รายงานการกากับติดตาม
การใช้จา่ ยงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)

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

วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

0100 สานักงานอธิการบดี (ส่ วนกลาง)
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

1,794,359,700
11,500,000
3,500,000
8,000,000

1,099,628,022.92
-

0100 สานักงานอธิการบดี (กองคลัง)
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

15,257,300.00
82,500
358,800
1,020,000
4,496,000
9,300,000

15,128,902.10
82,500.00
358,794.30
891,607.80
4,496,000.00
9,300,000.00

1,750,000
1,750,000

1,330,020.80
1,330,020.80

0123 สานักงานอธิการบดี ( โครงการจัดตั้งสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสั นติศึกษา)
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ร้ อยละการเบิกจ่ าย
61.28
- ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
- ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
99.16
100.00
100.00
87.41
100.00
100.00

ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง
ใช้บริ หารจัดการส่ วนกลาง

76.00
76.00 1.โครงการ Dare to Dream “กล้ าที่จะฝัน” ครั้งที่ 5 ค่ายเปิ ดโลกทัศน์ สิทธิมนุษยชนและสั นติศึกษาพร้ อมปูทางสู่ อาชีพให้ แก่เยาวชนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นที่มีภูมิลาเนา
อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้
อยูร่ ะหว่างสรุ ปโครงการ
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future
อยูร่ ะหว่างสรุ ปโครงการ
3.โครงการอบรมแปลงเปลีย่ นความขัดแย้ ง ปี 2562
อยูร่ ะหว่างสรุ ปโครงการ
4.โครงการวารสารวิชาการ "สิ ทธิและสั นติศึกษา"
อยูร่ ะหว่างสรุ ปโครงการ
5.โครงการกลุ่มศิลปะเพือ่ สั นติภาพ
อยูร่ ะหว่างสรุ ปโครงการ
6.โครงการองค์ กรภาคประชาสั งคมกับกระบวนการสร้ างสั นติภาพชายแดนใต้
- ขออนุมตั ิหลักการวันที่ 7 ม.ค.62
- จัดโครงการองค์กรภาคประชาสังคมฯ ปี 62 กิจกรรมที่ 1 (ครั้งที่ 1) วันที่ 12 มีนาคม 62 ณ ปัตตานี
และมีเอกสารที่ได้รวบรวมจากองค์กรเครื อข่ายภาคประชาสังคม โดยเป็ นข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายรวมที่มีความเหมือนต่างกันเพื่อาเสนอต่อสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในพื้นที่
และพรรคการเมืองฝ่ ายรัฐบาลเพื่อนาไปดาเนิ นการจัดทาเป็ นนโยบายสู่ การปฏิบตั ิในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

2
ส่ วนงาน / โครงการ

0100 สานักงานอธิการบดี (กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อม)
เงินอุดหนุนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิ รีรุกขชาติ

0105 สานักงานอธิการบดี (กองบริหารงานวิจัย)
เป้ าหมายที่ 1 การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อสร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ
เป้ าหมายที่ 2 การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
เป้ าหมายที่ 3 การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พ้นื ฐานของประเทศ
เป้ าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจยั และนวัตกรรมของ
ประเทศ
เป้ าหมายที่ 4 พัฒนาบุคลากร และเครื อข่ายวิจยั
0100 สานักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา)
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

10,000,000
10,000,000

9,140,567.45
9,140,567.45

545,199,600.00
267,492,900
151,664,300
111,561,700
6,261,300

321,148,793.36
134,578,230.00
100,754,992.11
71,780,128.39
5,866,042.86

8,219,400

8,169,400.00

12,802,000
4,802,000

12,802,000.00
4,802,000.00

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
7.โครงการสานเสวนาเพือ่ แลกเปลีย่ นปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้
- ขออนุมตั ิหลักการวันที่ 3 ม.ค.62
- จัดสานเสวนานักการเมืองชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 1 (ครั้งที่ 1) วันที่ 24 ม.ค. 62 ณ จ.ปัตตานี
- จัดสานเสวนากิจกรรมที่ 1 (ครั้ง 2) วันที่ 19 ก.พ.62
- จัดสานเสวนานักการเมืองฯ ปี 62 กิจกรรมที่ 2 (ครั้งที่ 1) วันที่ 2 มีนาคม 62
โดยจัดทาเอกสารโดยการรวมขอเสนอจากการสานเสวนาระหว่างนักการเมือง สังเคราะห์และผลิตข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายจานวน 1 ข้อเสนอเชิ งนโยบาย เพื่อให้ผมู้ ีส่วน
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เป็ นพรรครัฐบาลนาไปสู่ การจัดทาเป็ นนโยบายสู่ การปฏิบตั ิในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.โครงการสานเสวนาพลังศาสนาเพือ่ พหุวฒ
ั นธรรมไทย
อยูร่ ะหว่างสรุ ปโครงการ
9.โครงการจัดสั มมนาและประชุ มวิชาการ
- ขออนุมตั ิหลักการครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธ.ค.61
- ขออนุมตั ิหลักการครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธ.ค.61
- จัดโครงการแผนสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
- จัดโครงการแผนสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จัดเมื่อ 9 - 13 ม.ค. 62

91.41
91.41 1. การรวบรวมอนุรักษ์พนั ธุ์สมุนไพรและจัดปลูกเพื่อการเรี ยนรู้และส่ งเสริ มการให้บริ การ สามารถดูแลรักษาสมุนไพร ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 760 ชนิดตลอดปี
2. การจัดทาฐานข้อมูลสมุนไพรในเว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิ รีรุกขชาติ - อยูร่ ะหว่างตรวจสอบข้อมูลสมุนไพร และจัดทาวิดีทศั น์สมุนไพรเผยแพร่ จานวน 1 คลิป/เดือน
(ทาไปแล้ว 3 คลิป คือ มะขามป้ อม เสนี ยด พญายอ)
3. การอบรมความรู ้หรื อจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มด้านสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมสาหรับประชาชนทัว่ ไป - จัดการอบรมหรื อกิจกรรมสาธิต จานวน 36 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการ
ทายาดมสมุนไพร การเพาะชาสมุนไพรเบื้องต้น การทาอาหารสมุนไพร การทาน้ ามันไพล การทาลูกประคบสมุนไพร เป็ นต้น
4. การเก็บรวบรวมเครื่ องยาสมุนไพรแห้ง - จัดหาเครื่ องยาสมุนไพรแห้งมาแล้ว จานวน 30 ชนิด กาลังดาเนินการจัดทาข้อมูลประกอบ
5. การรวบรวมและจัดทาตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงสายพันธุ์ - เก็บตัวอย่างและจัดทาไปแล้ว 25 ชนิด
6. การจัดทาฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย - จัดทาฐานข้อมูลไปแล้ว 50 ชนิด และถ่ายถาพเครื่ องยาสามมิติ จานวน 5 ชนิด
7. กิจกรรม การสารวจและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่ า - อยูร่ ะหว่างการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ จาก โครงการสารวจเขื่อนศรี นคริ นทร์
58.90
50.31
66.43
64.34
93.69

ดาเนิ นโครงการวิจยั 49 โครงการ
ดาเนิ นโครงการวิจยั 81 โครงการ
ดาเนิ นโครงการวิจยั 113 โครงการ
ดาเนิ นโครงการวิจยั 3 โครงการ

99.39 ดาเนิ นโครงการวิจยั 4 โครงการ
100.00
100.00 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ จัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเรื่ อง "การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน รายวิชามมศท 100 ประจาปี การศึกษา 2562" เพื่อระดมความคิดและร่ วมกันพัฒนา
เนื้อหา รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล แผนการสอนมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาทาโครงงาน เมื่อจบภาคการศึกษา ในรู ปแบบโปสเตอร์ และมีการจัดการ
เรี ยนกาสอนรายวิชา มมศท 100 เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ้ ื่น สังคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารและความหมายได้ดี มีคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชี วิต และดารงอยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดี

3
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรี ยนรู้ออนไลน์แบบเปิ ด
(Massive Open Online Course : MOOC )

