ราย)                                       =  14,200 ราย
2. นกัศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั/ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ)  100 คน
3. นกัศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั/ดูงานทางวิชาชีพ (ต่างประเทศ)  10 คน
4. มีผลงานวิจยั R2R   1 เร่ือง
5. มาตรฐานสากลท่ีหอ้งปฏิบติัการไดรั้บการรับรอง   2 มาตรฐาน
6. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในบริการท่ีคณะฯ จดัให ้ 90 %
7. ผูรั้บบริการตรวจสุขภาพเห็นคุณค่าและตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาพ 90 %   
8. ระยะเวลาในการรับผลการตรวจไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด   90 %

1. บริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใหแ้ก่ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการท่ีศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก
เพ่ิมข้ึน
    - MT (การทดสอบ)                          =  123,200 การทดสอบ
    - MT (ราย)                                       =  14,200 ราย
2. นกัศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั/ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ)  100 คน
3. นกัศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั/ดูงานทางวิชาชีพ (ต่างประเทศ)  10 คน
4. มีผลงานวิจยั R2R   1 เร่ือง
5. มาตรฐานสากลท่ีหอ้งปฏิบติัการไดรั้บการรับรอง   2 มาตรฐาน
6. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในบริการท่ีคณะฯ จดัให ้ 90 %
7. ผูรั้บบริการตรวจสุขภาพเห็นคุณค่าและตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาพ 90 %   
8. ระยะเวลาในการรับผลการตรวจไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด   90 %

0500 คณะพยาบาลศาสตร์ 42,053,300             

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 41,053,300             ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ด าเนินการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนบริการวิชาการดา้นสุขภาพ 1,000,000               1.ร้อยละ 95 ของผูเ้ขา้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. ร้อยละ 95 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ/หน่วยงาน/องคก์รท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ
3. จ านวนผูเ้ขา้รับบริการ (660 คน)
4. ร้อยละ 95 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ
5. ร้อยละ95 ของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด

1. กิจกรรม บูรณาการความรู้สู่การพฒันาชุมชนสุขภาวะท่ีย ัง่ยืน :พ้ืนท่ีชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสมัพนัธ)์ 
และพ้ืนท่ีก่ึงเมือง (อ าเภอพทุธมณฑล)
2. กิจกรรม พฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
3. กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวดัไผ่ด า จ.สิงห์บุรี
4.  กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในแรงงานขา้มชาติแบบบูรณาการ การบริการวิชาการ 
วิจยั และการเรียนการสอน
5. กิจกรรม บริการใหค้  าปรึกษาและ/หรือจดันิทรรศการความรู้ดา้นสุขภาพ ในวนัส าคญัต่างๆ
6. กิจกรรม “ต ารวจไทยใส่ใจสุขภาพ”

0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 196,201,800           

โครงการพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกนัภาวะเบาหวานและ
ความดนัเลือดสูง

5,000,000               1. ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 20
2. ผูป่้วยเบาหวานท่ีเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 20
3. ประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 20
4. อาสาสมคัร ครู นกัเรียน จนท.สาธารณสุข ร้อยละ 40
5. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมสร้างเสริม 5 กิจกรรม
6. ทีมจดัท าแนวทางพฒันาระบบสุขภาพ 3 ทีม
7. แนวทางการพฒันาระบบสุขภาพ 3 เร่ือง
8. ผูป่้วยท่ีเขา้ร่วมควบคุมเบาหวานและความดนัโลหิตสูงไดดี้ข้ึน ร้อยละ 50
9. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 70

1. ประชุมวางแผนการบูรณาการงานร่วมกบัหน่วยงานในพ้ืนท่ี
2. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
3. เสริมสร้างความรู้และทกัษะใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยบริการสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพในพ้ืนท่ี
4. จดัท าระบบเก็บขอ้มูลท่ีเอ้ือต่อการวิเคราะห์วิจยั (Routine to Rasearch)
5. ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 53,360,100             1. จ านวนผูเ้ขา้รับการศึกษา/ฝึกปฏิบติังาน 3,000 คน
2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 95

สนบัสนุนวสัดุ เพ่ือจดัการเรียนการสอน ส าหรับฝึกปฏิบติันกัศึกษาแพทย ์พยาบาล เป็นการเพ่ิมทกัษะและการ
เรียนรู้ดา้นการศึกษา วิจยั บริการวิชาการ และรักษาพยาบาล

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 24,926,700             1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 110 คน
2. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ 110 คน
3. จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ 440 คน
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร ร้อยละ 100
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100

1. ประสานงานกบัคณะวิทยาศาสตร์และคณะอ่ืนๆรองรับนกัศึกษาใหม่ 
2. ด าเนินการพฒันาบุคลากรใหทุ้นสนบัสนุนพฒันาอาจารยพ์ยาบาลในการศึกษาต่อ
3. ด าเนินการสนบัสนุนกิจกรรม/โครงการเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญและความรู้เสริมหลกัสูตร
4. ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศ 
5. จดัหาวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการด าเนินงาน
6. สรุปผลการด าเนินการ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 77,595,000             1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 20 คน
2. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ 60 คน
3. จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ 360 คน
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร ร้อยละ 100
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100

สนบัสนุนวสัดุ เพ่ือจดัการเรียนการสอนเพ่ือฝึกปฏิบติันกัศึกษาแพทย ์
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 5,160,000               1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  40 คน
2. จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ 40 คน
3. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร ร้อยละ 100
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100

สนบัสนุนวสัดุ เพ่ือจดัการเรียนการสอนเพ่ือฝึกปฏิบติันกัศึกษาแพทย ์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชนัสูตรพลิกศพ 5,060,000               1. จ านวนการชนัสูตรพลิกศพ 1,100 ศพ
2. ผลการตรวจชนัสูตรพลิกศพมีคุณภาพมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
3. ความแม่นย  าในการวินิจฉยั ร้อยละ 98
4. สามารถรายงานผลการตรวจชนัสูตรพลิกศพตามระยะเวลาท่ีก าหนดในการออกใบชนัสูตร ร้อยละ 100

1. ใหก้ารบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชนัสูตร (ด าเนินการชนัสูตรพลิกศพ ผ่าศพ)
2. การจดัการเรียนการสอนดา้นเวชศาสตร์ชนัสูตร (นิติเวชศาสตร์)

เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

500,000                  1. จ านวนผูป้ระสงคข์อรับการตรวจ DNA 150 ราย
2. ผลการตรวจ DNA มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
3. สามารถรายงานผลการตรวจ DNA ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในเอกสารคุณภาพ ร้อยละ 100

ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผูถู้กกระท าทางเพศ ผูด้อ้ยโอกาสและคดีความต่างๆ

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง 10,000,000             1. จ านวนผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บบริการ (รายใหม่) 3,000 คน
2. จ านวนงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นระดบัชาติ นานาชาติ 2 ฉบบั
3. รางวลัพฒันาคุณภาพจากการใหบ้ริการหรืองานวิจยัในระดบัชาติ จ  านวน 1 ผลงาน
4. ผูป่้วยท่ีเขา้tumor conference เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40
5. อตัราการรอดชีวิตของผูป่้วยมะเร็งเทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลอยา่งนอ้ย 5 กลุ่มโรค ร้อยละ 5
6. อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการรักษาโรคมะเร็งแต่ละเดือนไม่เกินมาตรฐาน (complication grade 3 ข้ึน
ไป จากการใหย้าเคมีบ าบดั) ร้อยละ 5
7. จ านวนคร้ังของการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติ และนานาชาติ 5 คร้ัง
8. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ร้อยละ 95
9. ผูป่้วยมีระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดว้ยเคมีบ าบดั ผ่าตดั ฉายแสง ลดลงร้อยละ 5

1. พฒันาบุคลากรใหด้ าเนินงานร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2. ประชุมวิชาการระหว่างแพทยส์หสาขา เพ่ือปรึกษาแนวทางการดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกนัแบบสหสาขา(tumor 
conference) เพ่ือการดูแลผูป่้วยในรูปแบบของ multi-displinary ประโยชน์ดา้นการศึกษา วิชาการ วิจยั 
3. จดัตั้งหน่วยตรวจผูป่้วยนอกโรคมะเร็ง OCC1, 2 โดยความร่วมมือจากแพทยส์หสาขาร่วมตรวจรักษาผูป่้วย
ร่วมกนัในรูปแบบของ one stop service
4. พฒันาฐานขอ้มูลดา้นโรคมะเร็งใหท้นัสมยัและมีความต่อเน่ือง เพ่ือรองรับงานบริการ งานวิจยั และเพ่ือให้
สามารถน าไปถูกอา้งอิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือได ้
5. พฒันางานวิจยัดา้นต่าง ๆ ทั้งงานวิจยัดา้นโมเลกุล การเก็บช้ินเน้ือ และขยายงานวิจยัดา้น cell line เพ่ือ
ความกา้วหนา้ทางงานวิจยัดา้น precision และอ่ืนๆ

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและ
วยัรุ่นและกลุ่มผูใ้หญ่และสูงอายแุบบครบวงจร

5,500,000               1. จ านวนผูเ้ขา้รับบริการ 1,500 คน
2. ตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย(เบ้ืองตน้) 1 ตน้แบบ
3. ปรับปรุงและพฒันาตน้แบบในการพฒันาประชากรไทย 1 ตน้แบบ
4. มีการจดัท าเอกสารเผยแพร่ 1 ช้ิน
5. มีเครือข่ายท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั 1 แห่ง
6. มีสาขาองคค์วามรู้ท่ีร่วมกนัพฒันาตน้แบบ 1 สาขา
7. มีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบการพฒันาไปใช้ 1 แห่ง
8. มีการจดัอบรมใหห้น่วยงานภายนอก 5 คร้ัง
9. ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียง วิธีการป้องกนัโรค ร้อยละ 90
10. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ร้อยละ 90
11. โครงการยอ่ยท่ีด าเนินการตามแผน ร้อยละ 80

1. ด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือการพฒันาตน้แบบในการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย
2. ด าเนินงานกิจกรรมผลกัดนัผลงานวิจยัไปสู่ระดบันโยบาย
3. ประชุม/ประชาสมัพนัธ์โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี เพ่ือยกระดบัคุณภาพ
บริการดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล

9,100,000               1. จ านวนคร้ังท่ีออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี 15 คร้ัง
2. จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการตรวจรักษาพยาบาล 6,000 คน
3. ความแม่นย  าในการวินิจฉยัโรค ร้อยละ 100
4. ผลการรักษาพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100
5. สามารถรักษาผูป่้วยไดท้นัเวลาตามจ านวนผูป่้วยท่ีมารอรับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 100

1. การตรวจรักษาและวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วย และรับส่งต่อผูป่้วยท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาใน
สถานพยาบาลระดบัตติยภูมิ
2. ด าเนินการแนะน าการดูแล ป้องกนัตนเองจากโรคภยั

0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 415,912,400           

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 145,795,400           1. จ านวนเตียง 2,055  เตียง
2. ผูป่้วยนอก 3,000,000  คร้ัง
3. ผูป่้วยใน 85,000  คน
4. จ านวนการผ่าตดั 70,000  คร้ัง
5. จ านวนผูป่้วยท่ีมารับบริการดา้นผูมี้บุตรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ ์15,940  คน
6. นกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติัการ และผูอ้บรมดูงานในโรงพยาบาล 2,850  คน
7. จ านวนงานวิจยัดา้นการรักษาพยาบาล (งานวิจยัคงอยู)่  48  โครงการ
8. จ านวนผูป่้วยท่ีรับบริการดา้นระงบัปวด  1,700  ราย
9. จ านวนผูป่้วยท่ีรับบริการดา้นวิสญัญีวิทยา  64,500  ราย
10. อตัราอุบติัการณ์ cardiac arrest  ในงานระงบัความรู้สึก ร้อยละ 1
11. จ านวนเร่ืองร้องเรียน / ฟ้องร้อง เก่ียวกบังานวิสญัญี 0 ฉบบั

1. ด าเนินการจดับริการการรักษาพยาบาล ทั้งผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน การศึกษาและการวิจยัของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีจ านวนงานวิจยัดา้นการรักษาพยาบาล (งานวิจยัคงอยู)่ 13 โครงการ
2. จดัหายา เวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์เพ่ือยกระดบัคุณภาพบริการทางการแพทย ์การศึกษาและการวิจยั