0117 สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ สากล

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
8,000,000
8,000,000.00

10,011,000
10,011,000

6,311,341.32
6,311,341.32

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
1.(MOOC62)คั
ด
เลื
อ
กรายวิ
ช
า,จั
ด
หาผู
เ
้
ชี
่
ย
วชาญ,ด
าเนิ
น
การออกแบบและผลิ
ต จานวน 5 รายวิชา
100.00
2.เปิ ดสอนรายวิชาSPOC/MOOC ปี 61 จานวน 21 รายวิชา
3.จานวนบทเรี ยนที่เข้าร่ วม 7 บทเรี ยน และมีผเู ้ ข้าร่ วมอบรม 208 คน
4..(ปรับปรุ งระบบ) ร่ างTOR,จัดซื้ อจัดจ้าง
ผลจากการดาเนิ นงานทาให้อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความสามารถในการสร้างบทเรี ยนออนไลน์และนาบทเรี ยนออนไลน์ไปใช้จดั การเรี ยนการ
สอนทั้งในรู ปแบบการเรี ยนแบบผสมผสานและการเรี ยนแบบ Full online courses อีกทั้งนักเรี ยน นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจรายวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต
63.04
63.04 มีโครงการย่อย 11 โครงการ ดังนี้
1.C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project
มีการจัดโครงการ lntensive C2C For OBE และโครงการ C2CFor OBE:Commit to Change For OBE โดยมีกิจกรรม Train ELO, Backward Design กิจกรรม Sharing &
Reflections และกิจกรรม Train Assessment
2.AUN–QA SAR Workshop
ไม่ระบุผลการดาเนิ นงาน
3.MU AUN-QA Assessor Training
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการเพื่อขออนุมตั ิในหลักการจัดโครงการ โดยแบ่งเป็ น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การฝึ กอบรม “กระบวนการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA
กิจกรรมที่ 2 การฝึ กปฏิบตั ิการตรวจประเมิน
4.MU AUN-QA Assessment
ดาเนิ นการตรวจประเมินแล้วจานวน 6 หลักสู ตร คือ
1. หลักสู ตรฉุ กเฉิ นการแพทยบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. หลักสู ตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การอาหารเพื่อโภชนาการ) (นานาชาติ) สถาบันโภชนาการ
3. หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต, หลักสู ตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์), หลักสูตร ศศ.บ. (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่ งแวดล้อม) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริ ญ
4. หลักสู ตร วท.ม. และ ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์และชี ววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
และอยูร่ ะหว่างรอรับการตรวจประเมินฯ อีกจานวน 81 หลักสูตร
5.สนับสนุนหลักสู ตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอนื่
สนับสนุนหลักสู ตรเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA # ครั้งที่ 136
จานวน 4 หลักสู ตร คือ 1) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 2) หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา 4) หลักสูตรอายุรศาสตรเขตร้อน
คลินิกมหาบัณฑิต คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน
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วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6.การสนับสนุนให้ ผ้ ูประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็ นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA
ส่ งบุคลากรเข้าร่ วมอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment
(Tier 1) จานวน 3 ท่าน คือ อ.ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ / ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุ ต ผศ.ดร.ภัสริ ณ วงศ์กาแหง
(Tier 2) จานวน 4 ท่าน คือ รศ.ดร.ยิง่ ยศ เจียรวุฒิ / ผศ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร / ผศ. ดร.วัชรี เกษพิชยั ณรงค์ / Dr.Roberto Gozzoli ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีหลักสูตรที่เป็ น Mock Visit
7.การเข้ าร่ วมประชุ มวิชาการนานาชาติและการร่ วมฝึ กอบรมด้ านการพัฒนาคุณภาพ AUN-QA
เข้าร่ วม AUN-QA International Conference, AUN-QA Assessors Meeting and AUN-QA Chief Quality Offices’ Meeting 2019 ณ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จานวน 11 คน : รศ.ดร.นพ.
ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์, ผศ.ดร.วริ นทร์ กฤตยาเกียรณ, ผศ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจารัส, อ.ดร.วีรเดช
พันธ์วิศวาส, นางศิริลกั ษณ์ เกี่ยวข้อง, น.ส.วิไลรัตน์ สังพงศ์, น.ส.กิตติยา เยือกเย็น, นางหฤทัย เที่ยงธรรม นางสุภทั ร์ษา เที่ยงอารมย์, น.ส.กัทลี คุรุกุล และการศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพที่ Holy Angel University ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จานวน 2 คน : น.ส.วิไลรัตน์ สังพงศ์, น.ส.กิตติยา เยือกเย็น
8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic
ให้คาปรึ กษาในการเขียนและปรับแก้ SAR แก่หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จานวน 4 หลักสูตร เพื่อรอรับการตรวจ รอบ ก.พ.62 คือ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 3) หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา 4) หลักสูตรอายุรศาสตรเขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รอบ ต.ค.62 จานวน 4 หลักสู ตร คือ 1) หลักสู ตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาภูมิคุม้ กัน) (นานาชาติ) 3) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) 4)หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด (นานาชาติ)
9.การจัดเสวนาผู้ตรวจประเมิน After action review (AAR) การตรวจประเมินส่ วนงานตามเกณฑ์ AUN-QA
ไม่ระบุผลการดาเนิ นงาน
10.AUN-QA Assessor Calibration
ดาเนิ นการจัดโครงการ Before Action Review MU AUN-QA Assessment 2019 (Lead Assessor) วันที่ 25 มี.ค.62 ดาเนินการถ่ายทอดนโยบายและรู ปแบบหรื อวิธีการตรวจ
ประเมินฯ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการตรวจประเมินประจาปี 2562
11.การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
จัดประชุ มวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 "Thailand Quality education Forum 2019" วันที่ 28-29 ม.ค.62)
จากการดาเนิ นโครงการย่อยทั้ง 11 โครงการ ทาให้มีจานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล โดยหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดับอาเซี ยน AUN-QA และการรับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเฉพาะสาขาอื่นๆ แล้วมี จานวน 16 หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ดังนี้
1. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) จานวน 7 หลักสูตร
2. World Federation for Medical Education (WFME) จานวน 2 หลักสูตร
3. International Society of Prosthetics and Orthotics: ISPO จานวน 3 หลักสูตร (อยูร่ ะหว่างต่ออายุการรับรอง 2 หลักสูตร)
4. ASIA-PACIFIC ACADEMIC CONSORTIUM FOR PUBLIC HEALTH (APACPH) จานวน 1 หลักสูตร
5. World Federation of Occupational Therapists (WFOT) จานวน 1 หลักสูตร
6. WNWTO.TedQual จานวน 1 หลักสู ตร
7. Bologna criteria จานวน 1 หลักสู ตร
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0108 สานักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

0300 คณะทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
250,000
128,596.00
250,000
128,596.00

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
51.44
51.44 จัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแล้ว 6 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการวิศวะร่ วมสื บสานตานานประเพณี "ลอยกระทง"
2) โครงการเทศน์มหาชาติ ถวายเป็ นพระราชกุศล
3) โครงการรักษ์ตน้ ไม้ ฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม
4) โครงการบริ จาคโลหิ ตเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5) โครงการศึกษานอกสถานที่เรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมกับ ณ สัทธา อุทยานไทย
6) โครงการค่ายสานสัมพันธ์นอ้ งพี่ EP.3
โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จานวน 800 คน ภายหลังจากการจัดโครงการ นักศึกษา บุคลากร และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม เกิดความใส่ ใจในอนุรักษ์ เผยแพร่ และ
พัฒนาศาสนา ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

121,750,000
45,696,200

81,457,803.70
35,985,054.40

66.91
ั ฑ์ ได้แก่ ชุ ดรับสัญญาณภาพรังสี ระบบดิจิทลั บนจอภาพแบบไร้สายทางทันตกรรม เครื่ องขูดหินน้ าลายโดยใช้คลื่นควมถี่สูงชนิดแมกนิโต-สตริ กทีฟ เครื่ องฉายแสง
78.75 จัดซื้ อครุ ภณ
ชนิ ดไร้สาย อุปกรณ์เก็บข้อมูลภาพรังสี วิทยา PACS เครื่ องกรองน้ าระบบอาร์โอ เป็ นต้น และจัดซื้ อวัสดุยา เวชภัณฑ์ วัสดุทนั ตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์ สาหรับใช้ในการ
รักษาผูเ้ ข้ารับบริ การทางทันตกรรม ทาให้ผปู ้ ่ วยภาวะทางช่ องปากและฟันได้รับการรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพช่ องปากอย่างครบวงจร ทาให้ลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการรักษาที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีการดาเนินการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มพิเศษ เช่ น ผูพ้ ิการหรื อผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ูงอายุ ที่จะได้รับการดูแลทั้งด้าน
ร่ างกาย (การฟื้ นฟูสภาพ) รวมถึงการดูแลด้านจิตใจ การฝึ กการดารงชี วิต เพื่อเข้าสังคมอย่างมีคุณค่านอกเหนือไปจากการดูแลทางด้านทันตกรรม จากการดาเนินงานรวมกันทาให้
เกิดเครื อข่ายของการจัดการองค์ความรู ้เพื่อการเรี ยนรู้และการวิจยั แบบบูรณาการสู่ สาธารณะ

เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบบริ การทางทันตกรรมระดับสูงกว่าตติยภูมิ

12,600,000

11,766,613.05

93.39 จัดซื้ อเวชภัณฑ์ และวัสดุทนั ตกรรม เพื่อใช้ในการให้บริ การทางทันตกรรมแก่ผเู้ ข้ารับบริ การ จานวน 237,454 ราย และซ่อมแซมระบบบริ หารจัดการเครื่ องแม่ข่ายเสมือน
Virtualization และนาผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจยั มาพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่ วยในการออกแบบ ผลิตชิ้ นงานทางทันตกรรม รวมถึงเครื่ องมือ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผปู้ ่ วยมีคุณภาพ
ชี วิตที่ดีข้ ึน สามารถดารงชี พได้อย่างเป็ นสุ ข

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

12,500,000

8,195,422.49

ั ฑ์ ได้แก่ ม่านม้วนประจาอาคารพรี คลินิกพร้อมค่าติดตั้ง ม่านม้วนประจาอาคารปฏิบตั ิการวิจยั พร้อมค่าติดตั้ง ชุดเมนยูนิตของเครื่ องวัดสัญญาณและประมวลผลทาง
65.56 จัดซื้ อครุ ภณ
สรี ระวิทยา เครื่ องเขย่าผสมสาร เป็ นต้น และจัดซื้ อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ สาหรับใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานในคลินิก และให้นกั ศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี ที่ 6 ออกฝึ ก
ปฏิบตั ิงานภาคสนาม ณ จังหวัด เชี ยงราย พะเยา แพร่ น่าน และบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและระบบ การบริ การสาธารณสุขในส่ วนภูมิภาค รวมทั้งเสริ มสร้าง
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตลอดจนสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและระบบบริ การสาธารณสุขและสามารถปฏิบตั ิงานในชุมชนได้อย่างเหมาะสม เป็ นการ
บุคลากรทางทันตแพทย์ในระดับประเทศให้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับงความต้องการของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการบริ การรักษาทางทันตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

เงินอุดหนุนสาหรับส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาทันตแพทย์)

4,278,800

2,869,992.67

ั ฑ์ ได้แก่ ระบบกรองน้ าพร้อมติดตั้ง ตูป้ ฏิบตั ิงานและบ่มเพาะเลี้ยงจุลินทรี ยแ์ บบไร้ออกซิเจน ด้ามกรอกระดูกเจาะฟัน กล้อง
67.07 จัดซื้ อวัสดุทนั ตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุ ภณ
จุลทรรศน์ชนิ ด 2 กระบอกตาพร้อมชุ ดถ่ายภาพความละเอียดสูง สาหรับใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานในคลินิกและการเรี ยนการสอน โดยมีนกั ศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี ที่ 6 ออกฝึ ก
ปฏิบตั ิงานภาคสนาม ณ จังหวัด เชี ยงราย พะเยา แพร่ น่าน และบุรีรัมย์ เพื่อให้นกั ศึกษาทันตแพทย์ได้ฝึกปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและระบบ การบริ การ
สาธารณสุ ขในส่ วนภูมิภาค รวมทั้งเสริ มสร้างประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตลอดจนสร้างความเข้าใจในโครงสร้างและระบบบริ การสาธารณสุขและสามารถ
ปฏิบตั ิงานในชุ มชนได้อย่างเหมาะสม

เงินอุดหนุนโครงการเสริ มสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน

3,000,000

2,316,084.81

77.20 จัดซื้ อเวชภัณฑ์ และวัสดุทนั ตกรรม และจ้างตรวจอ่านผลเชื้ อจุลินทรี ยใ์ นช่ องปาก 3 ชนิด สาหรับให้บริ การทางทันตกรรมแก่ผเู้ ข้ารับบริ การ เพื่อพัฒนาการให้ความรู้ทางด้าน
ทันตสุ ขภาพ ครู ผูด้ ูแลเด็ก เด็กกลุ่มเป้ าหมาย มีความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ทางด้านทันตสุขภาพและโภชนาการ มีสุขนิสยั ของการบริ โภคอาหารและการดูแลรักษาอนามัยช่ อง
ปากอย่างถูกต้อง รวมถึงเกิดความร่ วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรี ยนในเขตอาเภอในต่างจังหวัดในการให้ความสาคัญและดูแลสุขภาพช่ อง
ปากเด็ก โดยมีผปู ้ ่ วยที่รับบริ การรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมจานวน 1,829 คน ผูเ้ ข้ารับบริ การโครงการพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มทันตสุขภาพของผูด้ ว้ ยโอกาสในท้องถื่น
ทุรกันดาร ในอาเภอเชี ยงแสน และอาเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย จานวน 600 คน และมีการจัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์ เผยแพร่ ความรู้ทางทันตกรรม จานวน 7 เรื่ อง
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เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาเอก

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
8,000,000
-

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
่
อาจารย์
ส
าขาทั
น
ตแพทยศาสตร์
ท
่
ี
ไ
ด้
ร
ั
บ
ทุ
น
อยู
ร
ะหว่
า
งการศึ
ก
ษา
4
ทุ
น
ดั
ง
นี้
1. ทพญ.พบพลอย เพ็ชรเม็ดใหญ่ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี ยล ระดับปริ ญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and
Dentistry Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจักร ระยะเวลารับทุน 3 ปี
2. ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปั ญญาวงศ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน ระดับปริ ญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 4 ปี
3. ทพญ.กานดา ลีลานราธิ วฒั น์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริ ญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental
University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วัน
4. ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไปขั้นสูง ระดับปริ ญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับ
ทุน 3 ปี
ทาให้ประเทศมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการดูแลผูส้ ูงอายุทางด้านทันตแพทยศาสตร์ สามารถออกไปปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มทันตสุขภาพให้กบั
ประชาชน ให้ทดั เทียมมาตรฐานสากลของนานาประเทศ

เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้ นฟูผทู้ ี่มีใบหน้า ขากรรไกรบกพร่ อง

3,500,000

1,970,029.76

56.29 จัดซื้ อเวชภัณฑ์ และวัสดุทนั ตกรรม สาหรับให้บริ การทางทันตกรรมแก่ผปู้ ่ วยที่เข้ารับบริ การบูรณะฟื้ นฟูความบกพร่ องหรื อพิการของใบหน้าและขากรรไกร จานวน 2,944 คน
โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเพิ่มคุณภาพชี วิตแก่ผปู ้ ่ วยที่มีความพิการทางใบหน้าขากรรไกรตลอดจนผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติอื่นๆ สามารถดาเนินชี วิตได้อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น เกิดคุณภาพ
ชี วิตที่ดีข้ ึน

เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่ องปากและระบบบดเคี้ยวผูด้ อ้ ยโอกาส

9,575,000

6,775,286.40

70.76 จัดซื้ อเวชภัณฑ์ และวัสดุทนั ตกรรม สาหรับให้บริ การทางทันตกรรมแก่ผเู้ ข้ารับบริ การ โดยไม่คิดมูลค่า มีประชาชนกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสที่ได้รับบริ การทางทันตสุขภาพช่ องปาก
86,982 คน นักเรี ยนด้อยโอกาสที่เข้ามารับบริ การคลินิกทันตกรรมด็ก จานวน 123 คน และผูเ้ ข้ารับบริ การจากการออกหน่วยทันตกรรมชุมชนในโรงเรี ยน จานวน 1,247 คน ทา
ให้ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส มีสุขภาพในช่ องปากที่ดีข้ ึน สามารถดารงชี วิตอยูไ่ ด้อย่างเป็ นสุข ในระดับหนึ่งและเป็ นไปตามนโยบายด้านของประเทศสาธารณสุข

เงินอุดหนุนศูนย์ทนั ตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

12,600,000

6,753,151.91

53.60 1. ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน/ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จานวน 9 ครั้ง ที่ร.ร.ตชด พีระยานุเคราะห์ จ.สุรินทร์ ร.ร.ตชด. บ้านตีนดอย และโรงเรี ยนทีซอแม จ.ตาก ร.ร.
ตชด. บ้านแม่น้ าน้อย จ.กาญจนบุรี ร.ร.ตชด. อาชี วศึกษาเชี ยงราย-พะเยา จังหวัดเชี ยงราย โรงเรี ยนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จังหวักศรี สะเกษ MRT กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น มีจานวน
ผูเ้ ข้ารับบริ การทางทันตกรรม 4,158 คน
2. ได้จดั ให้บริ การทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าเนื่องใน "วันทันตสาธารณสุข" มีจานวนผูเ้ ข้ารับบริ การทางทันตกรรม 2,081 คน
ทาให้นกั เรี ยน ประชาชนนักเรี ยนในสังกัดโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดน และประชาชนผูย้ ากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร หรื อห่างไกลความเจริ ญทัว่ ประเทศ ได้รับการบริ การ
รักษาทางทันตกรรม มีสุขภาพช่ องปากที่ดีข้ ึน และได้รับความรู้ทางทันตสุขศึกษา

เงินอุดหนุนศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุอย่างเป็ นระบบมีมาตรฐานและ
ครบวงจร

10,000,000

4,826,168.21

ั ฑ์ ได้แก่ ชุ ดด้ามกรอฟัน และเครื่ องพ่นสเปรย์น้ ามันหล่อลื่นหัวกรอฟัน และจ้างติดตั้งท่อลมห้อง Lab ในศูนย์ทนั ตกรรมผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การ
48.26 จัดซื้ อครุ ภณ
ทันตสุ ขภาพช่ องปากแบบครบวงจร ที่มุ่งการส่ งเสริ มการป้ องกัน การรักษา การฟื้ นฟูและการพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูส้ ูงอายุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีจุดเรี ยนรู้และนวัตกรรมด้าน
สารสนเทศทางทันตแพทยศาสตร์ ตลอดจนการบริ หารจัดการ การให้คาปรึ กษาที่มีมาตรฐาน และเป็ นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค (Dental Information Hub of Asia) โดยมีจานวน
ผูส้ ู งอายุที่เข้ารับบริ การทางทันตกรรม จานวน 1,732 ราย

0400 คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการส่ งเสริ มสุขภาพแบบองค์รวม
(holistic health & Wellness) เพื่อยกระดับสุขภาวะผูส้ ูงอายุในกลุ่มภาคกลาง

19,323,500
5,000,000

9,837,535.15
1,946,878.63

50.91
38.94 พื้นที่และชุ มชนเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพในการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุให้ดีข้ ึน มีปัจจัยหลักประกอบด้วย
1. ความพร้อมและความต้องการในการเข้าร่ วมโครงการ
2. ความเข้มแข็งของผูน้ าองค์กร หรื อผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญ
3. เครื อข่ายที่ให้การสนับสนุนชุ มชนอย่างต่อเนื่อง

7
ส่ วนงาน / โครงการ

เงินอุดหนุนการตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงใน
กลุ่มภาคกลาง

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

0500 คณะพยาบาลศาสตร์
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

10,000,000

3,567,176.77

4,323,500

4,323,479.75

42,053,300
41,053,300

23,468,514.01
23,387,846.01

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ในขณะนี้ได้มีการดาเนิ นการลงพื้นที่จานวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2) ชุมชนเบิกไพร อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี และ 3) ชุมชนพยุหะคีรี จ.
นครสวรรค์ 4) ชุ มชนบางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีผสู้ ูงอายุเข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 395 คน โดยผูส้ ูงอายุในแต่ละชุมชน
จะได้เข้าถึงประสบการณ์ในการดูแลสุ ขภาวะในทุกมิติ ทั้งการดูแลสุขภาพกายด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การโภชนาการ การออกกาลังกาย และการดูแลสุขภาพใจ ด้วย
กิจกรรมที่ส่งเสริ มความผ่อนคลายจากเสี ยงดนตรี กิจกรรมศิลปะ เป็ นต้น โดยมีการติดตามด้วยการประเมินสุขภาวะกายผ่านการตรวจสุขภาพ และการประเมินสุขภาวะใจ จาก
แบบประเมินภาวะซึ มเศร้า รวมทั้งตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้ าสมอง ก่อนและหลังเข้าร่ วมกิจกรรม นอกจากผูส้ ูงอายุได้เข้าถึงนวัตกรรมในการผ่อนคลายแล้ว ยังสามารถเข้าถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ติดตามสถานะทางสุขภาพ จาก mobile application อีกด้วย พบว่าผูส้ ูงวัยที่มีสุขภาวะกายและใจที่ดีข้ ึนจากผลการประเมินและติดตามในทุกเดือน
นอกจากนี้ พบว่าการเข้ากลุ่มของผูส้ ู งวัยจะช่ วยให้ลดความเสี่ ยงของภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงวัยได้เช่ นกัน