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 195,789,000           หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี
   1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่  132  คน
   2. จ านวนนกัศึกษาคงอยู่  792  คน
   3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  48  คน

1. เปิดรับนกัศึกษา
2. จดัการเรียนการสอน
3. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ใน การเรียนการสอน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 10,836,000             1. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่  -  คน
2. จ านวนนกัศึกษาคงอยู่  84  คน
3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  84  คน
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100

1.จดัการเรียนการสอน
2.จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ใน การเรียนการสอน

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร)

6,525,000               1. จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 24 คน
2. จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 95 คน
3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 16 คน
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 80 ร้อยละ
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน หลงัจากจบการศึกษา ร้อยละ 90
6.นายจา้งมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของผูส้ าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 85

1. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
2. บริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน ท าการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนผ่านส่ือต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่
นกัเรียนผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ี
3. เปิดรับสมคัรนกัศึกษาเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรกายอุปกรณ์
4. จดัการเรียนการสอนนกัศึกษา
5. ฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารยเ์พ่ือเพ่ิมพนูทกัษะใหแ้ก่บุคลากร
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทยแ์ผนไทย
ประยกุต)์

5,000,000               1. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
(ก)  จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 60 คน
(ข)  จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 221 คน
(ค)  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 58 คน
3.  จ านวนผูเ้ขา้รับบริการรักษาผูป่้วย 55,876 ราย/ปี
4.  ปริมาณยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 10,969 กิโลกรัม
(ก) ยาผงสมุนไพร 3,897 กิโลกรัม
(ข) สมุนไพรส าเร็จรูป 7,072 กิโลกรัม
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยกุตไ์ดม้ากกว่าร้อย
ละ 90 ในการสอบคร้ังแรก ร้อยละ  90
6. จ านวนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาสามารถก าหนดหวัขอ้การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไดภ้ายในภาค
การศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 80 
7.  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกว่า 4.0  (คะแนนเตม็ 5) 4.0 คะแนน
8. ยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรท่ีจ าหน่ายมีการทดสอบตามเกณฑท่ี์ก าหนดทุกรุ่นการผลิต ร้อยละ 100

1. การจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรปกติ และการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา รวมทั้งการพฒันา
วิธีการจดัการเรียนการสอน และส่ือการศึกษาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย
2. งานบริการการตรวจรักษาและดูแลผูป่้วย โดยการบูรณาการรูปแบบการใหบ้ริการดว้ยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยกบัระบบสุขภาพของโรงพยาบาลศิริราช การใหค้วามรู้ค  าแนะน าแก่ผูป่้วยและญาติ
3. งานผลิตยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร เพ่ือใช้ส าหรับการดูแลรักษาผูป่้วย รวมทั้งเป็นการพฒันากระบวนการ
 วิธีการผลิตยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์)

2,500,000               1. จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 30 คน
2. จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 95 คน
3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 16 คน
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100 
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลงัจากจบการศึกษา ร้อยละ 80 
6. นายจา้งมีความพึงพอใจต่อผลการท างานของผูส้ าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80

1. เปิดรับนกัศึกษาเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2. จดัการเรียนการสอนนกัศึกษา
3. ฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารยเ์พ่ือเพ่ิมพนูทกัษะใหแ้ก่บุคลากร
4. จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
5. ท าการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนผ่านส่ือต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นกัเรียนผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชนัสูตรพลิกศพ 14,720,000             1.จ านวนการใหบ้ริการชนัสูตรพลิกศพ 3,800 ศพ
1.1  จ านวนการใหบ้ริการชนัสูตรพลิกศพ- ในสถานีท่ีรับผิดชอบ 3,200 ศพ
1.1.1 จน.ชนัสูตรพลิกศพ-ในสถานีท่ีรับผิดชอบท่ี รพ.ศิริราช  1,200 ศพ
1.1.2 จน.ชนัสูตรพลิกศพ-ในสถานีท่ีรับผิดชอบในสถานท่ีเกิดเหตุ 2,000 ศพ
1.2  จ านวนการใหบ้ริการชนัสูตรพลิกศพ-นอกสถานีท่ีรับผิดชอบ 600 ศพ
1.2.1 จน.ชนัสูตรพลิกศพ-นอกสถานีท่ีรับผิดชอบท่ี รพ.ศิริราช   600 ศพ
1.2.2 จน.ชนัสูตรพลิกศพ-นอกสถานีท่ีรับผิดชอบในสถานท่ีเกิดเหตุ - ศพ
2. จ านวนรายในการตรวจผูป่้วยทางคดี 10,000 ราย
3. จ านวนรายในการตรวจผูป่้วยทางศาล 140 ราย 
4. จ านวนรายในการรับส่ิงส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 9,000 ราย
5. จ านวนแผ่นสไลดใ์นการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการฮิสโตเคมี 30,000 แผ่น

1. งานบริการสงัคม การชนัสูตรพลิกศพในสถานท่ีเกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และด าเนินการ
ทางดา้นนิติเวชศาสตร์ อยา่งเป็นมาตรฐาน
2. การเรียนการสอนเก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพในสถานท่ีเกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และ
ด าเนินการทางดา้น นิติเวชศาสตร์อยา่งเป็นมาตรฐาน
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

6. จ านวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพิษวิทยา 20,000 ตวัอยา่ง
7. จ านวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการซีโรโลยี   2,500 ตวัอยา่ง
8. จ านวนตวัอยา่งในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการวตัถุพยาน 2,700 ตวัอยา่ง
9. จ านวนแพทยป์ระจ าบา้น สาขานิติเวชศาสตร์  8 คน
10. จ านวนนกัศึกษาปริญญาโท สาขานิติ - วิทยาศาสตร์ 10 คน
11. จ านวนนกัศึกษาแพทยท่ี์ลงเรียนหลกัสูตรนิติเวช (นศ.พ.ปี 5 = 240 , นศ.พ.ปี 6 = 240) 480 คน
12. จ านวนนกัศึกษาหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีลงเรียนหลกัสูตรนิติเวช 50 คน
13. จ านวนผูรั้บบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 500 คน

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศนูยก์ารศึกษาทางไกลและเครือข่ายดา้น
การแพทยศิ์ริราช (Siriraj Center of Telemedicine  : SiTEL)

1,500,000               1. จ านวนเครือข่ายทางการแพทยท์างไกล  ≥6 เครือข่าย
2. จ านวนกิจกรรมการใหบ้ริการทางไกล 456 คร้ัง
2.1 จ านวนกิจกรรมการประชุมทางไกล (Tele-Conference) 132 คร้ัง
2.2 จ านวนกิจกรรมดา้นการศึกษาทางไกล (Tele-Education) 252 คร้ัง
2.3 จ านวนกิจกรรมดา้นบริการ การแพทยท์างไกล (Telemedicine) 72 คร้ัง
3. จ านวนคร้ังท่ีมีการเขา้ใช้บริการบทเรียน 168 คร้ัง
4. จ านวนผูเ้ขา้ใช้บริการในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  3,660 คน
4.1 จ านวนผูเ้ขา้ใช้บริการประชุมทางไกล (Tele-Conference) 1,740 คน
4.2 จ านวนผูเ้ขา้ใช้บริการดา้นการศึกษาทางไกล  (Tele-Education) 1,260 คน
4.3 จ านวนผูเ้ขา้ใช้บริการดา้นบริการ การแพทยท์างไกล (Telemedicine) 660 คน
 เชิงคุณภาพ: 
5. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ตน้ทาง ร้อยละ 80
6. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  ปลายทาง ร้อยละ 80
7. ความพึงพอใจต่อผูบ้ริการ (Support) ร้อยละ 80

1. โครงการพฒันาตน้แบบเครือข่ายพนัธมิตรทางการแพทยท์างไกล ในประเทศ และต่างประเทศ 
(Tele-conference, Tele-medicine)
2. โครงการศึกษาติดตามการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพ่ือการสนบัสนุนการเรียนการสอนทาง
คลินิกระหว่างคณะแพทยศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลร่วมสอน (Tele-education)
3. โครงการจดัการประชุมเชิงวิชาการแพทยท์างไกล (Tele-education, Tele-medicine)
4. โครงการพฒันาตน้แบบการแพทยท์างไกล (Tele-medicine)
5. โครงการพฒันาตน้แบบการจดัการเรียนการสอนทางไกล (Tele-education)

เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

697,000                  จ านวนผูรั้บบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 1,390 คน 1. จดัท าโครงการน าร่องใหค้วามรู้ เด็ก กลุ่มวยัรุ่น ครูและผูป้กครอง  ซ่ึงจะจดัอบรมทั้งหมด 2 รุ่น จ  านวน
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมประมาณ 150 คน/รุ่น                                     
2. จดัท าโครงการ "อบรมคุณแม่ตั้งครรภเ์พ่ือเด็กท่ีสมบูรณ์"

เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหา
ราชินีเพ่ือสุขภาพผูพิ้การทางการมองเห็น

550,000                  1. จ านวนผูพิ้การท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์150 คน
2. จ านวนคร้ังในการอบรมดา้นการบริการวิชาการ 3 คร้ัง

1.เผยแพร่ความรู้ภายในพิพิธภณัฑศิ์ริราชแก่ผูพิ้การ
2.ปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูพิ้การ
3.ขยายฐานการเรียนรู้ใหแ้ก่สถาบนัการศึกษาท่ีรองรับผูพิ้การในท่ีต่างๆ
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เงินอุดหนุนโครงการผ่าตดัรักษาน ้าคัง่ในโพรงสมองในผูสู้งอาย ุ
(Normal Pressure Hydrocephalus)

8,000,000               1. จ านวนผูป่้วยใหม่ 100 ราย
2. ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพร์ะดบันานาชาติ 1 เร่ือง 
3. ลดอตัราผลแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนจากโรคน้ี - ร้อยละ

1. เผยแพร่องคค์วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
   1.1 แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยภ์ายใน และภายนอกโรงพยาบาลศิริราช
   1.2 ประชาชนทัว่ไป 
2. ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
3. สร้างความร่วมมือกบัสหสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งในโรงพยาบาลศิริราชเพ่ือคดักรองผูป่้วยและใหก้ารวินิจฉยั
ผูป่้วยในระยะแรกเร่ิมของโรคไดม้ากข้ึน 
4. จดัเตรียมสถานท่ี  และครุภณัฑป์ระจ าศนูย์
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบักระทรวงสาธารณสุข

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอด
เลือดสมอง

10,500,000             1. ระยะเวลาวนันอนเฉล่ียของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 7 วนั
2. สอนและฝึกอบรมดา้นโรคหลอดเลือดสมองใหก้บัพยาบาลหอผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผูป่้วย
อายรุศาสตร์ และบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงพยาบาลศิริราช เป็นประจ าสม ่าเสมอ 2 คร้ัง/ปี
3. จดันิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยใหค้วามรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโรงพยาบาล 2 
คร้ัง/ปี
4. สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 5 8 โรงพยาบาล/ปี
5. ผลงานตีพิมพว์ารสารทางวิชาการในหรือต่างประเทศ 2 เร่ือง/ปี
6. อตัราผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดท่ีไดรั้บยาสลายล่ิมเลือดภายใน 60 นาทีเม่ือมาถึงโรงพยาบาล (door
 to needle time ≤ 60 min) 95 ร้อยละ
7. อตัราการตายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ 5 ร้อยละ
8. อตัราส่วนผูป่้วยท่ีไดรั้บการประเมินเพ่ือใหก้ารรักษาดว้ยวิธี Mechanical Thrombectomy  ร้อยละ 100
9. อตัราผูป่้วยหรือผูดู้แลมีความรู้และแสดงทกัษะท่ีจ าเป็นไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 100 
10. อตัราผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีจ าหน่ายไดต้ามเวลา ท่ีคาดหมาย ร้อยละ 90
11. ระยะเวลาเฉล่ีย (Median )ท่ีใช้ตั้งแต่ทีมรังสีร่วมรักษาไดรั้บแจง้จนถึงการแทงเขม็เขา้หลอดเลือดแดงใหญ่ 
(CT to Puncture Time) 80 นาที

1. จดัหาครุภณัฑ ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการรักษาพยาบาล
2. พฒันาระบบการใหบ้ริการแบบสหสาขาวิชา
3. ฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการใหบ้ริการ 
4. ใหบ้ริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางดา้นการรักษาและการป้องกนัโรค

เงินอุดหนุนโครงการเภสชัวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศนูยค์วามเป็นเลิศ
วิจยัสากล (SISP 2.0)

3,500,000               1. ความร่วมมือกบับริษทัผลิตยาเอกชนเพ่ือการต่อยอดเชิงพาณิชย ์2 โครงการ/ปี
2. งานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ 6 เร่ือง/ปี
3 .ความร่วมมือ (MOU) ระดบัชาติและนานาชาติ 2 เครือข่าย (สะสม)
4. การแลกเปล่ียนความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบติัขั้นสูงกบัสถาบนัวิจยัต่างประเทศ 2 คน/ปี
5. การประชุมวิชาการดา้นเภสชัวิทยาเชิงระบบระดบัประเทศ 1 คร้ัง/ปี
6. การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเชิงเทคนิคขั้นสูงระดบัประเทศ 1 คร้ัง/ปี
7. สมัมนาแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างนกัวิจยัภายในเครือข่ายระดบัประเทศและนานาชาติ 6 คร้ัง/ปี
8. ทุนวิจยัจากภายนอกคณะฯ 5 โครงการ/ปี
9 .การผลิตนกัศึกษาหลงัปริญญา 3 คน/ปี

1. ด าเนินการวิจยัและคน้ควา้การพฒันายาแบบมุ่งเป้า และวิธีการรักษาท่ีมีความจ าเพาะกบัคนไข้
2. การจดัประชุมสมัมนาเพ่ือส่งเสริมเครือข่ายและเสริมสร้างความรู้ดา้นการผลิต การพฒันา และใช้ยาแบบมุ่ง
เป้าท่ีใหผ้ลเฉพาะเจาะจง (Targeted Therapeutics) ระดบัประเทศและนานาชาติ
3. จดัประชุมเชิงปฏิบติัใหแ้ก่นกัวิจยัและบริษทัผูผ้ลิตยาท่ีสนใจ
4. จดัประชุมเชิงวิชาการระดบัชาติ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์แก่ผูท่ี้สนใจ
5. ร่วมมือกบัหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาเภสชัวิทยานานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรืออ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการผลิตบณัฑิต
6. แลกเปล่ียนความรู้และการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นเภสชัวิทยาเชิงระบบกบัสถาบนัวิจยัต่างประเทศ
7. จดัตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจยัทั้ง 3 เครือข่าย
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8. สรรหาและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรวิจยั
9. จดัซ้ือครุภณัฑใ์หม่ท่ีมีความจ าเป็น
10. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขเก่ียวกบัการแพทยแ์บบแม่นย  า
11. ส่งเสริมความร่วมมือดา้นเภสชัวิทยาเชิงระบบกบับริษทัผลิตยาภายในประเทศ
12. เผยแพร่ผลงานวิจยัสู่สาธารณะ โดยการตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการ

เงินอุดหนุนโครงการศนูยห์ลอดเลือดแดงใหญ่วิกฤต Siriraj Critical 
Aortic Center

10,000,000             1. อตัราการรอดชีวิต ร้อยละ 90
2. อตัราการรอดชีวิตในผูป่้วย Complex surgery ร้อยละ 80
3. อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นชนิดรุนแรง (Major complication) ร้อยละ 10
4. อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้น ชนิดรุนแรง(Major complication) ในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูง หรือ Complex 
aortic surgery  ร้อยละ 20

1. ใหบ้ริการรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่
2. พฒันาระบบงานดา้นการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
3. จดัหาอุปกรณ์ส านกังาน, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, อุปกรณ์ในหอ้งผ่าตดั
4. จดัฝึกอบรม หลกัสูตรยอ่ยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นคลินิก อนุสาขาศลัยศาสตร์หลอดเลือดแดงใหญ่ขั้นสูง
5.ฝึกอบรมและใหค้วามรู้ดา้นการผ่าตดัหลอดเลือดแดงใหญ่แก่บุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช
6. ฝึกอบรมและใหค้วามรู้ดา้นการผ่าตดัหลอดเลือดแดงใหญ่แก่บุคลากร หรือหน่วยงานภายนอก

0800 คณะเภสัชศาสตร์ 24,368,500             

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 2,925,500               โครงการร้านยาคณะเภสชัฯ มหิดลร่วมใจ ร่วมบริหารตูย้าชุมขนอยา่งปลอดภยั
1.จ านวนตูย้าของศนูยสุ์ขภาพชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ  5 ตู้
2.จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  200 คน
3.จ านวนผูรั้บบริการปรึกษาการใช้ยาในชุมชน  120 คน
4.จ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการตูย้าภายในศนูยสุ์ขภาพชุมขน 10 คน
5.คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมไม่นอ้ยกว่า4จากคะแนนเตม็ 5  4.5 คะแนน
2.โครงการเภสชักรอบรมใหค้วามรู้ดา้นการใช้ยา การป้องกนัโรค การสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ก่อาสาสมคัร
สาธารณสุข กรุงทพมหานคร
1.จ านวนการใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ยาและความรู้เร่ืองการเกิดโรคและการป้องกนัโรคท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่อาสาสมคัร
สาธารณสุข  6 คร้ัง
2.จ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขเขา้ร่วมกิจกรรม  480 คน
3.คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ไม่นอ้ยกว่า 4 จากคะแนนเตม็ 5  4.5 คะแนน
3.โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
1.จ านวนโครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นสมุนไพรท่ีใช้เป็นยารักษาโรคทัว่ไป 3 โครงการ
2.จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นสมุนไพรท่ีใช้เป็นยารักษาโรคทัว่ไป 150 คน
3.จ านวนโครงการส่งเสริมดา้นสุขภาพสู่ชุมชนโดยเภสชักร  3 โครงการ
4.จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมดา้นสุขภาพสู่ชุมชนโดยเภสชักร 150 คน
5.จ านวน Visit ของ Website  2.0 ลา้น Visit

1.โครงการร้านยาคณะเภสชัฯ มหิดลร่วมใจ ร่วมบริหารตูย้าชุมขนอยา่งปลอดภยั
1.1 จดัท าคู่มือการใช้ยาอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั ฉบบัเพ่ือประชาชน  
1.2 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท าการส ารวจตูย้าประจ าชุมชน  
1.3 ส ารวจตูย้าชุมชน
1.4 จดัหาภาชนะบรรจุยาและจดัท าป้ายท่ีเห็นไดช้ดัเจน พร้อมวิธีการใช้ยาอยา่งถูกตอ้ง
1.5 ใหค้วามรู้เร่ืองการจดัระเบียบตูย้าและการใช้ยาเบ้ืองตน้ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และแจกคู่มือการใช้ยา
1.6 ประเมินโครงการ
2.โครงการเภสชักรอบรมใหค้วามรู้ดา้นการใช้ยา การป้องกนัโรค การสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ก่อาสาสมคัร
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
2.1 ประสานงานกบัศนูยบ์ริการสาธารณสุข 2 กรุงเทพมหานคร (วดัมกักะสนั)
2.2 ใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ยาและความรู้เร่ืองการเกิดโรคและการป้องกนัโรคท่ีถูกตอ้ง ใหแ้ก่อาสาสมคัร
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  เดือนละ 1 คร้ัง จ  านวน 6 คร้ัง
2.3 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
3.โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นสมุนไพรท่ีใช้เป็นยารักษาโรคทัว่ไป
3.2 โครงการส่งเสริมดา้นสุขภาพสู่ชุมชนโดยเภสชักร
3.3 จ านวน  Visit ของ Website
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาเภสชั 4,457,000               1.นกัศึกษาทุกคนเขา้ร่วมการปฐมนิเทศเพ่ือทราบขอ้ปฏิบติั คู่มือการฝึกปฏิบติังาน  (ร้อยละ 100)
2.นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการและผ่านการประเมินผลการฝึกปฏิบติังาน (ร้อยละ 100)
3.แหล่งฝึกปฏิบติังาน (ร้อยละ 100) ไดรั้บการประเมินความพีงพอใจจากนกัศึกษาในระดบัดี
4.คณะกรรมการนิเทศงานทุกคน เขา้นิเทศงาน ณ แหล่งฝึกทุกแห่ง (ร้อยละ100)
5.แหล่งฝึกปฏิบติังานทุกแห่งไดรั้บโควตา้ประชุมวิชาการ (ร้อยละ 100)
6.จ านวนโครงการท่ีนกัศึกษาท าโครงการวิจยั  (65 เร่ือง)
7.จ านวนคร้ังท่ีจดัโครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือทบทวน พฒันากระบวนการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลกัสูตร  (2 คร้ัง)
8.จ านวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่า (ร้อยละ 60)
9.จ านวนคร้ังท่ีจดัโครงการสร้างความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ Outcome-based education (2 คร้ัง)

1.การปฐมนิเทศนกัศึกษาก่อนฝึกปฏิบติังานในโครงการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ
2.นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3,4 และ 6 ฝึกปฏิบติังาน ณ แหล่งฝึกทั้งภาครัฐและเอกชน
3.การประเมินการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา
4.การนิเทศงานในโครงการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ
5.การประเมินผลแหล่งฝึกปฏิบติังาน
6.การพฒันาแหล่งฝึกปฏิบติังาน
7.นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 ท าวิจยัในรูปแบบโครงการพิเศษตลอดปีการศึกษา
8.คณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือทบทวน พฒันากระบวนการเรียนการสอน 
และปรับปรุงหลกัสูตร
9.คณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการเพ่ือจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศนูยท์ดสอบเคร่ืองส าอางและเภสชัภณัฑ์
ทางผิวหนงั

5,233,000               1. ใหบ้ริการการทดสอบผลิตภณัฑป์กป้องแสงแดด (100 ตวัอยา่ง)
2. ใหบ้ริการทดสอบผลิตภณัฑ ์whitening (3 ตวัอยา่ง)
3. ใหบ้ริการทดสอบผลิตภณัฑ ์anti-aging (3 ตวัอยา่ง)
4. ใหบ้ริการทดสอบผลิตภณัฑใ์หค้วามชุ่มช้ืน (3 ตวัอยา่ง) 
5. ใหบ้ริการทดสอบความปลอดภยั (4 ตวัอยา่ง)
6. จดัอบรมสมัมนา (1 คร้ัง)

1.จดัหาครุภณัฑ ์ 
2.ทดสอบประสิทธิภาพแความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
3.จดัอบรมสมัมนา

เงินอุดหนุนโครงการศนูยพ์ฒันาผลิตภณัฑย์าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 11,253,000             1.หอ้งปฏิบติัการวิจยัและพฒันา/จดัหาบุคลากร (1คน)         
2.ใหบ้ริการพฒันาต ารับยาแผนโบราณ (1 ต ารับ)      
3.ใหบ้ริการพฒันาต ารับผลิตภณัฑสุ์ขภาพอ่ืนๆ (2 ต ารับ)
4.ใหบ้ริการปรึกษาการพฒันาผลิตภณัฑย์า และ ผลิตภณัฑสุ์ขภาพแก่ผูป้ระกอบการ (5 ต ารับ)          
5.จดัอบรม สมัมนา เพ่ือใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ (1 คร้ัง)

1.จดัเตรียมหอ้งวางเคร่ือมือวิจยัและพฒันาชัว่คราวท่ีคณะเภสชัศาสตร์ พญาไท และเตรียมแผนการด าเนินงาน
ใหม่ใหร้องรับกบัสถานการณ์ท่ีโครงการก่อสร้างล่าช้า
2.ปรับสูตรต ารับใหต้รงตามความตอ้งการของหน่วยงานภายนอก
3.จดัเตรียมแผนการวิจยัและพฒันาเม่ือท าสญัญาเสร็จ
4. ออกประชาสมัพนัธ์ตามงานจดัแสดงสินคา้ต่างๆ
5.ยงัไม่จดัอบรมจนกว่าโครงการฯจะสร้างแลว้เสร็จ

เงินอุดหนุนดา้นเภสชัศาสตร์ 500,000                  1.หน่วยพัฒนาการผลติเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร

1.1 จ านวนการพฒันาเภสชัภณัฑ ์ 2 ต ารับ  
1.2 จ านวนเภสชัภณัฑท่ี์ศึกษาความคงตวั  2 ต ารับ 
1.3 จ านวนเภสชัภณัฑท่ี์ศึกษาการปลดปล่อยตวัยา 2 ต ารับ  

1.หน่วยพัฒนาการผลติเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร

1.1 พฒันาต ารับครีมอาร์บูติน  4 ต ารับ และประเมินสมบติัทางกายภาพ
1.2 พฒันาวิธีวิเคราะห์สารส าคญั อาร์บูติน  ดว้ย HPLC
1.3 พฒันาวิธีการสกดัสารส าคญัออกจากต ารับ
1.4 ศึกษาความคงตวัทางกายภาพ เคมี และ ชีวภาพของครีมอาร์บูติน  4 ต ารับ 
1.5 ศึกษาการปลดปล่อยตวัยาส าคญัจากครีมอาร์บูติน  ท่ีมีความคงตวัดี
1.6 สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา
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0900 คณะวทิยาศาสตร์ 129,325,600           

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 200,000                  1. ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าภายใน 6 เดือน (95)
2. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทตามระยะเวลาท่ีก าหนด (5 คน)
3. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทตามระยะเวลาท่ีก าหนด (3 คน)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ช้มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต หลงัการท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี (95)

1. จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาพิษวิทยา
2. ร่วมมือท าการวิจยักบัหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัมหิดล
3. ร่วมเป็นกรรมการวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และอกชน รับปรึกษาปัญหา
ทางดา้นพิษวิทยา

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 9,101,600               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 23,814,000             ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม (โครงการปรับปรุงอาคารบรรยาย
รวม 1 และ 2 (L1-L2) ศาลายา)

4,992,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั 1. จดัจา้งปรับปรุงกนัซึมดาดฟ้า (อาคาร L1-L2)
2. จดัหาเกา้อ้ีฟังบรรยาย อาคารบรรยาย 1 (L1-101, 102) หอ้งละ 300 ท่ีนัง่

2.คลงัข้อมูลยา

2.1 ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นยาแก่ผูม้าขอใช้บริการ
2.2 ติดตามขอ้มูลดา้นยาเพ่ือจดัท า "สารคลงัขอ้มูลยา"
2.3 จดัท าข่าวประจ าสปัดาห์ เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีทนัสมยัและรวดเร็วโดยท าในรูปแบบส่ืออิเล็กโทรนิกส์
2.4 ใหบ้ริการถาม-ตอบ ปัญหาเร่ืองยา ผ่านทาง Internet 
2.5 เผยแพร่บทความส าหรับเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ือง
2.6 จดัหาต าราทางวิชาการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา และบุคลากรภายในคณะเภสชัศาสตร์
2.7 บริการสมคัรสมาชิกใหม่สารคลงัขอ้มูลยา และต่ออายสุมาชิกสารคลงัขอ้มูลยา

3.อุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาติ

3.1.1 ดูแล รักษาสมุนไพร ใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกว่า 750 ชนิด
3.1.2 มีผูเ้ขา้ชมอุทยานฯ เฉล่ีย 3,000 คน/เดือน
3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 
3.2.1 เพ่ิมขอ้มูลสมุนไพร 10 ชนิด /เดือน
3.2.2 เพ่ิมขอ้มูลการใช้ประโยชน์และงานวิจยัสมุนไพร 1 ชนิด/เดือน
3.3 มีการจดัอบรม 1 คร้ัง/  เดือน
3.4 การอบรมความรู้แก่ผูพิ้การและผูสู้งอาย ุ4 คร้ัง/ปี
3.5 การอบรมความรู้เร่ืองสมุนไพรและเคร่ืองยาไทยส าหรับแพทยแ์ผนไทย 2 คร้ัง / ปี
3.6 การเก็บรวบรวมเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้  จ  านวน 30 ชนิด
3.7 การรวบรวมและจดัท าตวัอยา่งสมุนไพรแหง้ (Herbarium specimen) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและอา้งอิง
สายพนัธุ์ 
3.8 การจดัท าฐานขอ้มูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย จ านวน 50 ชนิด
3.9 การจดัแสดงนิทรรศการ นอกสถานท่ี ผลประเมินความพึงพอใจมากกว่า   4 คะแนน จาก 5 คะแนน 
3.10 กิจกรรม การส ารวจและอนุรักษพ์นัธุ์พืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์จากป่า จ  านวน 2 คร้ัง

2.คลงัข้อมูลยา

2.1 จ านวนสมาชิก (สมาชิกใหม่)  (720 คน)
2.2 จ านวนค าถาม  (460 คน)
2.3 ก าหนดเวลาตีพิมพส์ารคลงัขอ้มูลยา  (4 ฉบบั)
2.4 ระยะเวลาตอบค าถาม (1-7 วนั) 

3.อุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาติ

3.1 การรวบรวมอนุรักษพ์นัธุ์สมุนไพรและจดัปลูกเพ่ือการเรียนรู้
3.2 การจดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพรในเวบ็ไซตอุ์ทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
3.3 การอบรมความรู้หรือจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มส าหรับประชาชนทัว่ไป
3.4 การอบรมความรู้แก่ผูพิ้การและผูสู้งอาย ุ
3.5 การอบรมความรู้เร่ืองสมุนไพรและเคร่ืองยาไทยส าหรับนกัเรียน นกัวิชาการและบุคลากรสาธารณสุข
3.6 การเก็บรวบรวมเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้ 
3.7 การรวบรวมและจดัท าตวัอยา่งสมุนไพรแหง้ (Herbarium specimen) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและอา้งอิง
สายพนัธุ์ 
3.8 การจดัท าฐานขอ้มูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย
3.9 การจดัแสดงนิทรรศการ นอกสถานท่ี 
3.10 กิจกรรม การส ารวจและอนุรักษพ์นัธุ์พืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์จากป่า
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เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม (โครงการปรับปรุงอาคารบรรยายรวม
 1 และ 2 (L1-L2) ศาลายา)

11,008,000             ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั 1. จดัจา้งปรับปรุงระบบโสตทศันูปกรณ์ 1 ระบบควบคุม 2 หอ้งเรียน
2. จดัจา้งปรับปรุงระบบปรับอากาศ  (หอ้งบรรยาย 300 ท่ีนัง่ 2 หอ้ง)

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 3,480,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 14,968,000             ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพ่ือพฒันาขีดสมรรถนะ
ในศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการศึกษาขา้มพรมแดนทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์

3,500,000               1. จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ (3,500 คน)
2. จ านวนหอ้งเรียนท่ีไดรั้บการปรับปรุง (4 หอ้ง)
3. จ านวนวิชาท่ีเขา้ร่วมโครงการ (15 วิชา)
4. จ านวนผูเ้ขา้ใช้ E-learning จากนอกมหาวิทยาลยั (1000 คน)
5. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ (ร้อยละ 85)
6. เวลาท่ีใช้ในหอ้งเรียนลดลง (ร้อยละ 15)

1. จดัท าระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
2. ท าการเช่ือมต่อไปยงัวิทยาเขตต่างๆ หรือภายนอกมหาวิทยาลยัผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงของทาง
มหาวิทยาลยั ทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดสด และการเรียนการสอนผ่าน website

เงินอุดหนุนโครงการคลงัขอ้มูลและศนูยเ์รียนรู้ทางพยาธิวิทยา 5,000,000               1. จ านวนส่ือการเรียน-การสอนทางพยาธิวิทยา ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตวัอยา่งช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา ส่ือสไลด์
ทางพยาธิวิทยา ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการเรียนรู้ผ่านระบบ IT เป็นตน้ (600 ช้ินงาน)
2. จ านวนผลงานนวตักรรมทางพยาธิวิทยาเชิงพาณิชย ์เช่น ชุดส่ือการเรียนการสอน ชุดสียอ้มท่ีมีคุณภาพและ
จ าเพาะกบัการใช้งาน (1 ช้ินงาน)
3. จ านวนผูใ้ช้บริการคลงัขอ้มูลและศนูยเ์รียนรู้ทางพยาธิวิทยา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั (750 คน)
4. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมกบัคลงัขอ้มูลและศนูยเ์รียนรู้ทางพยาธิวิทยา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั (150 คน)
5. ระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการของผูใ้ช้บริการคลงัขอ้มูลและศนูยเ์รียนรู้ทางพยาธิวิทยา  (คะแนน 4.15 
จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน)

1. จดัหาครุภณัฑเ์พ่ือรองรับกิจกรรมของคลงัขอ้มูลและศนูยเ์รียนรู้ฯ ใหเ้หมาะสมกบัภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน
2. ผลิตส่ือการเรียน-การสอนทางพยาธิวิทยา ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตวัอยา่งช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา ส่ือสไลดท์าง
พยาธิวิทยา ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการเรียนรู้ผ่านระบบ IT
3. ผลิตผลงานนวตักรรมทางพยาธิวิทยาเชิงพาณิชย ์เช่น ชุดส่ือการเรียนการสอน ชุดสียอ้มท่ีมีคุณภาพและ
จ าเพาะกบัการใช้งาน
4. บริการทรัพยากรส่ือการเรียน-การสอน เช่น ตวัอยา่งช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา ส่ือสไลดท์างพยาธิวิทยา ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยผูใ้ช้บริการสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (self-study)
5. จดัการเรียนการสอนและบริการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางพยาธิวิทยา อาทิ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจ าและงานวิจยั โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการอิมมู
โนฮีสโตเคมมิสทรี และโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการยอ้มตวัอยา่งดว้ยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต ์และ
โครงการฝึกงาน/อบรมระยะสั้น

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนปฏิบติัการ
ชีววิทยา ส าหรับเป็นพ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัมหาวิทยาลยัใน
ศตวรรษท่ี 21

5,600,000               1. จ านวนนกัศึกษาท่ีเรียนปฏิบติัการชีววิทยาต่อปี (3,050 คน)
2. จ านวนบทเรียนปฏิบติัอิเลกทรอนิก (2 บทเรียน)
3. จ านวนการฝึกอบรมการเรียนการสอนปฏิบติัการ ส าหรับหน่วยงานภายนอก (1 คร้ัง)
4. หอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบการน าเสนอ 2 ทิศทาง  (ไม่รวมกลอ้งจุลทรรศน์ 40 ตวั) (2 หอ้ง)

1. ปรับเน้ือหารูปแบบบทเรียนปฏิบติัการ และจดัเตรียมบทปฏิบติัการใหอ้ยู่ในรูปแบบ electronic (ต่อเน่ือง)
2. จดัหาครุภณัฑแ์ละส่ือการสอนปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาบทปฏิบติัการ
3. ปรับปรุงดา้นกายภาพและวางระบบ digital biology laboratory ในหอ้งปฏิบติัการจ านวน 2 หอ้ง
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ 
ระยะท่ี 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

47,662,000             1. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีส าเร็จตามก าหนดเวลาทุกระดบั (75)
2. นกัศึกษาไดรั้บทุนอุดหนุนครบตามท่ีทุนก าหนด  (ร้อยละ 95)
3. นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานทางดา้นวิทยาศาสตร์ ในประเทศ (ร้อยละ
 50)
4. นกัศึกษาท่ีไดเ้ขา้กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทางดา้นภาษาองักฤษ (ร้อยละ 80)
5. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีไดเ้ขา้ร่วม โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน (วทท.
เยาวชน)  (ร้อยละ 100)
6. นกัศึกษาระดบัปริญญาโทและเอกไดเ้ขา้ร่วม โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน
 (วทท.เยาวชน)  (ร้อยละ 10)
7. นกัศึกษาทุนระดบัปริญญาตรีไดเ้ขา้ร่วม โครงการฐมนิเทศนกัศึกษาทุนเรียนดี ระดบัปริญญาตรี  (ร้อยละ 80)
8. นกัศึกษาทุนระดบัปริญญาโทและเอกไดเ้ขา้ร่วม โครงการฐมนิเทศนกัศึกษาทุนเรียนดี ระดบับณัฑิตศึกษา 
(ร้อยละ 70)

1. จดัการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาทุนระดบัปริญญาตรี โท เอก
2. ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรม/ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานทางดา้นวิทยาศาสตร์ ในประเทศ
3. จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาทางดา้นภาษาองักฤษ
4. สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน (วทท.เยาวชน)