35.67 1. โครงการโรงเรี ยนอาหารปลอดภัย - เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ในพื้นที่ 2 จังหวัด 1. จ.นครปฐม จาก 6 โรงเรี ยน ทั้งหมด 37 ตัวอย่างทางโครงการได้ทาการวิเคราะห์ปริ มาณสาร
ตกค้างยาฆ่าแมลงในตัวอย่าง โดยนาแต่ละตัวอย่างไปวิเคราะห์การตกค้างของสารตกค้างยาฆ่าแมลงทั้ง 5 กลุ่ม จานวนตัวอย่างที่ตรวจเท่ากับ 185 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่า
ตัวอย่างที่มีปริ มาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย (<MRL) จานวน 158 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 85 และตัวอย่างที่มีปริ มาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงอยูใ่ นเกณฑ์ไม่
ปลอดภัย (>MRL) จานวน 27 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 15 และ 2. จ.นนทบุรี จาก 4 โรงเรี ยน ทั้งหมด 18 ตัวอย่าง ทางโครงการได้ทาการวิเคระห์ปริ มาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงใน
ตัวอย่าง โดยนาแต่ละตัวอย่างไปวิเคราะห์การตกค้างของสารตกค้างยาฆ่าแมลงทั้ง 5 กลุ่ม จานวนตัวอย่างที่ตรวจเท่ากับ 90 ตัวอย่าง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างที่มีปริ มาณ
สารตกค้างยาฆ่าแมลงอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย (<MRL) จานวน 63 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 70 และตัวอย่างที่มีปริ มาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงอยูใ่ นเกณฑ์ไม่ปลอดภัย (>MRL) จานวน
27 ตัวอย่างคิดเป็ นร้อยละ 30
2. โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย - เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ในพื้นที่ 1 จังหวัด จังหวัดนครปฐม จาก 9 โรงพยาบาล ทั้งหมด 28 ตัวอย่าง โดยนาแต่ละตัวอย่างไปวิเคราะห์
หาสารตกค้างของสารตกค้างยาฆ่าแมลงทั้ง 5 กลุ่มได้แก่ Organochlorines, Organophosphates, Pyrethroids, Carbamates และ Fungicides & Other จานวนตัวอย่างที่ตรวจเท่ากับ
140 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างที่มีปริ มาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย (<MRL) จานวน 132 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 94 และตัวอย่างที่มีปริ มาณ
สารตกค้างยาฆ่าแมลงอยูใ่ นเกณฑ์ไม่ปลอดภัย (>MRL) จานวน 8 ตัวอย่าง คิดเป็ น ร้อยละ 6
3. โครงการเกษตรปลอดภัย - เก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตรกรทั้งรายเก่า (ผ่านการตรวจรอบที่ 1 จากปี งบประมาณ 2561) และรายใหม่ โดยเริ่ มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ในพื้นที่ 6
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี จานวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 102 ตัวอย่าง ทาการ
วิเคราะห์ปริ มาณสารตกค้างยาฆ่าแมลง จานวนตัวอย่างที่ตรวจเท่ากับ 510 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างที่มีปริ มาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงอยูใ่ นเกณฑ์ปลอดภัย
(<MRL) จานวน 491 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 96 และตัวอย่างที่มีปริ มาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงอยูใ่ นเกณฑ์ไม่ปลอดภัย (>MRL) จานวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 4
100.00 1. บริ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้แก่ผปู ้ ่ วยใน และผูป้ ่ วยนอกที่มารับบริ การที่ศนู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพิ่มขึ้น
- MT (การทดสอบ)
= 64,548 การทดสอบ
- MT (ราย)
= 7,284 ราย
2. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชี พ ที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั /ิ ดูงานทางวิชาชี พ (ในประเทศ) 117 คน
3. นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชี พ ที่เข้ารับการฝึ กปฏิบตั /ิ ดูงานทางวิชาชี พ (ต่างประเทศ) 8 คน
4. มาตรฐานสากลที่หอ้ งปฏิบตั ิการได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน
5. ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในบริ การที่คณะฯ จัดให้ 94.95 %
6. ผูร้ ับบริ การตรวจสุ ขภาพเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างเสริ มสุขภาพ 97.05 %
7. ระยะเวลาในการรับผลการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด 97.00 %
55.81
56.97 จัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม (โครงการเดิม) ต่อเนื่อง ชั้นปี ที่ 2-4
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ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการด้านสุขภาพ

0600 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการพัฒนารู ปแบบบริ การดูแลและป้ องกันภาวะเบาหวานและความดันเลือดสูง

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
1,000,000
80,668.00

196,201,800
5,000,000

170,865,894.93
1,394,500.00

53,360,100

53,360,099.28

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
่
1.
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จ
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ช
ุ
8.07
้ มชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์) และพื้นที่ก่ ึงเมือง (อาเภอพุทธมณฑล) จัดกิจกรรม 3 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่ วม
่
กิจกรรม 143 คน เป็ นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ดา้ นการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่ งเสริ มสุขภาพป้ องกันโรคเรื้ อรัง และส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชมรมผูส้ ูงอายุ
จตุรมิตรสัมพันธ์
2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ ดาเนินการจัดการประชุมให้ความรู้เพื่อจัดการปัญหา
ที่พบบ่อยในชุ มชน ณ ชุ มชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 31 คน เพื่อส่ งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุในชุมชนวัดไชยทิศให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหาร/การ
ออกกาลังกาย/การหลีกเลี่ยงการซื้อยากินเอง/ป้ องกันการหกล้มในผูส้ ูงอายุ
3. กิจกรรม สร้างเสริ มสุ ขภาพสามเณรวัดไผ่ดา จ.สิ งห์บุรี จัดทาสรุ ปรายงานโครงการถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสด็จพระราชดาเนิน
ถวายผ้าพระกฐิ น ณ วัดไผ่ดา จังหวัดสิ งห์บุรี โดยสรุ ปกิจกรรมต่างๆที่ได้จดั ขึ้น เช่ นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของสามเณร การพัฒนาสมรรถนะการล้างมือเพื่อ
สุ ขภาพและการผลิตสบู่เหลวและน้ ายาล้างจานในแกนนาสามเณรวัดไผ่ดา
การพัฒนาผูน้ า (สามเณรแกนนา) และการเตรี ยมความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่ องปากในสามเณร การสร้างเสริ มสุขวิทยาส่ วนบุคคล การส่ งเสริ มและป้ องกันปัญหาสุขภาพจิต
แก่สามเณรวัดไผ่ดา เป็ นต้น
4. กิจกรรม การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในแรงงานข้ามชาติแบบบูรณาการ การบริ การวิชาการ วิจยั และการเรี ยนการสอน อยูร่ ะหว่างประสานงานกับพื้นที่ในการ
กาหนดวันจัดกิจกรรม
5. กิจกรรม บริ การให้คาปรึ กษาและ/หรื อจัดนิ ทรรศการความรู้ดา้ นสุขภาพ ในวันสาคัญต่างๆ เช่ นจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ โดยจัดบูธสุขภาพบริ การแก่ประชาชน โดย
ตรวจสุ ขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิ ต วัดดัชนีมวลกาย วัดสายตา ตรวจสารพิษตกค้างในเลือด ให้คาปรึ กษาปัญหาด้านสุขภาพ บูธสุขภาพต่างๆได้แก่ NCD ผูส้ ูงอายุ แม่และเด็ก
บุหรี่ สุ ขภาพดีวิถีไทย (นวดแผนไทย) นับก้าวพาเพลิน เดินออกกาลังกาย ข้อเข่าเสื่ อม ทาอย่างไรเมื่อปวดหลัง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
6. กิจกรรม “ตารวจไทยใส่ ใจสุ ขภาพ” ดาเนิ นการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อคัดกรอง ข้อมูลเบื้องต้นที่สถานีตารวจภูธร อาเภอพุทธมณฑล จานวน 30 คน
87.09
27.89 1. จัดกิจกรรมเจาะเลือดคนไข้ที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานของ อาเภอบางพลี และส่ งตรวจห้องปฏิบตั ิการเพื่อนาค่าระดับน้ าสะสมในเลือดของผูป้ ่ วยมา
วิเคราะห์ผล
2. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ รพ.สต.บางปลาหมู่ 14 เพื่อพูดคุยปรึ กษาหารื อขั้นตอนการทางานและชี้ แจงรายละเอียดของโครงการกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และลงพื้นที่ รพ.สต.ราชาเทวะ
เพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเวชระเบียนคนไข้ที่เข้าร่ วมโครงการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
3. จัดกิจกรรมการเข้ากลุ่ม DSME (Developmental Surveillance and Promotion Manual) การให้ความรู้ผปู้ ่ วยเบาหวานรายบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ของคลินิกเบาหวาน ในรพ.สต.ราชาเทวะ
4. จัดกิจกรรมให้ความรู ้เรื่ องเบาหวานในกลุ่มผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วม ของ รพ.สต.ราชาเทวะ และทากิจกรรมลงพื้นที่และติดตามผล การให้ความรู้รายบุคคลแก่ผปู้ ่ วยเบาหวานที่เข้าร่ วม
โครงการ เรื่ องการรับทานอาหารที่เหมาะสม การใช้ยาในผูป้ ่ วยเบาหวาน และการฉี ดอินซูลิน และการใช้เครื่ องตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว
5. จัดกิจกรรมดูแลผูป้ ่ วยติดบ้านติดเตียงโดยบูรณาการการฟื้ นฟูผปู้ ่ วยเข้ากับการปลูกผัก เพื่อหวังผลให้ผปู้ ่ วยติดบ้านติดเตียงมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดทาแผนการ
ดาเนิ นงาน และ หารื อกับผูเ้ ชี ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงพืชผักสวนครัว เพื่อเตรี ยมตัวสาหรับลงปฏิบตั ิการในพื้นที่ โดยกลุ่มผูป้ ่ วยติดบ้ายติดเตียงจะเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยที่เคยเข้าร่ วม
โครงการการดูผปู ้ ่ วยติดบ้านติดเตียง ในงบปี ประมาน 2561
ผลจากาการจัดกิจกรรมทาให้ ผูป้ ่ วยได้รับการติดตามผลการรักษาพยาบาล และการปฏิบตั ิตน ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการฟื้ นฟูมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ทาให้ท้ งั
ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีและมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน หากเกิดปัญหาด้านสุขภาพ จะได้รับแก้ไขอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งผูป้ ่ วย/ผูด้ ูแลยังได้รับความรู้จากกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
ดูแลตนเองและผูอ้ ื่น
100.00 ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ และจัดการเรี ยนการสอน สาหรับฝึ กปฏิบตั ินกั ศึกษาแพทย์ พยาบาล ที่เข้ารับการศึกษา/ฝึ กปฏิบตั ิงาน 3,103 คน เพื่อเพิ่มทักษะและการ
เรี ยนรู ้ และเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลแก่ผรู้ ับบริ การ
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ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ

เงินอุดหนุนโครงการนาร่ องการให้บริ การวิชาการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ ง

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่ นและกลุ่มผูใ้ หญ่
และสูงอายุแบบครบวงจร

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
24,926,700
20,057,774.62

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
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ั ฑ์สาหรับการเรี ยนการสอนทางการพยาบาล เช่ น พัดลมอุตสาหกรรมใช้ในการจัด
80.47
้
กิจกรรมนอกสถานที่ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา และพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่จะเป็ นสาหรับนักศึกษาพยาบาลโดยผ่านกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู ้และทักษะการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
2. ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก, ระดับปริ ญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ โดยพัฒนากาลังคนด้านอาจารย์พยาบาลตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาลในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญาโทต่อเอกตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั รวม 37 ราย

77,595,000
5,160,000
5,060,000

77,594,997.76
5,160,000.00
1,594,730.00

100.00 ดาเนิ นการสนับสนุนวัสดุยา เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
100.00 ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ และจัดการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มการผลิตบัณฑิตแพทย์เและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการการบริ การทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น
31.52 1.ให้บริ การตรวจสอบทางเวชศาสตร์ ชนั สู ตร ดาเนินการชันสูตรพลิกศพ ผ่าศพ จานวน 813 ศพ เพื่อออกใบชันสูตรเป็ นหลักฐานพิสูจน์สาเหตุการเสี ยชี วิตที่มีความถูกต้องและ
น่าเชื่ อถือ เพื่อให้ครอบครัว/ญาติ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบสาเหตุการเสี ยชี วิตและสามารถนาไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม
2. ดาเนิ นการการจัดการเรี ยนการสอนด้านเวชศาสตร์ชนั สูตร ทาให้นกั ศึกษามีความรู้ดา้ นเวชศาสตร์ชนั สูตร