1000 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4,438,400               

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการวิจยัและการเรียนการสอนทาง
วิศวกรรมบูรณาการโดยเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม Entrepreneurial University

4,438,400               1. จ านวนหอ้ง Active Learning Classroom  2 หอ้ง  
2. จ านวนหอ้ง co-working space และหอ้งวิศวกรรมภาคอุตสาหกรรม 1 หอ้ง
3. จ านวนหอ้ง FAB LAB เพ่ือความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม 1 หอ้ง
4. จ านวนผลงานวิจยัและตีพิมพ ์15 ฉบบั
5. จ านวนนกัศึกษา นกัวิจยัและอาจารยท่ี์เขา้ (learning room และหอ้ง Fabrication) 1,500 คน
6. นกัศึกษาและนกัวิจยัมีความพีงพอใจกบัการใช้ประโยชน์จากหอ้งปฏิบติัการ และเคร่ืองมือท่ีพร้อมและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริม Industrial 4.0 ร้อยละ 100
7. จ านวนบทความทางวิชาการท่ีไดจ้ากการใช้หอ้งปฎิบติัการทางวิศวกรรม
วิเคราะห์ผลขอ้มูลเชิงลึกระดบันานาชาติ 7 ฉบบั
8. จ านวนผลิตภณัฑต์น้แบบและนวตักรรมทางวิศวกรรม 7 ผลิตภณัฑ์
9. จ านวนความร่วมมือดา้นงานวิจยัและพฒันา นวตักรรมกบัภาคอุตสาหกรรม ต่างประเทศ 1  ในประเทศ 2

1. จา้งนกัวิจยัหลงัปริญญาเอก (postdoc) จ านวน 5 คน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตดา้นผลงานวิจยั นวตักรรม สิทธิบตัรและ
การตีพิมพผ์ลงาน เพ่ือยกระดบังานวิจยัสู่ระดบันานาชาติ
2. จา้งต าแหน่งนกัวิจยัวุฒิปริญญาโท จ านวน 5 คน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตดา้นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น
งานวิจยัชั้นสูงและผลงานวิจยั นวตักรรม สิทธิบตัร รวมถึงการตีพิมพผ์ลงาน เพ่ือยกระดบังานวิจยัสู่ระดบั
นานาชาติ
3. จา้งต าแหน่งนกัวิจยัวุฒิ ป.ตรี จ  านวน 2 คน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตดา้นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นงานวิจยั
ชั้นสูงและผลงานวิจยั นวตักรรม สิทธิบตัร รวมถึงการตีพิมพผ์ลงาน เพ่ือยกระดบังานวิจยัสู่ระดบันานาชาติ
4.จดัท าหอ้ง Active Learning Classroom 4 หอ้ง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ interactive ท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้โดย
ค านึงถึงผลลพัธ์ (outcome based education) และส่งเสริมงานวิจยั และเครือข่ายการวิจยัระดบันานาชาติ
5. จดัท าหอ้ง Maker Space จ านวน 1 หอ้ง เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีท่ีนกัศึกษา นกัวิจยั อาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม ไดถ่้ายทอดความรู้ประสบการณ์โดยตรง จากการลงมือท างานวิจยัและพฒันาร่วมกนั
6. จดัท าศนูยเ์คร่ืองกลางดา้นวิศวกรรม (Engineering Fabrication LAB) เพ่ือตอบสนองการวิจยัและพฒันา
นวตักรรม จากการผลิตตน้แบบจากเคร่ืองมือท่ีมีความละเอียด และความแม่นย  าสูง จากนกัศึกษา นกัวิจยั และ
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัมหิดล รวมไปถึงเครือข่ายงานวิจยัภายในประเทศไทย
7. จดัท าหอ้ง Interactive LAB และ Interactive Computational Space ส าหรับการเรียนการสอน และงานวิจยัท่ี
ตอ้งอาศยัการวิเคราะห์และประมวลผลชั้นสูง
8. ปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับฝึกอบรมการเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial) ร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม 
และ International and Industrial Collaboration office)
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ แผนตัวช้ีวดัโครงการ แผนการด าเนินงาน

1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 33,321,100             

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 250,000                  1) จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระดบันานาชาติ  
   9 หลกัสูตร
2) จดัการประชุม/สมัมนา  ระดบันานาชาติ 1 คร้ัง
3) ประสานงานการเยี่ยมชม/ ดูงานชาวต่างประเทศ      7/47 คร้ัง/คน
4) จดัหลกัสูตรอบรม/ประชุมสมัมนาระดบันานาชาติ      4/80 คร้ัง/คน

1)จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระดบันานาชาติ
2)จดัการประชุม/สมัมนา  ระดบันานาชาติ
3)ประสานงานการเยี่ยมชม/ ดูงานชาวต่างประเทศ
4)จดัหลกัสูตรอบรม/ประชุมสมัมนาระดบันานาชาติ

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 28,071,100             1.ใหบ้ริการบ าบดัรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั 
  -  ผูป่้วยนอกไม่นอ้ยกว่าปีละ 80,000 ราย
  -  ผูป่้วยในไม่นอ้ยกว่าปีละ 2,000 ราย
2.ใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการเฉพาะทางผูป่้วยโรคเขตร้อน 15,000 ตวัอยา่ง
3.ด าเนินโครงการศึกษาและวิจยัโรคเขตร้อนเพ่ือการรักษาพยาบาล 2 เร่ือง
4.ด าเนินการฝึกปฏิบติั/อบรม/ดูงาน ทางการแพทย ์แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท–เอก นกัศึกษาหลกัสูตรผูช่้วย
พยาบาล  นกัศึกษาแพทยเ์วชศาสตร์ท่องเทียวและการเดินทาง 52 คน
5.อบรมเพ่ิมทกัษะวิชาชีพใหแ้ก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 20 คน
6.จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่บุคลากรและประชาชน

1) ใหบ้ริการบ าบดัรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั 
2) ใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการเฉพาะทางผูป่้วยโรคเขตร้อน
3) ด าเนินโครงการศึกษาและวิจยัโรคเขตร้อนเพ่ือการรักษาพยาบาล
4) ด าเนินการฝึกปฏิบติั/อบรม/ดูงาน ทางการแพทย ์แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท–เอก นกัศึกษาหลกัสูตรผูช่้วย
พยาบาล นกัศึกษาโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นกัศึกษาแพทยเ์วชศาสตร์ท่องเทียวและการเดินทาง
5) อบรมเพ่ิมทกัษะวิชาชีพใหแ้ก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
6) จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่บุคลากรและประชาชน

เงินอุดหนุนหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีส าหรับนกัเรียนโรงเรียนในถ่ิน
ทุรกนัดาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

5,000,000               1) จ านวนการใหบ้ริการบ าบดัรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั 2,500 ราย
2) จ านวนการใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการเฉพาะทางผูป่้วยโรคเขตร้อน 3,500 ตวัอยา่ง
3) ด าเนินโครงการศึกษาและวิจยัโรคเขตร้อนเพ่ือการรักษาพยาบาล 5 เร่ือง
4) จ านวนการฝึกปฏิบติั/อบรม/ดูงาน ทางการแพทย ์แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท–เอก นกัศึกษาหลกัสูตรผูช่้วย
พยาบาล นกัศึกษาโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นกัศึกษาแพทยเ์วชศาสตร์ท่องเทียวและการเดินทาง  
100 คน
5) อบรมเพ่ิมทกัษะวิชาชีพใหแ้ก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 50 คน
6) จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่บุคลากรและประชาชน 1 คร้ัง

1) จ านวนคร้ังท่ีออกหน่วยแพทย์
2) จ านวนนกัเรียนและประชาชนท่ีไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ ตรวจอุจจาระ และรักษาโรค
3) จ านวนคร้ังท่ีจดัโครงการอบรมขอ้มูลสุขศึกษาแก่นกัเรียนและครูในโรงเรียน
4) นกัเรียนและประชาชนในโครงการมีความเขา้ใจ การดูแลตนเอง
5) นกัเรียนโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร ปลอดพยาธิล าไส้ ปี 2563
6) ภาวะโภชนาการนกัเรียนโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร  เป็นปกติตามค่าเฉล่ีย ของประเทศ ปี 2563
7) อตัราเส่ียงกลุ่มโรค NCD (Non-communicable disease) 2 โรค คือความดนัโลหิตสูง และเบาหวานใน
ประชาชนละแวกใกลเ้คียงโรงเรียนฯ ลดลงจากอตัราเฉล่ียของประเทศไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ปี2563
8) มีตน้แบบการดูแลผูสู้งอายใุนชุมชนของประเทศ ปี 2563

1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3,935,300               

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 442,700                  หน่วยความเป็นเลศิด้าน เพศภาวะ เพศวถิีและสุขภาพ

1. ด าเนินงานวิจยั จ  านวน 2 โครงการ
2. จ านวนงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการมาตรฐานสากล จ านวน 2 โครงการ

หน่วยความเป็นเลศิด้านการประเมินนโยบายและกฎหมายสุขภาพ

วารสารคุณภาพชีวิตกบักฏหมาย ปีละ 2 ฉบบั (ธ.ค. และ มิ.ย.)

หน่วยความเป็นเลศิด้าน เพศภาวะ เพศวถิีและสุขภาพ

1. ด าเนินการวิจยั จ  านวน 2 เร่ือง
2. จ านวนงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการมาตรฐานสากล

หน่วยความเป็นเลศิด้านการประเมินนโยบายและกฎหมายสุขภาพ

จดัท าวารสารคุณภาพชีวิตกบักฎหมาย

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 2,862,000               นกัศึกษามีความรู้ดา้นสงัคมศาสตร์มากข้ึน ร้อยละ 80 จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 300,000                  นกัศึกษามีความรู้ดา้นสงัคมศาสตร์มากข้ึน ร้อยละ 80 จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย)

330,600                  จ านวนนกัศึกษาผูรั้บทุน 1 คน จดักระบวนการวิพากษผ์ลงานนโยบายการศึกษาของนกัศึกษา  

1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,225,100             

เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัติดตามโรคจากสตัว์ 15,000,000             1. จ านวนตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์ 5,000  ตวัอยา่ง
2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  ร้อยละ 95
3. ความแม่นย  าในการวินิจฉยั ร้อยละ 97
4. งานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95
5. จ านวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ 10 คร้ัง
6. จ านวนผูรั้บบริการเผยแพร่ความรู้บริการ  300 คน

1. การส ารวจโรคและเก็บตวัอยา่งในพ้ืนท่ีการเฝ้าระวงัและควบคุมโรค  
2. การตรวจหาเช้ือโรคทางหอ้งปฏิบติัการ 
3. การด าเนินการศึกษาวิจยัโรคติดต่อในสตัวท่ี์ส าคญัและโรคติดต่อในสตัวป่์า 
4. การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและสงัคม

เงินอุดหนุนโครงการศนูยแ์รกรับ ฟ้ืนฟ ูและกกักนัโรคสตัวป่์าของ
กลางและสตัวต่์างถ่ิน

1,225,100               1.  กกักนัสตัวต่์างถ่ิน 150  ตวั
2. ตรวจวินิจฉยัโรคจากสตัวป่์าต่างถ่ิน 150 ตวัอยา่ง
3. ฝึกอบรมอาสาสมคัร 20 คน
4. สามารถช่วยชีวิตสตัวป่์าท่ีผ่านการจบักุมร้อยละของจ านวนสตัวป่์าท่ียงัมีชีวิต ร้อยละ 70

กกักนัและตรวจวินิจฉยัโรคจากสตัวป่์าของกลาง

1600 วทิยาลยัราชสุดา 5,185,000               

เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ 4,185,000               1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  81 คน
2. จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 100 คน
3. จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ 100 คน

1. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร            
2. เตรียมความพร้อมและด าเนินการรับนกัศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน และนกัศึกษาท่ีมีการไดย้ินปกติ
3. จดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางและเป็นไปตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพ
4. พฒันางานวิจยั นวตักรรมและบริการสนบัสนุนดา้นการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ิน
5. ติดตามผลการผลิตบณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพฒันาการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ิน

เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลยัราชสุดา 1,000,000               1. จ านวนผูรั้บบริการเผยแพร่ความรู้  600 คน
2. ความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 95
3. งานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95