500,000

500,000.00

10,000,000

3,796,547.92

37.97 1. มีระบบการบริ หารจัดการในดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งอย่างบูรณาการในรู ปแบบของสหสาขาวิชาชี พ โดยมีผปู้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับบริ การ (รายใหม่) จานวน 1,798 คน และมี
ผูป้ ่ วยที่เข้า tumor conference เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 40.70 ทาให้ผปู้ ่ วยมีความรู้ดา้ นโรคมะเร็ ง และการดูแลตนเองในแต่ละชนิดโรค
2. จัดประชุ มวิชาการเรื่ อง Invited Guest Speakers: Trends in genitourinary pathology and impact on clinical pratice / เรื่ อง Achieving change in Genitourinary cancer treatments
2018 / เรื่ อง Updated in Soft Tissue Sarcoma และ The 2nd Home chemotherapy RAMA Model(HCRM) Workshop: The Achievement for 2 Years และสนับสนุนแพทย์และ
บุคลากรศูนย์มะเร็ ง ไปดูงานและฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากทะเบียนโรคมะเร็ ง และนักฟิ สิ กส์การแพทย์ ไปประชุมเรื่ อง ESTRO-SEAROG teaching course on Advanced
Technologist-Malaysia 2018 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชี พ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาวิชาการและงานวิจยั ที่มีคุณภาพเป็ น
ที่ยอมรับของนานาชาติ
3. สนับสนุนสารเคมีเพื่อจัดทาโครงการวิจยั เรื่ อง ความผิดปกติในการสังเคราะห์สายโปรตีนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของการสร้างรหัสพันธุกรรม เป็ น
ตัวชี้ วดั ในการพยากรณ์โรคที่ดีของผูป้ ่ วยมะเร็ งกระเพาะอาหาร
4. สนับสนุนการจัดสัมมนา เตรี ยมงานโครงการสัมนานอกสถานที่ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดโลหิต เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลักดันให้ผ่านการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานความเป็ นเลิศระดับชาติและนานาชาติ
5. โครงการธนาคารชี วภาพแบบครบวงจร Tumorbiobank เริ่ มการพัฒนาต่อยอดด้านการทา cell line โดยเริ่ มการเพาะเลี้ยงเซลล์ ในเดือนมกราคม 2562

5,500,000

2,825,420.00

51.37 กิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มเด็กและวัยรุ่ น
1. พัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพและศึกษาผลเชิ งบวกต่อการเรี ยนรู้และสุขภาพของเด็กนักเรี ยน โดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง โรงเรี ยน และชุมชน
2. ตรวจคัดกรองสุ ขภาพทารกแรกเกิดแบบครอบคลุมโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
3. การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรี ยบเทียบการป้ องกันภาวะครรภ์เป็ นพิษด้วยสองขนาดมาตรฐานของแอสไพริ น
4. ความเที่ยงตรง แม่นยาของแอพพลิเคชัน่ Thai Youth Risk Behavior Survey (TYRBS)
5. ศึกษาเปรี ยบเทียบผลของการรี ดสายสะดือกับการชะลอการตัดสายสะดือในทารกแรกเกิดครบกาหนด:การทดลองแบบสุ่ม

100.00 ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผูถ้ ูกกระทาทางเพศ ผูด้ อ้ ยโอกาสและคดีความต่างๆ จานวน 49 ราย ดังนี้
- การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 36 ราย
- การตรวจไมโตคอนเดรี ยลเอ็นเอ 10 ราย
- การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวาย 3 ราย
โดยสามารถนาหลักฐาน DNA ซึ่ งมีความถูกต้องและน่าเชื่ อถือ ไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม หลักฐานในทะเบียนราษฎร และพิสูจน์ความเกี่ยวโยงกันระหว่างบุคคล

10
ส่ วนงาน / โครงการ

เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริ การด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

0700 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

9,100,000

4,581,825.35

415,912,400
145,795,400

168,849,730.54
37,810,154.20

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6. วิเคราะห์ตน้ ทุนและประสิ ทธิ ผลของการตรวจโครโมโซมอะเรย์และการตรวจทางพันธุกรรมโดยการหาลาดับเบสทั้งเอ็กโซมในผูป้ ่ วยชาวไทยกลุ่มอาการออทิสซึม พัฒนาการ
และ/หรื อสติปัญญาบกพร่ อง และ/หรื อพิการแต่กาเนิด
7. พัฒนาการของเด็กที่เกิดจากมารดาที่เป็ นโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับซึ่งรักษาด้วยเครื่ องช่ วยหายใจแรงดันบวก
กิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ
1. การดูแลผูส้ ู งอายุระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่ บา้ น: การปฏิบตั ิที่ดีในคลินิก
2. ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมการสนับสนุนครอบครัวต่อคุณภาพชี วิตของผูด้ ูแลสมาชิ กในระยะท้ายของชี วิต
3. การคัดกรองพาหะโรคพันธุกรรมสาหรับคู่สมรสไทยก่อนมีบุตร
4. การศึกษาแบบไปข้างหน้าของภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อมารดาและเด็ก
6. การใช้เครื่ องตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์ในอาหารด้วยตัวเองต่อพฤติกรรมการบริ โภคเกลือโซเดียมและปริ มาณโซเดียมในปัสสาวะของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
กิจกรรมผลักดันผลงานวิจยั ไปสู่ระดับนโยบาย
1. จัดงาน Chillax Talk 9 นาที กับ viral แห่งปี “The Ingredients: มื้อพิ(ษ)เศษ” นาเสนอวีดีทศั น์ที่ได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับที่ดีจากสังคมในวงกว้าง เพื่อการสร้างแรง
บันดาลใจให้กบั อาจารย์แพทย์ที่สนใจหรื อมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสังคมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างความร่ วมมือร่ วมกับนักครี เอ
ทีฟที่ทางานเพื่อสังคม รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคลากรเกิดความเข้าใจเรื่ องเกลือและโซเดียมที่มีอยูใ่ นอาหารเพิ่มขึ้น
2. จัดทาและเรี ยบเรี ยงข้อมูลจากผลการศึกษาปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและปัจจัยด้านพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัสโลหะหนักและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจัดทาเป็ น
รู ปเล่มและส่ งมอบให้กบั โรงพยาบาลระดับศูนย์และทัว่ ไปในทุกจังหวัด และห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่สนใจ รวมทั้งสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล รวม 100 แห่ง
จากการจัดกิจกรรม ทาให้เกิดแนวทางพัฒนาต้นแบบการพัฒนาประชากรไทย จากกิจกรรมด้านสุขภาพของโครงการ และผูเ้ ข้าร่ วมอบรมทั้ง 440 คนได้รับความรู้ และการปฎิบตั ิ
ตนที่ดีเพื่อป้ องกันการเกิดโรค ทาให้มีแหล่งให้ความรู้ท้ งั ด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพหรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชี วิต

50.35 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จานวน 118 ครั้ง และมีผปู้ ่ วยที่เข้ารับบริ การตรวจรักษาพยาบาล 7,805 คน ดังนี้
1. โครงการบริ การสุ ขภาพหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิฉือจี้ฯ เดือนละ 1 ครั้ง
2. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ทาเนี ยบองคมนตรี ทุกวันอังคาร จานวน 24 ครั้ง
3. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน งานปั่ น อุ่น ไอรัก จานวน 2 ครั้ง
4. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกวันระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.61-19 ม.ค.62 อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสิ นทร์ จานวน 42 ครั้ง
5. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามการประสานงานมอบหมายของกองแพทย์หลวง โรงเรี ยนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุ งเทพฯ และตามการประสานงานมอบหมายจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ จานวน 43 ครั้ง เช่ น งานวันเด็กแห่งชาติ, งานวันครู , การจัดประชุมนานาชาติ, งานแข่งขันกีฬา เป็ นต้น
จากการออกหน่วยทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการบริ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น และได้รับความรู้ในการปฏิบตั ิตนจากการแนะนาการดูแล ป้ องกันตนเองจากโรคภัย
40.60
25.93 1. ดาเนิ นการจัดบริ การการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอก จานวน 1,534,804 ราย และผูป้ ่ วยใน จานวน 42,189 ราย มีจานวนเตียง 2,055 เตียง จานวนการผ่าตัด 30,532 ครั้ง
2. ผูป้ ่ วยที่มารับบริ การด้านผูม้ ีบุตรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ์ 8,652 คน / ผูป้ ่ วยที่รับบริ การด้านระงับปวด 1,075 ราย / ผูป้ ่ วยที่รับบริ การด้านวิสญ
ั ญีวิทยา 27,469
ราย
3. นักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิการ และผูอ้ บรมดูงานในโรงพยาบาล 1,948 คน
4. ดาเนิ นงานวิจยั ด้านการรักษาพยาบาล (งานวิจยั คงอยู)่ 23 โครงการ
5. ดาเนิ นการจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพบริ การทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจยั
จาการดาเนิ นงานดังกล่าวทาให้โรงพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอ ในการรักษาพยาบาลให้กบั ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง โรคซับซ้อน และยกระดับคุณภาพชี วิตของผูป้ ่ วย
ถือเป็ นสนับสนุนนโยบายประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าของประเทศ
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เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
195,789,000
86,465,712.00

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
ด
าเนิ
น
การจั
ด
การเรี
ย
นการสอน
และจั
ด
หาวั
ส
ดุ
อุ
ป
กรณ์
ครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
เพื
อ
่
ใช้
ในการเรี ยนการสอนโดยมีนกั ศึกษาคงอยูจ่ านวน 708 คน เพื่อสามารถผลิตแพทย์เพิม่ ให้สามารถรองรับ
44.16
การขยายศักยภาพการให้บริ การด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และดารงมาตรฐานการผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชี พเวชกรรมที่กาหนดโดย
แพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับการผลิตแพทย์เพิ่ม

10,836,000

3,688,684.35

ั ฑ์ เพื่อใช้ใน การเรี ยนการสอนโดยมีนกั ศึกษาคงอยู่ จานวน 84 คน เพื่อผลิตแพทย์ที่เหมาะสมและเพียงพอกับความ
34.04 ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ต้องการ ของภาครัฐบาลและเอกชนในทุกพื้นที่