1. อบรม/สมัมนา/ประชุม/เผยแพร่เอกสารวิชาการ
2. บริการวิชาการแก่คนพิการและผูเ้ก่ียวขอ้ง

1700 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 528,500                  

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 528,500                  1. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 155 คน
2. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ 135 คน
3. จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ 492 คน

1.จดัการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีการศึกษา 2561 ระดบัปริญญาตรี ไม่ต  ่ากว่า จ  านวน 495 คน
2.จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเอง ใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อ
ชุมชน สงัคม ส่วนรวม
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2000 สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 4,088,900               

เงินอุดหนุนโครงการพหุวฒันธรรมอาเซียน 500,000                  1. จ านวนส่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพหุวฒันธรรมอาเซียน +6 จ านวน 2 ช้ินงาน (เช่น เล่ม หรือ เพจ หรือ
เวบ็ไซต ์หรือช้ินงานนวตักรรมจากการวิจยั หรืออ่ืน )ๆ
2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว ้ร้อยละ 90 (ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว)้
3. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 (ของความพึงพอใจ) 
4. จ านวนบทความท่ีส่งไปตีพิมพใ์นวารสารท่ีอยู่บนฐานขอ้มูลสากล จ านวน 3 เร่ือง
5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการท างานประเด็นพหุวฒันธรรมในกลุ่มประเทศ ASEAN+6
6. งานในภาพรวมแลว้เสร็จตามแผน สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ ร้อยละ 90 (ของงานท่ีส าเร็จตาม
แผน)

1. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท าวิจยัดา้นพหุวฒันธรรม การยา้ยถ่ินขา้มชาติ วฒันธรรมศึกษา การท่องเท่ียว 
นโยบายวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มรดกทางวฒันธรรม หรืออ่ืนๆ ในอาเซียน+6 และเอเชีย
2. กิจกรรมสร้างตวัตนของศนูยใ์นฐานะผูมี้บทบาทในการใหค้วามรู้และมีส่วนวิจารณ์และใหค้  าแนะน าดา้น
นโยบายแก่ประเทศไทยและอาเซียนดา้นพหุวฒันธรรม การยา้ยถ่ินขา้มชาติ วฒันธรรมศึกษา การท่องเท่ียว 
นโยบายวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มรดกทางวฒันธรรม หรืออ่ืนๆ ในอาเซียน+6 และเอเชีย 
3. สร้างเครือข่ายนกัวิจยัเก่ียวกบัอาเซียน+ 6 และเอเชียนดา้นพหุวฒันธรรม ภาษา วฒันธรรม การท่องเท่ียว 
มรดกวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความร่วมมือและการแลกเปล่ียนบุคลากร ในการ
ผลิตความรู้ระดบัอาเซียนพลสั 6 และเอเชีย
4. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท าวิจยัดา้นพหุวฒันธรรม การยา้ยถ่ินขา้มชาติ วฒันธรรมศึกษา การท่องเท่ียว 
นโยบายวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มรดกทางวฒันธรรม หรืออ่ืนๆ ในอาเซียน+6 และเอเชีย
5. สร้างเครือข่ายนกัวิจยัเก่ียวกบัอาเซียน+ 6 และเอเชียนดา้น พหุวฒันธรรม  ภาษา วฒันธรรม การท่องเท่ียว 
มรดกวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความร่วมมือและการแลกเปล่ียนบุคลากร ในการ
ผลิตความรู้ระดบัอาเซียนพลสั 6 และเอเชีย

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 2,700,000               1. โครงการพฒันาศนูยท์ดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test)
1.1 ศนูยส์อบ MU Thai Test 1 ศนูย์
1.2 ขอ้สอบแบบดิจิตอล 5 ชุด
1.3 จ านวนผูเ้ขา้สอบ 200 คน
1.4 ความร่วมมือ 3 ส่วนงาน

1. โครงการพฒันาศนูยท์ดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test)
1.1 จดัซ้ือ PC and Head Phones
1.2 ปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์
1.3 ติดตั้งคอมพิวเตอร์และ digitalized ขอ้สอบเพ่ือการทดสอบ MU-Thai Test
1.4 ประชาสมัพนัธ์เพ่ือเชิญชวนนกัศึกษาและอาจารยต่์างชาติใหม้าทดสอบ
1.5 จดัทดสอบและประเมินผล
1.6 เปิดศนูยเ์พ่ือการใหบ้ริการทดสอบ
1.7 จดัสอบและติดตามผล
1.8 ประเมินผลโครงการ

2. โครงการพฒันาศนูยน์วตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการบนฐานภาษาและวฒันธรรม
2.1 กิจกรรมการอบรม 10 คร้ัง
2.2 จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม 500 คน
2.3 หนงัสือ 1 เล่ม
2.4 ศนูยบ่์มเพาะ 1 ศนูย์

2. โครงการพฒันาศนูยน์วตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการบนฐานภาษาและวฒันธรรม
2.1 พฒันาศนูยน์วตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการบนฐานภาษาและวฒันธรรม 
2.2 เปิดศนูยฯ์
2.3 จดัอบรม
2.4 จดัพิมพห์นงัสือ
2.5 ประเมินผลโครงการ
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3. โครงการเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และยกระดบัวารสารวิชาการนานาชาติดา้นมนุษยศ์าสตร์และ
สงัคมศาสตร์
3.1 จ านวนฉบบัของวารสารภาษาและวฒันธรรม  37(2)  และ  38(1) 2 ฉบบั
3.2 จ านวนบทความบนฐานนานาชาติ  10 เร่ือง

3. โครงการเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และยกระดบัวารสารวิชาการนานาชาติดา้นมนุษยศ์าสตร์และ
สงัคมศาสตร์
3.1 ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนการส่งบทความเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารภาษาและวฒันธรรม
3.2 เปิดรับบทความตีพิมพแ์ละส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาคุณภาพ
3.3 แจง้ผลใหก้บัผูเ้ขียนเพ่ือปรับแกไ้ขและจดัรูปแบบตามเกณฑว์ารสาร
3.4 พิมพว์ารสารฉบบัท่ี 37 (2) เป็นรูปเล่ม Hard Copy และ Online
3.5 พิมพว์ารสารฉบบัท่ี 38 (1)  Online
3.6 ส่งวารสารใหก้บั TCI เพ่ือประเมินในการเขา้ฐาน ACI
3.7 อบรมการเขียนบทความภาษาองักฤษ

เงินอุดหนุนโครงการศนูยศึ์กษาและฟ้ืนฟภูาษาและวฒันธรรมใน
ภาวะวิกฤต

500,000                  1. ผูเ้ขา้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95
2. จ านวนผูรั้บบริการ/การฝึกอบรม  260 คน
3. เอกสารเผยแพร่ 4 เล่ม/เร่ือง   
4. ผลประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ/หน่วยงาน/องคก์รท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
การบริการ ร้อยละ 95

1. วางแผนหลกัสูตรการฝึกอบรมแบบต่อเน่ือง/ประจ าปี พร้อมก าหนดกลุ่มเป้าหมายและประชาสมัพนัธ์
หลกัสูตรการฝึกอบรมใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2. จดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสูตรหวัขอ้ต่างๆ  ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3. เสวนา : วนัภาษาแม่สากลInternational Mother Tongue 
4. ฝึกอบรมหลกัสูตร "การผลิตและใช้ส่ือการสอนภาษาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง" เพ่ือส่งเสริมการรู้หนงัสือ (การอ่าน
ออกเขียนได)้ ของเด็กและเยาวชนในชุมชน
5. ฝึกอบรมหลกัสูตร "การสอนภาษาไทยส าหรับเด็กต่างชาติและเด็กชาติพนัธุ"์ (ทกัษะฟัง-พดูและเตรียมอ่าน-
เขียน)
6. ฝึกอบรมหลกัสูตร "แนวคิดและหลกัการจดัการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน 
MTBMLE" ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานและองคก์รขบัเคล่ือนการ
พฒันาการศึกษา
7. เสวนา : วนัรู้หนงัสือสากลInternational Literacy Day
8. เครือข่ายนกัวิชาการและนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยั และ ชุมชน (จ านวนนกัวิจยัในทอ้งถ่ินสามารถร่วมท างาน
เป็นเครือข่ายกบันกัวิชาการในมหาวิทยาลยั) จ านวน 20 คน
9. เอกสารเผยแพร่/การเผยแพร่ผลงานของศนูยฟ้ื์นฟภูาษา 4 เร่ือง/เล่ม

เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนยศึ์กษา 388,900                  1. จดัท าเน้ือหาผลงานเพ่ือเผยแพร่สู่สงัคมทั้งในรูปส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ โดยรวมบทความท่ีมีคุณภาพผ่าน
การประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิประมาณไม่นอ้ยกว่า 6 เร่ือง
2. จดัพิมพผ์ลงานในรูปหนงัสือและในรูป e-book โดยมีผูไ้ดรั้บประโยชน์จากผลงาน ไม่นอ้ยกว่า 500 คน
3. จดับรรยายวิชาการ จ านวน 2 คร้ัง

1. จดัเตรียมตน้ฉบบัเน้ือหาของหนงัสือจากบทความท่ีผ่านการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ
ไทย (อาเซียน)
2. พิมพห์นงัสือและท าในรูป e-book
3. เผยแพร่และจ าหน่าย
4. เตรียมประเด็นการบรรยายทางวิชาการ และเชิญวิทยากร 2 คร้ัง
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2100 สถาบันโภชนาการ 2,100,000               

เงินอุดหนุนการพฒันาและการใหบ้ริการวิชาการทางดา้นโภชนาการ 2,100,000               1. การสร้างเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสมดว้ยขอ้มูลอา้งอิงสารอาหารของประเทศไทย 
 - จ านวนตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์ในทุกสารอาหาร 20 ตวัอยา่ง
 - จ านวนผูใ้ช้ขอ้มูลทางระบบ on-line Thai food composition database (FCDB) บนหนา้ website สถาบนัฯ  
24,000 คร้ัง
 - จ านวนผูส้มคัรสมาชิกของระบบ on-line Thai FCDB บนหนา้ website สถาบนัฯ  600 คน
 - จ านวนผูใ้ช้ขอ้มูล ASEANFOODS website  2400 คร้ัง
 - จ านวนผูล้งทะเบียน Download ASEANFOODS FCDB บนหนา้ website สถาบนัฯ 480 คน

1. การสร้างเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสมดว้ยขอ้มูลอา้งอิงสารอาหารของประเทศไทย 
  - ทบทวน ขอ้มูลในหนงัสือคุณค่าทางโภชนาการของอาหารใหส้มบูรณ์และถูกตอ้ง ปีละ 40-45 รายการอาหาร 
 -  พฒันาขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ียงัไม่มีขอ้มูล เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 - น าขอ้มูลท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมมาปรับปรุงฐานขอ้มูลในระบบ on-line food composition database ของ website 
สถาบนัฯ 
 -  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือปรับปรุงขอ้มูล Food composition database และจดัท าข้ึนในระบบ ASEANFOODS 
(Association of Southeast Asian Networks of Food Data systems)

2. การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและระบบฐานขอ้มูลลกัษณะต่าง ๆของอาหารไทย เพ่ือประเมิน
การบริโภคอาหารทั้งระดบับุคคลและกลุ่มประชากร
 - จ านวนผูเ้ขา้อบรมการใช้โปรแกรมท่ีพฒันาจากโครงการINMUCAL-Nutrients V.4.0,  
INMU-MenuDevelopment  (ระบบ stand alone หรือ offline)  100 คน
 - จ านวนบุคคลทัว่ไปอาย ุ12 ปี ข้ึนไป เขา้อบรมการใช้โปรแกรมท่ีพฒันาจากโครงการ INMU-DailymenuPlan 
(ระบบ online)  3,600 คน
 - จ านวน ครู ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและภาคเอกชน ท่ีเขา้รับค าปรึกษาดา้นการใช้โปรแกรม  Thai School
 Lunch  (ระบบ online) และดา้นอาหารกลางวนัโรงเรียน  60 คน 
 - ปรับปรุงโปรแกรมเดิมใหมี้ความทนัสมยักบัระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและพฒันา
โปรแกรมใหม่ 1 โปรแกรม
 - ทดสอบการท างานของโปรแกรมเขียนใหม่จากปีงบประมาณ 2561  จ านวน 2 โปรแกรม
 - พฒันา/ ปรับปรุงฐานขอ้มูลของโปรแกรม  3 ชุด
 - พฒันาส่ือออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้การใช้โปรแกรมดา้นอาหารโภชนาการผ่าน 
facebook.com/INMUCAL   36 คร้ัง update ขอ้มูลใหม่
 - พฒันาส่ือออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้การใช้โปรแกรมดา้นอาหารโภชนาการ ผ่าน
www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal  จ านวน 2 คร้ังupdate ขอ้มูลใหม่

2. การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและระบบฐานขอ้มูลลกัษณะต่าง ๆของอาหารไทย เพ่ือประเมิน
การบริโภคอาหารทั้งระดบับุคคลและกลุ่มประชากร
  - ทดสอบโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนในปีงบประมาณปี 2561
 -  ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมเดิมใหมี้ความทนัสมยักบัระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
 - พฒันาโปรแกรมพฒันาต ารับอาหารและประเมินคุณค่าทางโภชนาการ
 - พฒันาฐานขอ้มูลโดยเพ่ิมรายการอาหารใหค้รอบคลุมกบัการบริโภคของคนไทย เพ่ิมเติมฐานขอ้มูล
สารอาหารท่ีมีผลต่อการก่อเกิดโรคไม่เร้ือรัง เช่น น ้าตาล คอเลสเตอรอล โซเดียม โพแทสเซียม ใหเ้พ่ิมข้ึนจาก
ฐานเดิมและเพ่ิมฐานอาหารท่ีเป็นต ารับ (กบัขา้ว) ส าหรับใช้กบัระบบจดัส ารับออนไลน์
 - ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมท่ีพฒันาแก่นกัวิชาการ นกัศึกษาดา้นอาหารโภชนาการและผูส้นใจ ในรูปแบบ
ออนไลน์และจดัฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งการประเมินความรู้ก่อนและหลงัการอบรม
 - การประเมินความรู้ก่อนและหลงัการอบรม
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3. การเพ่ิมศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข ดา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพของผูสู้งอาย ุพ้ืนท่ี อ  าเภอ
ดอนตูม และ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 - จ านวนการจดัอบรมความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ  ใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุขและผูสู้งอาย ุ
 3  คร้ัง
 - จ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขเขา้รับการอบรมความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ  35 คน
 - จ านวนผูสู้งอาย ุเขา้รับการอบรมความรู้ ดา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ   160 คน 
 - จ านวนผูป่้วยเบาหวาน-ความดนั/นกัเรียน ในพ้ืนท่ี ท่ีเขา้อบรมจาก อสม. (อสม.ท่ีไดรั้บการอบรมจากทีมงาน) 
 100 คน
 - จ านวนองคก์รท่ีน าความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพไปใช้ประโยชน์  2 องคก์ร

3. การเพ่ิมศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข ดา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพของผูสู้งอาย ุพ้ืนท่ี อ  าเภอ
ดอนตูม และ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 -  อบรมส่งเสริมความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการ (ลดหวาน-มนั-เคม็ เพ่ิมผกั-ผลไม)้ แก่ อสม.กลุ่มใหม่และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ของ อสม. กลุ่มเก่าท่ีผ่านการเป็นวิทยากรในปีท่ีผ่านมา
 -  เยี่ยมนิเทศ อสม. และประเมินความรู้ ทศันคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของอสม. 1-2 เดือน หลงัผ่านการ
อบรม
 - เป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั รพ.สต. และ อสม. ในการจดัอบรมส่งเสริมความรู้ผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี 
 - ประเมินการเป็นวิทยากรผูถ่้ายทอดความรู้ของ อสม. หลงัเสร็จส้ินการอบรมผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี 
 -  ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสู้งอาย ุ1-2 เดือน หลงัผ่านการอบรม  
 - รพ.สต. และ อสม. ต่อยอด / ขยายผลโครงการฯ ส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการใหผู้สู้งอาย ุกลุ่มท่ีมีภาวะโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง นกัเรียน เช่น จดักิจกรรมในคลินิกเบาหวาน-ความดนั กลุ่มเด็กอว้น ฯลฯ

4. การส่งเสริมสุขภาวะดา้นอาหาร โภชนาการในผูสู้งอายพ้ืุนท่ี อ  าเภอพทุธมณฑล อ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม
 - จ านวนแกนน าอาสาป้านง 60 คน
 - จ านวนผูสู้งอายท่ีุเขา้รับบริการในกิจกรรมอาสาป้านง 150 คน
 - จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้รับบริการในกิจกรรมอาสาป้านง  120 คน
 - จ านวนการจดักิจกรรมอาสาป้านง 10 คร้ัง
5. การใหบ้ริการวิเคราะห์ทางดา้นอาหารและโภชนาการ 
 - จ านวนผูรั้บบริการในการขอวิเคราะห์ตวัอยา่ง 380 คน
 -  จ านวนตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์ 2,000 ตวัอยา่ง

4. การส่งเสริมสุขภาวะดา้นอาหาร โภชนาการในผูสู้งอายพ้ืุนท่ี อ  าเภอพทุธมณฑล อ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม
 - จดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตามท่ีไดฝึ้กซอ้มในกลุ่มผูสู้งอายอุ  าเภอพทุธมณฑล มาสู่ต  าบล
บางระก า, ต าบลคลองนกกระทุง อ  าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
 -  จดัประชุมสรุปผลการถ่ายทอดประสบการณ์กบัแกนน าผูสู้งอายบุางเลน
 - แกนน าผูสู้งอายฝึุกซอ้มการจดักิจกรรมกบัเด็กนกัเรียน
 - น าผูสู้งอายอุ  าเภอบางเลนท่ีสนใจมาฝึกปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะกบักลุ่มนกัเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 
 -  ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มนกัเรียนประถมของแกนน าผูสู้งอายุ
อ  าเภอบางเลน 
 - ประชุมถอดบทเรียนการถ่ายทอดประสบการณ์และการจดักิจกรรมในโรงเรียน
 - ประเมินความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายแุละกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
หลงัจดักิจกรรม และประเมินผลความรู้ดา้นการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมตามหลกัโภชนาการกบันกัเรียน
เป้าหมาย
5. การใหบ้ริการวิเคราะห์ทางดา้นอาหารและโภชนาการ 
 -  ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีผลิตภายในประเทศและน าเขา้ ก่อนการข้ึนทะเบียนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
 -  ทดสอบอาหารทางดา้นกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์
 -  วิเคราะห์สารพิษในอาหารและสารอาหารในสารคดัหลัง่
 -  ประเมินและจดัท าฉลากโภชนาการของผลิตภณัฑอ์าหาร
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6. การพฒันาเวบ็ไซตท์างดา้นอาหารและโภชนาการ  
  - จ านวนหนา้เพจท่ีเพ่ิมข้ึน 500 หนา้
 - ปรับปรุงและพฒันาเกมออนไลน์  :  วนัน้ีคุณกินขนม/เคร่ืองด่ืมมากเกินไปหรือปล่าว  2  ช้ินงาน
7. อบรมใหค้วามรู้ผูสู้งอาย ุในพ้ืนท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลยัมหิดล ต าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม   เช่น   รพ.
สต.มหาสวสัด์ิ หรือ รพ.สต. คลองโยง 1 และ 2 
  - ผูสู้งอายเุขา้รับบริการ  30  คน

6. การพฒันาเวบ็ไซตท์างดา้นอาหารและโภชนาการ  
  - จดัท าเพจในเวบ็ไซตด์า้นอาหารรและโภชนาการใหท้นัสมยั จ  านวน 500 หนา้
 -  จดัท าเกมออนไลน์ "วนัน้ีคุณกินขนม/เคร่ืองด่ืมมากเกินไปหรือปล่าว" เพ่ือเผยแพร่บนเวบ็ไซตส์ถาบนั
โภชนาการ โดยเนน้กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนกัเรียนประถมและมธัยมศึกษา  
7. อบรมใหค้วามรู้ผูสู้งอาย ุในพ้ืนท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลยัมหิดล ต าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม   เช่น   รพ.
สต.มหาสวสัด์ิ หรือ รพ.สต. คลองโยง 1 และ 2 
 - ส ารวจและวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลพทุธมณฑล
 - ติดต่อและนดัหมาย พร้อมกบัประชุมกบัเจา้หนา้สาธารณสุขในชุมชนเพ่ือเชิญชวนผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการ
 - ก าหนดวนัจดัอบรมและสถานท่ี นดัหมายผูสู้งอายท่ีุสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
 - เตรียมขอ้มูลและวสัดุอุปกรณ์ ในการจดัอบรมความรู้ เตรียมคู่มือฝึกอบรม รวมถึงทดลองสูตรอาหารส าหรับ
ใช้ในการฝึกอบรม
 - เปรียบเทียบผลการประเมินทั้งก่อนและหลงัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
 - สรุป ประเมินผลโครงการ และส่งรายงานด าเนินโครงการ

2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ 2,792,000               

ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 542,000                  นกัเรียนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 229 คน น าเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจากการจดัสรรงบประมาณจ่ายโครงการ มาจ่ายใหก้บัผูป้กครองของนกัเรียน พร้อม
กบัรวบรวมเอกสาร เพ่ือแนบการเบิกจ่าย และส่งกลบัคืนการเงินของสถาบนั และประเมินความพึงพอใจของ
ผูป้กครอง

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งหน่วยสนบัสนุนทางวิชาการเคล่ือนท่ีและ
ระบบพ่ีเล้ียงท่ีปรึกษาของเด็กในชุมชน

1,000,000               1. อบรมพฒันานกัพฒันาการมนุษยท์อ้งถ่ิน จ านวน 36 คน
2. อบรมพฒันาพ่ีเล้ียงในชุมชน จ านวน 500 คน
3. ผูรั้บบริการหน่วยเคล่ือนท่ี จ  านวน 1,200 คน
4. จดักิจกรรมดา้นเด็กและเยาวชน จ านวน 40 คร้ัง
5. จดักิจกรรมถอดบทเรียน จ านวน 4 คร้ัง
6. คะแนนการน าองคค์วามรู้น าไปใช้หรือแกปั้ญหาชุมชนและทอ้งถ่ิน 3.75 ต่อ 5 คะแนน
7. คะแนนความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม  3.75 ต่อ 5 คะแนน

1. วางแผนการด าเนินงานร่วมกบัพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ สู่การวางแผนเพ่ือขยายผลสู่พ้ืนท่ี
เป้าหมายอ่ืน  
2. เสริมสร้างและพฒันาชุมชนผ่านรถบริการเคล่ือนท่ีสญัจร  
3. ถ่ายทอดองคค์วามรู้ และประสบการณ์จากแกนน าพ้ืนท่ี ท่ีประสบความส าเร็จสู่แกนน าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเป็นพ้ืนท่ี
ขยายผล   
4. ถอดบทเรียน และติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือสรุป พฒันา และต่อยอดองคค์วามรู้
5. น าเสนอผลการด าเนินงานผ่านเวที หรือส่ือต่างๆ เพ่ือขยายผลสู่สาธารณะ

เงินอุดหนุนสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 1,250,000               1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย 200 คน 
2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมพฒันาศกัยภาพนิทาน 800 คน 
3. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 200 คน 
4. จ านวนผูเ้ขา้อบรมปฐมวยัตน้แบบ 150 คน
5. คะแนนความพึงพอใจ 4.75 ต่อ 5 คะแนน

1. จดักิจกรรมสมัมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย
2. จดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิทานในเดือนกุมภาพนัธ์ 
3. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพฒันาเด็กปฐมวยั
4. จดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรปฐมวยัตน้แบบ
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2400 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 44,719,000             

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 32,819,000             1.จ านวนผูป่้วยนอก 343,200 ราย
2.จ านวนผูป่้วยใน  2,300  ราย
3.จ านวนผูเ้ขา้รับการศึกษา/ฝึกปฏิบติั  300  ราย
4.จ านวนเตียง  60 เตียง
5.ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหก้ารรักษา  ร้อยละ 95
6.ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา/ผูป้ฏิบติังานผ่านเกณฑม์าตรฐานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด   ร้อยละ 99

ซ้ือเวชภณัฑท์างการแพทยแ์ละวสัดุยาเพ่ือสนบัสนุนการรักษาพยาบาล  โดยศนูยก์ารแพทยจ์ะเปิดใหบ้ริการ
หน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562  จึงตอ้งจดัหาวสัดุยาท่ีสามารถตอบสนองการบริการให้
มีประสิทธิภาพ

เงินอุดหนุนโครงการศนูยดู์แลและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายอุยา่ง
ครบวงจร

11,900,000             1.มีระบบการรักษาแบบบูรณาการรายโรคของผูสู้งอาย ุ4  กลุ่มโรค
2.มีการคดักรองเพ่ือหาสาเหตุ ส่งเสริมและป้องกนัโรคในผูสู้งอาย ุ11 กลุ่มโรค
3.มีงานวิจยัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ1 เร่ือง
4.ประชุมวิชาการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ 2 เร่ือง

สร้างระบบการดูแลผูสู้งอายใุหค้รบวงจร โดยส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟ ูสุขภาพของผูสุ้งอายทุั้งร่างกาย 
และจิตใจ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมถึงขยายคลินิกการใหบ้ริการผูป่้วยผูสู้งอายท่ีุมีความ
ซบัซอ้นของโรคพ้ืนฐาน และโรคเฉียบพลนัอยา่งเตม็ศกัยภาพ

2500 สถาบันวทิยาศาสตร์การวเิคราะห์และตรวจสารฯ 6,000,000               

เงินอุดหนุนศนูยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักีฬา 6,000,000               1. วิเคราะห์ตวัอยา่ง (sport, มา้แข่ง, พนกังานบริษทั, อ่ืนๆ)  4500 ตวัอยา่ง
2.ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดร้อยละ 100
3.ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการร้อยละ 95
4.ร้อยละความแม่นย  าในการวินิจฉยั  ร้อยละ 100

จา้งบริการดูแลเคร่ืองมือวิเคราะห์
- ชุดเคร่ืองแยกสารดว้ยของก๊าซและวิเคราะห์ขนาดของมวลควบคุมโดย   ระบบคอมพิวเตอร์  (GC/MS ) 
- ชุดเคร่ืองแยกสารดว้ยของเหลวและวิเคราะห์โดยขนาดของมวลมากกว่า  หน่ึงขั้นตอนควบคุมโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ( LC/MS/MS)
- ชุดเคร่ืองแยกสารดว้ยโครมาโตกราฟชนิดของเหลวและวิเคราะห์โดย   สเปคตรัมของมวลมากกว่าหน่ึง
ขั้นตอนควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์   (Liquid Chomatography Mass Spectrometer Time of Flight  :   
(LC/MS/TOF) 
จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาตร์ อาทิ  สารมาตรฐานวตัถุออกฤทธ์ิยาเสพติด, เคร่ืองแกว้,
อุปกรณ์ในหอ้งแลป, หลอดทดลองฯลฯ

2900 หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 2,000,000               

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการหอสมุดและคลงั
ความรู้

2,000,000               1. ร้อยละของนกัศึกษาและผูใ้ช้บริการหอ้งสมุดท่ีใช้ประโยชน์จากการพฒันาระบบการใหบ้ริการ  ร้อยละ 87
2. ระดบัความพึงพอใจของของนกัศึกษาและผูใ้ช้บริการหอ้งสมุด ระดบั 4 จาก 5
3. ระดบัความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อคุณภาพของทรัพยากรสารสนเทศ  ระดบั 4 จาก 5

1. ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการใหม่ (ฉบบัพิมพแ์ละอิเล็กทรอนิกส์) ส าหรับ
หอสมุดกลาง และหอ้งสมุดในสงักดั 10 แห่ง 
2. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ท่ีผ่านการพิจารณา 
3. ประชาสมัพนัธ์ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
4. จดัอบรมการใช้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ใหแ้ก่นกัศึกษา/อาจารย/์บุคคลทวัไปทางวิชาการ 
5. ส ารวจและประเมินผลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ

3100 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 51,187,500             

ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,187,500               1.จ านวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนตามโครงการ 179 คน
2.ร้อยละของค่าใช้จ่ายท่ีผูป้กครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการท่ีไดรั้บการสนบัสนุน ร้อยละ 100

ด าเนินการจดัการศึกษาระดบัเตรียมอุดมดนตรี จ  านวน 179 คน
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เงินอุดหนุนโครงการพฒันาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ 50,000,000             1.จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 25,100 คน
2.ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 80
3.ร้อยละของโครงการท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 100

โครงการพฒันาเทคโนโลยีดนตรีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย ์เป็นโครงการท่ีด าเนินงานเพ่ือสนบัสนุนการจดั
การศึกษาดนตรีทุกระดบัการศึกษา ของวิทยาลยัดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลยัมหิดล โดยด าเนินงานจดักิจกรรม เพ่ือ
เป็นแหล่งในการฝึกปฏิบติั ฝึกฝนทกัษะ เพ่ิมพนูประสบการณ์ทางดา้นดนตรี ดงัน้ี
1. การส่งเสริมและพฒันาเยาวชนดนตรีนานาชาติแห่งภาคพ้ืนอุษาคเนย ์ 
1.1 เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพ่ือการเรียนรู้ 
1.2 โครงการประกวดวงดุริยางคเ์คร่ืองเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย)
2. วงดุริยางคฟี์ลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
3. การพฒันาการเรียนการสอนและฝึกปฏิบติัการทางดนตรี 
3.1 โครงการประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย
3.2 โครงการขอ้มูลเพลง
3.3 โครงการ Southeast Asian Director of Music (SEADOM))

3400 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้ 525,000                  

เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่นวตักรรม 525,000                  1. จ านวนผูเ้ขา้รับบริการ 750 คน
2. ร้อยละความพึงพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ 80
3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 100

1. จดัท าโครงการอบรมสมัมนาเพ่ือเสนอขออนุมติัหลกัการในการด าเนินงานโครงการ
2. ประสานงานวิทยากร ผูเ้ขา้รับการอบรมสมัมนา และสถานท่ีในการจดัฝึกอบรมสมัมนา
3. จดัเตรียมความพร้อมของขอ้มูล วสัดุและอุปกรณ์ประกอบการจดัฝึกอบรมสมัมนา
4. จดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรม
5. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการจดัฝึกอบรมสมัมนา

3500 คณะศิลปศาสตร์ 13,593,100             

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 4,125,100               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 2,932,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,200,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 5,336,000               ไม่ระบุค่าแผนตวัช้ีวดั ไม่ระบุแผนการด าเนินงาน

3800 วทิยาเขตกาญจนบุรี 11,200,000             

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 9,100,000               1.จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ 380 คน
2.จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ 1,135 คน
3.จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 330 คน
4.ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอน ระดบั 3.51
5.ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ระดบั 3.51

1.ซ่อมแซมบ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบติัการ
2.พฒันาและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือใหบ้ริการนกัศึกษา
3.ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

เงินอุดหนุนโครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2,100,000               1.จ านวนฐานขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 25 ชุมชน
2.จ านวนฐานขอ้มูลสมุนไพรและสมุนไพรท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 25 ชุมชน
3.จ านวน Tracking Mobile 1 ระบบ
4.ระบบการดูแลสุขภาพ และการน าเทคโนโลยีเช่ือมต่อ Mobile Application 1 ระบบ
5.ระดบัความพึงพอใจของการใช้ระบบฐานขอ้มูล 3.51

1.ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการใช้สมุนไพรในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
2.จดัท าฐานขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และฐานขอ้มูลสมุนไพรท่ีส่งผลต่อสุขภาพ
3.จดัท า Tracking  Mobile Application เพ่ือเช่ือมกบัฐานขอ้มูล ตรวจสอเส้นทางการเดินทาง
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3900 คณะกายภาพบ าบัด 4,615,800               

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 4,615,800               1.จ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกปฏิบติังาน 150 คน
2.จ านวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา 2 เร่ือง
3.จ านวนผูป่้วยนอก 189,000 คร้ัง

1. ฝึกปฏิบติังานแก่นกัศึกษาทุกระดบั และนกัศึกษาต่างประเทศ
2. การวิจยัทางคลินิกกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดัและวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว
3. อบรมความรู้กายภาพบ าบดัและกิจกรรมบ าบดัสู่ประชาชน
4. การบริการสุขภาพเชิงบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจยั

4600 โครงการจัดตั้งวทิยาเขตนครสวรรค์ 14,350,000             

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 1,750,000               1. หลกัสูตร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
 - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 40 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 40 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 160 คน
2. หลกัสูตร พยาบาล
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 40 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 80 คน
3. หลกัสูตร ศศบ. การประกอบการเชิงภูมินิเวศน์
 - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 15 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 40 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 160 คน
4. หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาเกษตรปราชญเ์ปร่ือง
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 40 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 40 คน
5. วิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 20 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่ 20 คน

1. ด าเนินการโครงการ/แผนงาน ภายใตก้ลุ่มวิชาการและหลกัสูตร ดงัน้ี แผนงานวิจยัและวิเทศน์สมัพนัธ์ 
แผนงานหลกัสูตร แผนงานกิจการนกัศึกษา คลินิคสตัว ์ONE HEALTH แผนงานบริหารจดัการ และอ่ืนๆ
2. จดัซ้ือครุภณัฑแ์ละวสัดุทางการศึกษา 
3. ด าเนินการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการพฒันาศนูยก์ารแพทยม์หิดลนครสวรรค์ 12,600,000             จ านวนประชาชนผูเ้ขา้รับบริการศนูยก์ารแพทยม์หิดลนครสวรรค ์เป้าหมายเดือนละ 1,000 คน รวม 12,000 คน/ปี  1. ใหบ้ริการดา้นการแพทยท์างเลือก
 2. ใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนั
 3. ใหบ้ริการวิชาการ
 4. ใหบ้ริการอ่ืนๆ
 5. ด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑท์างการแพทย์
 6. ด าเนินการประชาสมัพนัธ์/ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน
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4700 โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ 1,750,000               

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 1,750,000               1) จ านวนหลกัสูตรท่ีสามารถจดัการเรียนการสอน 4 หลกัสูตร
2) จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่  190 คน
3) จ านวนนกัศึกษาคงอยู่   411 คน
4) จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  51 คน

1. ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรดา้นการเรียนการสอน
2. ตรวจประเมินคุณภาพหลกัสูตร
3. กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาดา้นวิชาการและกิจกรรมเสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์

4800 คจต.ศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพฯ 16,100,000             

เงินอุดหนุนการผลิตยาชีววตัถุ Interferon alpha 2-a เพ่ือการวิจยัใน
มนุษยต์ามมาตรฐานหลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการผลิตยาหรือ Good 
Manufacturing Practice (GMP)

16,100,000             1. สามารถผลิตสาร Interferon alpha-2b ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ และ
การผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดก่ึงอุตสาหกรรม ใน Clean room ไดร้้อยละ 50
2. สามารถสร้าง และผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทาง
วิทยาศาสตร์ ไดร้้อยละ 50
3. สามารถปรับปรุงพ้ืนท่ีปฎิบติังานผลิตยาและระบบสนบัสนุนการผลิตยา ไดร้้อยละ 25 
4. สามารถเพ่ิมการใหบ้ริการตรวจ วิเคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ ์ICH Guideline Q6B 
ไดร้้อยละ 40
5. สามารถเพ่ิมการใหบ้ริการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใตม้าตรฐาน ISO 
17025 ไดร้้อยละ 40
6. สามารถผลิตแอนติบอดีสายเด่ียวของมนุษย ์(HuscFv) จบัจ าเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไขห้วดัใหญ่ ใน
ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดก่ึง
อุตสาหกรรม ใน Clean room ไดร้้อยละ 10

1.ผลิตสาร Interferon alpha-2b ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิต
สาร Interferon alpha-2b ขนาดก่ึงอุตสาหกรรม ใน Clean room 
2.สร้าง และผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์
3.ปรับปรุงพ้ืนท่ีปฎิบติังานผลิตยาและระบบสนบัสนุนการผลิตยา
บริการตรวจ วิเคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีน
4. ใหบ้ริการตรวจ วิเคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ ์ICH Guideline Q6B
5. ใหบ้ริการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใตม้าตรฐาน ISO 17025
6. ผลิตแอนติบอดีสายเด่ียวของมนุษย ์(HuscFv) จบัจ าเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไขห้วดัใหญ่ ในถงัปฏิกรณ์
ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ และการผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดก่ึง
อุตสาหกรรม ใน Clean room
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