เงินอุดหนุนสาหรับส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร)

6,525,000

6,175,441.50

ั ฑ์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ลดความรุ นแรงของปัญหาการขาดแคลนนักกายอุปกรณ์ที่ขาดแคลน ทา
94.64 1. ดาเนิ นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ให้ผปู ้ ่ วย ผูพ้ ิการมีคุณภาพชี วิตดีข้ ึน
2. ดาเนิ นการบริ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน ทาการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนผ่านสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั แก่นกั เรี ยนผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ โดยจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ APOMS 2018 และประชุ มวิชาการ BMEiCON 2018
3. อยูร่ ะหว่างเปิ ดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรกายอุปกรณ์
4. ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา โดยมีนกั ศึกษาคงอยู่ จานวน 82 คน
5. ดาเนิ นการฝึ กอบรมบุคลากรและคณาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากร โดยมีโครงการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษากายอุปกรณ์ อบรมเชิ งปฎิบตั ิการ C2C For OBE
และกิจกรรม We Walk Together

เงินอุดหนุนสาหรับส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

5,000,000

4,528,055.39

90.56 1. ดาเนิ นการจัดการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรปกติ โดยมีนกั ศึกษาคงอยู่ จานวน 200 คน รวมทั้งการพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนการสอน และสื่ อการศึกษาทางด้าน
การแพทย์แผนไทย
2. ดาเนิ นงานบริ การการตรวจรักษาและดูแลผูป้ ่ วย โดยการบูรณาการรู ปแบบการให้บริ การด้วยศาสตร์การแพทย์ โดยมีจานวนผูเ้ ข้ารับบริ การรักษาผูป้ ่ วย 25,649 ราย
3. ดาเนิ นงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อใช้สาหรับการดูแลรักษาผูป้ ่ วย รวมทั้งเป็ นการพัฒนากระบวนการ วิธีการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยมีปริ มาณยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 8,804 กิโลกรัม เป็ นยาผงสมุนไพร 3,074 กิโลกรัม และสมุนไพรสาเร็ จรู ป 5,729 กิโลกรัม

เงินอุดหนุนสาหรับส่ งเสริ มศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

2,500,000

2,159,101.80

86.36 1. อยูร่ ะหว่างเปิ ดรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2. ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา โดยมีนกั ศึกษาคงอยู่ จานวน 73 คน
3. ดาเนิ นการฝึ กอบรมบุคลากรและคณาจารย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากร โดยจัดอบรมหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส (Fundamental
of iOS Application)
4. ดาเนิ นการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอน
5. อยูร่ ะหว่างทาการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนผ่านสื่ อต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั แก่นกั เรี ยนผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้

14,720,000

3,389,425.00

23.03 1. ดาเนิ นงานบริ การสังคม การชันสู ตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดาเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์ อย่างเป็ นมาตรฐาน โดยมีจานวนการ
ให้บริ การชันสู ตรพลิกศพ 3,831 ศพ
2. ดาเนิ นการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดาเนินการทางด้าน นิติเวชศาสตร์อย่างเป็ นมาตรฐาน โดยมี
จานวนนักศึกษาแพทย์ที่ลงเรี ยนหลักสู ตรนิ ติเวช (นศ.พ.ปี 5 = 240 , นศ.พ.ปี 6 = 240) 280 คนจานวนนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่ลงเรี ยนหลักสูตรนิติเวช 20 คน และจานวน
ผูร้ ับบริ การเผยแพร่ ความรู ้ภายนอก 329 คน

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครื อข่ายด้านการแพทย์ศิริราช
(Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)

1,500,000

-

-

1. มีจานวนเครื อข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ทางไกล ในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยมีจานวนเครื อข่าย 33 เครื อข่าย
2. จานวนกิจกรรมการให้บริ การทางไกล 758 ครั้ง มีการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อการสนับสนุนการเรี ยนการสอนทางคลินิกระหว่างคณะแพทยศาสตร์ฯ และ
โรงพยาบาลร่ วมสอน (Tele-education) เป็ นประจาทุกสัปดาห์
3. จานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การในการเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการ 17,029 คน
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วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการจัดการประชุ มเชิ งวิชาการแพทย์ทางไกล (Tele-education, Tele-medicine)
- การดาเนิ นกิจกรรมบนระบบเครื อข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA: Workshop on UniNet Network and Computer Application ครั้งที่ 37 หัวข้อ Tele-education ใน
วงการแพทย์และโรงเรี ยนแพทย์ กรณี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
- เข้าร่ วมงานประชุ มวิชาการ Asia Pacific Advanced Network: APAN 46 (MIS session) 6 August 2017, Auckland, New Zealand
- โครงการพัฒนาต้นแบบการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) พัฒนาเป็ นงานวิจยั ร่ วมกับภาควิชาวิสญ
ั ญี เรื่ อง การหาอุบตั ิการณ์การเกิดภาวะสูญเสี ยหน้าที่ดา้ นการรับรู้การเข้าใจ
ของสมองระยะเริ่ มต้นในผูป้ ่ วยสู งอายุวยั ปลายหลังการผ่าตัดที่มีความเสี่ ยงต่าโดยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล
- โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรี ยนการสอนทางไกล (Tele-education) พัฒนาร่ วมกับโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็ นหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรี ยน
ทางไกลผสมผสาน) โดยใช้เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนทางไกล

เงินอุดหนุนโครงการนาร่ องการให้บริ การวิชาการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่ น

697,000

411,200.00

59.00 1. อยูร่ ะหว่างการจัดทาโครงการนาร่ องให้ความรู้ เด็ก กลุ่มวัยรุ่ น ครู และผูป้ กครอง
2. โครงการ "อบรมคุณแม่ต้ งั ครรภ์เพื่อเด็กที่สมบูรณ์" โดยมีผเู้ ข้าร่ วมจานวน 212 คน
กลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู ้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน และสามารถดารงชี วิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเด็ก และวัยรุ่ นได้รับรู้ถึงพฤติกรรม
อันดีที่ควรปฏิบตั ิเมื่ออยูใ่ นสังคม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เป็ นอย่างดี ครู และผูป้ กครองมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาของเด็กอย่างกว้างขวาง ตลอดจน
สามารถหาวิธีการพูดคุยกับเด็กได้อย่างถูกวิธี และหญิงตั้งครรภ์ มีความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภ์ และลองฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
จะได้นาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง

เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชิ นีเพื่อสุขภาพผู้
พิการทางการมองเห็น

550,000

124,980.00

22.72 1. ดาเนิ นการเผยแพร่ ความรู ้ภายในพิพิธภัณฑ์แก่ผพู้ ิการ โดยมีจานวนผูพ้ ิการที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 121 คน
2. อยูร่ ะหว่างปรับปรุ งอุปกรณ์ที่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ของผูพ้ ิการ
3. อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่ผพู้ ิการตามสถาบันการศึกษาที่รองรับผูพ้ ิการ
เพื่อให้ผพู ้ ิการและบุคคลทัว่ ไปได้รับความรู ้ที่เป็ นประโยชน์และร่ วมกิจกรรมเชิ งสร้างสรรค์ และบุคคลทัว่ ไปมีแนวทางในการปฏิบตั ิตนต่อผูพ้ ิการในสังคมได้อย่างเหมาะสม
เป็ นสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และน้ าใจเอื้ออาทร ระหว่างบุคคลทัว่ ไปกับผูพ้ ิการ

เงินอุดหนุนโครงการผ่าตัดรักษาน้ าคัง่ ในโพรงสมองในผูส้ ูงอายุ (Normal Pressure
Hydrocephalus)

8,000,000

7,130,800.00

89.14 เพิม่ การตระหนักถึงโรคน้ าคัง่ ในโพรงสมอง เพื่อสามารถเป็ นแหล่งดูงานเพิม่ ความรู้ ความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ศึกษาวิจยั โรคน้ าคัง่ ในโพรงสมอง ดูแลผูป้ ่ วยน้ าคัง่ ในโพรง
สมองได้ครบวงจร ช่ วยเหลือผูป้ ่ วยได้มากขึ้น โดย
1. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั และตระหนักถึงความสาคัญของโรคน้ าคัง่ ในโพรงสมองได้ผลดีเยีย่ มดังนี้
1.1 การจัดนิ ทรรศการให้ความรู ้เรื่ องน้ าคัง่ ในโพรงสมอง ที่รพ.ศิริราช จานวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เริ่ มเข้าโครงการมีผเู้ ข้าฟัง จานวน 600 คน ประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
นักศึกษาแพทย์ ประชาชน และผูป้ ่ วย ส่ งผลให้มีผปู้ ่ วยใหม่เพิ่มจานวนขึ้นมาก และแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ มีองค์ความรู้และตระหนักในโรคนี้มากขึ้น ในขอบข่าย
โรงพยาบาลศิริราช
1.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางวารสารสุ ขภาพ ได้แก่ วารสารหมอชาวบ้าน ฉบับ 478 ปี ที่ 40 กุมภาพันธ์ 2562 และวารสารศิริราช ประชาสัมพันธ์ ปี ที่ 30 ฉบับที่ 411 ตุลาคม
25561
1.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ Sociol media ได้แก่ Youtube : โรคน้ าเกินในโพรงสมอง ยอด View 380,000 ทาง TV : รายการพบหมอศิริราช ช่ อง ONE (ธนบุรี)
1.4. การเผยแพร่ ความรู ้สู่ประชาชนสัญจร ที่รพ.หัวหิน จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 300 คน และรพ.ประจวบ จานวนผูเ้ ข้าร่ วม 1,000 คน
2. การทางานเชิ งบูรณาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ) กับกระทรวงสาธารณสุข ประสบความสาเร็ จจากโครง
เผยแพร่ ความรู ้สญ
ั จร
2.1. มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเป็ น แพทย์และผูบ้ ริ หารจากเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตลอดจนผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ก่อให้เกิดการตระหนักรู้
ซึ้งถึงความสาคัญของโรคนี้ในกลุ่มผูส้ ู งอายุ ตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งเป้ าการดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
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เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

เงินอุดหนุนโครงการเภสัชวิทยาเชิ งระบบศิริราชสู่ ศนู ย์ความเป็ นเลิศวิจยั สากล (SISP 2.0)

วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2.2 ประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม เป็ นกลุ่มเป้ าหมายตัวผูป้ ่ วยเอง ญาติ และผูน้ าชุมชน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ได้แก่ อสม. วิทยาชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตัวเป็ นอย่าง
มาก
3. การให้ความรู ้โครงการสัมนาบุคคลากรภายใน รพ.ศิริราช เพื่อสร้างทีมบูรณาการ ที่จะไปเป็ นผูน้ า ผูใ้ ห้ความรู้แก่บุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแผนจัดสัมนาสัญจร
รพ.บุรีรัมย์

10,500,000

9,708,000.00

ั ฑ์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
92.46 1. อยูร่ ะหว่างจัดหาครุ ภณ
2. ดาเนิ นการฝึ กอบรมแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้บริ การ โดยสอนและฝึ กอบรมด้านโรคหลอดเลือดสมองให้กบั พยาบาล
หอผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผูป้ ่ วยอายุรศาสตร์ และบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องในโรงพยาบาลศิริราช เป็ นประจาสม่าเสมอ 7 ครั้ง
3. ดาเนิ นการให้บริ การวิชาการ เผยแพร่ ความรู้ทางด้านการรักษาและการป้ องกันโรค โดยจัดนิทรรศการในโรงพยาบาลหรื อออกหน่วยให้ความรู้ในเชิ งรุ กสู่ชุมชนในพื้นที่
โดยรอบโรงพยาบาล 3 ครั้ง

3,500,000

2,931,176.30

83.75 1. จัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ ในชื่ อ “Training Programs : Operetta CLS and Harmony Training” หัวข้อ Image Acquisition และ Preciscan image acquisition with application plate &
tissue imaging โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากบริ ษทั เพอร์กินเอลเมอร์ และ “Training Programs : Columbus & TIBCO Spotfire® High Content Profiler™” โดยวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญ
Dr.Martin Daffertshofer, Sr.Product Manager, HCS Software, PerkinElmer
2. อ.ดร.สมพลนาท สัมปั ตตะวนิ ช เป็ นวิทยากรบรรยายในงาน Annual Imaging User Group Meeting หัวข้อ “System-based drug response profiling identified novel treatment
options & accompanying prognostic gene signatures for Liver fluke associated Thai Cholangiocarcinoma” ร่ วมด้วย ดร.ปฏิภาค เขื่อนจินดา และ น.ส.สุภาวรรณ จานงค์ทรง ณ
ประเทศสิ งคโปร์
3. อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย, อ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช, ดร.พรชี รา ชูสอน, ดร.ญาณิ นท์ ใจเย็น ร่ วมประชุมอัพเดทความคืบหน้าร่ วมกับ Prof.Jeanne Salje ภายใต้ทุนวิจยั
โครงการ “Bacterial pathogenesis: dissecting the early stages of cellular invasion by the obligate intracellular bacterium Orientia tsutsugamushi”
4. อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย, อ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช, ดร.มณฑิรา สันติภาพลือชา และ น.ส.ปริ ญญฉัตร โสมชัย ร่ วม ประชุมอัพเดทความคืบหน้าร่ วมกับ อ.นพ.ไตรรักษ์
พิสิษฐ์กุล, ดร.สริ นยา คาปั ญญา และ น.ส.จิรัฏฐา ศิริลกั ษณ์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าเรื่ อง จานวนตัวอย่างของผูป้ ่ วยมะเร็ งเต้านมที่
เพาะเลี้ยงเซลล์ในขณะนั้น และรายงานความก้าวหน้าผลการตอบสนองต่อยาในเซลล์ TEL
5. ศ.นพ.มานพ พิทกั ษ์ภากร, รศ.นพ.สิ ทธิ์ สาธรสุเมธี , ผศ.ดร.นพ.เฉลิมชัย มิตรพันธ์, อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย, อ.ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช, ผศ.ดร.ศริ นทร์ ฉิ มณรงค์, ดร.
ปฏิภาค เขื่อนจินดา และอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิท่านอื่นๆ จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นเครื อข่ายพันธมิตร ร่ วมเป็ นวิทยากร
บรรยายในงานประชุ มวิชาการ Cancer Precision Medicine Academic Conference 2018 ภายใต้หวั ข้อ Clinical Day และ Systems Biology Day (Basic Research)
6. อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย และ ดร.ปฏิภาค เขื่อนจินดา เป็ นวิทยากรบรรยายในงาน “โครงการการสัมมนาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยด้านยาและสมุนไพร สานักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์”
7. ศูนย์วิจยั เป็ นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิ งระบบศิริราช ร่ วมกับฝ่ ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน Siriraj Research Forum ครั้งที่ 1 ประจาปี งบประมาณ 2562 หัวข้อ
Special Research Seminar เรื่ อง “Breaking Barriers: Role of Integrins in Epithelial Homeostasis and Sterile Inflammation” โดยวิทยากร Srikala Raghavan, Ph.D.,Center for
Inflammation and Tissue Homeostasis, inStem, Bangalore Skin Research Institute of Singapore (SRIS), A*STAR, Singapore และ เรื่ อง “Implementing Precision Healthcare in
Asia” โดยวิทยากร Richie Soong, Ph.D, FRCPath Founder and Managing Director, Pascific Laboratories Former Director for Translational Research and Diagnostics, CIS,
Singapore และจัดสัมมนา “โครงการประชุ มพัฒนาเครื อข่ายศูนย์วิจยั เป็ นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิ งระบบศิริราช” โดยมีผเู้ ข้าร่ วมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบุคลากร
วิจยั ภายในศูนย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันชี ววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการนี้ได้รวบรวมนักวิจยั ไทยที่มีความสามารถและความพร้อมเพื่อบุกเบิกงานทางด้านการพัฒนายาใหม่ได้อย่างเป็ นระบบและบูรณาการ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน
งานวิจยั จากเครื อข่ายนักวิจยั สากล ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความพร้อมในด้านบุคลากรวิจยั ระดับหัวหน้าโครงการเป็ นอย่างดียงิ่ และด้านการเก็บการทดลองและการประมวลผล ใช้
เทคนิ คในการศึกษาฤทธิ์ยาที่ทนั สมัย และสามารถทาการคัดกรองสารตั้งต้นยาได้อย่างมีคุณภาพและมีความแม่นยา ได้ท้ งั แบบแยกตามการทางานของชี วโมเลกุลเป้ าหลัก (Target
Screening) และแบบตามลักษณะการออกฤทธิ์ยา (Phenotypic Screening) โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ทั้งหมดนี้จะเผยแพร่ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชนในรู ปแบบเว็บไซต์
ต่อไปด้านการต่อยอดในเชิ งพาณิ ชย์
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เงินอุดหนุนโครงการศูนย์หลอดเลือดแดงใหญ่วิกฤต Siriraj Critical Aortic Center

0800 คณะเภสั ชศาสตร์
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
10,000,000
4,327,000.00

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
การรั
ก
ษาและบริ
ก
ารผู
ป
้
่
วยโรคหลอดเลื
อ
ดแดงใหญ่
43.27
-ด้านการรักษาและบริ การผูป้ ่ วย พบว่า จานวนผูป้ ่ วยที่เข้ารับบริ การสูงกว่าค่าเป้ าหมาย เป็ นจานวนร้อยละ 27 เป็ นผูป้ ่ วยชนิดซับซ้อน (Complex aortic surgery) สูงกว่าค่าเป้ าหมาย
เป็ นจานวนร้อยละ 60
-ด้านคุณภาพการรักษาและบริ การ พบว่าอัตราการรอดชี วิตในผูป้ ่ วยทั้งหมดเป็ น 94.3% สูงกว่าค่าเป้ าหมาย 11.6% และอัตราการรอดชี วิตในผูป้ ่ วยชนิดซับซ้อนเป็ น 92.45%
(Complex aortic surgery) สู งกว่าค่าเป้ าหมาย 4.7% ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรี ยบเทียบกับ มหาวิทยาลัย Yale ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งมีอตั ราการรอดชี วิตในผูป้ ่ วยชนิด
ซับซ้อนจานวน 88.1%
-อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนชนิ ดรุ นแรงอยูร่ ะหว่าง 4% - 6% ซึ่งต่ากว่าค่าเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ คือ 10% -20% มีผปู้ ่ วยจานวน 80.6% อยูพ่ กั รักษาใน ICU น้อยกว่า 5 วัน ได้ตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
-รพ.ศิริราชสามารถให้การรับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ฉุกเฉิ นเป็ นจานวน 35 ราย ในระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.2561-ม.ค.2562)

24,368,500
2,925,500

17,474,000.99
499,417.00

71.71
17.07 1.โครงการร้านยาคณะเภสัชฯ มหิ ดลร่ วมใจ ร่ วมบริ หารตูย้ าชุมขนอย่างปลอดภัย
1.1 จัดทาคู่มือการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย ฉบับเพื่อประชาชน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการสารวจตูย้ าประจาชุมชน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
1.3 สารวจตูย้ าชุ มชน อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
1.4 จัดหาภาชนะบรรจุยาและจัดทาป้ ายที่เห็นได้ชดั เจน พร้อมวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้อง อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
1.5 ให้ความรู ้เรื่ องการจัดระเบียบตูย้ าและการใช้ยาเบื้องต้นให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และแจกคู่มือการใช้ยา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
2.โครงการเภสัชกรอบรมให้ความรู ้ดา้ นการใช้ยา การป้ องกันโรค การสร้างเสริ มสุขภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร
2.1 ประสานงานกับศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 2 กรุ งเทพมหานคร (วัดมักกะสัน) เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61
2.2 ให้ความรู ้เรื่ องการใช้ยาและความรู ้เรื่ องการเกิดโรคและการป้ องกันโรคที่ถูกต้อง ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ครั้ง
3.โครงการเผยแพร่ ความรู ้สู่ประชาชน
3.1 โครงการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสมุนไพรที่ใช้เป็ นยารักษาโรคทัว่ ไป อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
3.2 โครงการส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพสู่ ชุมชนโดยเภสัชกร อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
3.3 จานวน Visit ของ Website อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเภสัช

4,457,000

1,093,327.43

24.53 1.การปฐมนิ เทศนักศึกษาก่อนฝึ กปฏิบตั ิงานในโครงการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชี พ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
2.นักศึกษาชั้นปี ที่ 3,4 และ 6 ฝึ กปฏิบตั ิงาน ณ แหล่งฝึ กทั้งภาครัฐและเอกชน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
3.การประเมินการฝึ กปฏิบตั ิงานของนักศึกษา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
4.การนิ เทศงานในโครงการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชี พ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
5.การประเมินผลแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
6.การพัฒนาแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงาน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
7.นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ทาวิจยั ในรู ปแบบโครงการพิเศษตลอดปี การศึกษา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
8.คณาจารย์เข้าร่ วมโครงการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อทบทวน พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน และปรับปรุ งหลักสูตร อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
9.คณาจารย์เข้าร่ วมโครงการเพื่อจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของนักศึกษา อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่ องสาอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง

5,233,000

4,819,109.04

92.09 1. จานวนตัวอย่างที่มารับบริ การมากขึ้นกว่าไตรมาสแรกเกือบ 2 เท่า และมีจานวนลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น
2. ศูนย์ฯ ทดสอบได้ออกประกาศอัตราการให้บริ การ และประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
3. อยูใ่ นขั้นตอนของการเตรี ยมงานสัมมนาซึ่ งมีกาหนดการในการจัดระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
4. การทดสอบประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของเครื่ องสาอาง อยูร่ ะหว่างการเสนอราคาให้กบั ทางผูส้ นใจ

15
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พฒั นาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
11,253,000
10,814,897.91

500,000

247,249.61

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
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2. อยูร่ ะหว่างจัดทารายงานเพื่อส่ งมอบงาน
3. ร่ างสัญญาส่ ง Innotech ตรวจสอบ เพื่อรอลงนาม และดาเนินการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาตารับ
49.45 1.หน่ วยพัฒนาการผลิตเภสั ชภัณฑ์ และสมุนไพร
1.1 อยูร่ ะหว่างการพัฒนาตารับครี มอาร์ บูติน 4 ตารับ และประเมินสมบัติทางกายภาพ
1.2 อยูร่ ะหว่างพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสาคัญ อาร์บูติน ด้วย HPLC
1.3 อยูร่ ะหว่างพัฒนาวิธีการสกัดสารสาคัญออกจากตารับ
2.คลังข้ อมูลยา
2.1 มีให้บริ การข้อมูลด้านยาแก่ผมู ้ าขอใช้บริ การ 65 คน
2.2 มีติดตามข้อมูลด้านยาเพื่อจัดทา "สารคลังข้อมูลยา" จานวน 1 ฉบับ
2.3 มีจดั ทาข่าวประจาสัปดาห์ เพื่อให้ขอ้ มูลที่ทนั สมัยและรวดเร็ วโดยทาในรู ปแบบสื่ ออิเล็กโทรนิกส์ 24 ครั้ง
2.4 ได้ให้บริ การถาม-ตอบ ปั ญหาเรื่ องยา ผ่านทาง Internet 86 คน
2.5 ได้เผยแพร่ บทความสาหรับเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจานวน 3 บทความ จานวน 11.5 หน่วยกิต
2.6 ได้จดั หาตาราทางวิชาการให้บริ การแก่นกั ศึกษา และบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์
2.7 บริ การสมัครสมาชิ กใหม่ (ใหม่) สารคลังข้อมูลยา จานวน 130 คน
3.อุทยานธรรมชาติวทิ ยาสิ รีรุกขชาติ
3.1.1 มีการรวบรวมอนุรักษ์พนั ธุ์สมุนไพรและจัดปลูกเพื่อการเรี ยนรู้ ไม่นอ้ ยกว่า 760 ชนิด
3.1.2 มีผเู ้ ข้าชมอุทยานฯ เฉลี่ย 4,717 คน /6 เดือน
3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน
3.2.1 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ เพิ่มข้อมูลสมุนไพร 10 ชนิด /เดือน
3.2.2 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ เพิ่มข้อมูลการใช้ประโยชน์และงานวิจยั สมุนไพร 1 ชนิด/เดือน
3.3 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ มีการจัดอบรม 1 ครั้ง/ เดือน
3.4 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ การอบรมความรู ้แก่ผพู้ ิการและผูส้ ูงอายุ 4 ครั้ง/ปี
3.5 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ การอบรมความรู ้เรื่ องสมุนไพรและเครื่ องยาไทยสาหรับแพทย์แผนไทย 2 ครั้ง / ปี
3.6 อยุร่ ะหว่างดาเนิ นการ การเก็บรวบรวมเครื่ องยาสมุนไพรแห้ง จานวน 30 ชนิด
3.7 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ การรวบรวมและจัดทาตัวอย่างสมุนไพรแห้ง (Herbarium specimen) เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงสายพันธุ์
3.8 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ การจัดทาฐานข้อมูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย จานวน 50 ชนิด
3.9 การจัดแสดงนิ ทรรศการ นอกสถานที่ 1 ครั้ง/ 3,250 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม มากกว่า 4.33 คะแนนจาก 5
3.10 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ จัดกิจกรรมการสารวจและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์จากป่ า จานวน 2 ครั้ง

0900 คณะวิทยาศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิม่ (โครงการปรับปรุ งอาคารบรรยายรวม 1 และ 2 (L1-L2)
ศาลายา)

129,325,600
200,000
9,101,600
23,814,000
4,992,000

88,161,371.59
200,000.00
9,104,600.00
23,814,000.00
4,988,590.44

68.17
100.00
100.03
100.00
99.93

จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพิษวิทยา
จัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
จัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
1. จัดจ้างปรับปรุ งกันซึ มดาดฟ้ า (อาคาร L1-L2) ได้ผรู้ ับจ้างแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ณ พื้นที่จริ ง
2. จัดหาเก้าอี้ฟังบรรยาย อาคารบรรยาย 1 (L1-101, 102) ห้องละ 300 ที่นงั่ อยูร่ ะหว่างหาผูร้ ับจ้าง (ขั้นตอนทางพัสดุ)

16
ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่ (โครงการปรับปรุ งอาคารบรรยายรวม 1 และ 2 (L1-L2)
ศาลายา)

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
11,008,000
10,616,173.99

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
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2. จัดจ้างปรับปรุ งระบบปรับอากาศ (ห้องบรรยาย 300 ที่นงั่ 2 ห้อง) อยูร่ ะหว่างการกาหนดมาตราฐาน

เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
และส่ งเสริ มการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

3,480,000
14,968,000
3,500,000

3,480,000.00
14,964,400.05
-

เงินอุดหนุนโครงการคลังข้อมูลและศูนย์เรี ยนรู้ทางพยาธิวิทยา
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการชี ววิทยา สาหรับเป็ น
พื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

5,000,000
5,600,000

425,760.00
-

เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรี ยนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

47,662,000

20,567,847.11

1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการวิจยั และการเรี ยนการสอนทางวิศวกรรมบูรณาการโดย
เชื่ อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่ งเสริ ม Entrepreneurial
University

4,438,400
4,438,400

2,055,200.00
2,055,200.00

1100 คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

33,321,100
250,000

30,258,685.38
230,700.00

90.81
92.28 1)จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรระดับนานาชาติ 9 หลักสูตร
2) มีผเู ้ ข้าเยีย่ มชมดูงานต่างประเทศ อินเดีย เนปาล
3)จัดประชุ มวิชาการนานาชาติ ICTMM
4)ได้รับการจัดทาข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะผูบ้ ริ หารจาก Hainan Medical University
5)เกิดห้องปฏิบตั ิการชี วนิ รภัยระดับ 3 (Biosafety Level 3 Laboratory : BSL 3)

เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

28,071,100

28,040,702.84

99.89 1) ให้บริ การบาบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั 5,430 ราย
2) ให้บริ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบตั ิการเฉพาะทางผูป้ ่ วยโรคเขตร้อน 5,463 ตัวอย่าง
3) อบรมทางการแพทย์แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท–เอก นักศึกษาหลักสูตรผูช้ ่ วยพยาบาล นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท นักศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ท่องเทียว
และการเดินทาง 15 คน
4) มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมเพิ่มทักษะวิชาชี พให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 30 คน
6) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่บุคลากรและประชาชนรู้จกั การดูแลตัวเอง 1 ครั้ง

100.00 จัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
99.98 จัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาร่ วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
- อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย และ คณะวิทยาศาสตร์ ในการเข้าใช้พ้ืนที่ ชั้น 3 และ 4 อาคารคอมพิวเตอร์

ั ฑ์ที่จะใช้ในชุดแรกวงเงิน 400,000.- บาท
8.52 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์และจัดทาสถานที่เก็บ
- อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการจัดหาครุ ภณ
43.15 การเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าเทอม, ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว, ค่าหนังสื อ และค่าสื บค้นวารสาร) จะมีกาหนดเวลาตามเทอมการศึกษา
46.30
46.30 ได้ดาเนิ นการก่อหนี้ ผูกพันตามสัญญาเลขที่ C4100000157(EG) ลงวันที่ 21 กย. 2561 เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้และปรับสภาพแวดล้อมให้
รองรับความเป็ น International ที่เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาการวิจยั และการเรี ยนการสอนที่มีภาพเชื่ อมโยงเชิ งบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
ส่ งเสริ มการเป็ น Entrepreneurial University โดยรายละเอียดงานตามสัญญาได้ดาเนินการปรับปรุ งห้องเรี ยนเป็ นห้อง Active Learning Classroom จานวน 4 ห้อง ห้อง International
Center เพื่อให้เกิดความเป็ นสากลและทันสมัยและปรับปรุ งพื้นที่อเนกประสงค์ให้สามารถรองรับการทากิจกรรมการทางานร่ วมกัน (Co-Working-Maker Space) บนพื้นที่
ประมาณ 850 ตารางเมตร ในวงเงินตามสัญญาเป็ นเงิน 9,548,000 บาท โดยผูกพันงบประมาณปี 2561 เป็ นเงิน 6,070,000 บาท และงบประมาณปี 2562 เป็ นเงิน 3,478,000 บาท ซึ่ง
ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างดาเนิ นงานตามสัญญางวดที่ 4
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เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
5,000,000
1,987,282.54

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
่
1)
มี
ก
ารออกหน่
ว
ยแพทย์
ท
า
สองยาง
จ
านวน
3
ครั
ง
39.75
้
2) มีจานวนนักเรี ยนเข้าบริ การตรวจสุ ขภาพ 3,000 คน
3) ให้ความรู ้การศึกษาของนักเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร 3,000 คน
4) มีการอบรมแก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท–เอก นักศึกษาหลักสูตรผูช้ ่ วยพยาบาล นักศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท นักศึกษาแพทย์เวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการ
เดินทาง 73 คน
5) อบรมเพิ่มทักษะวิชาชี พให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 42 คน
6) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ความรู ้แก่บุคลากรและประชาชน 4 ครั้ง

1200 คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เงินอุดหนุนการบริ หารจัดการ

3,935,300
442,700

2,563,853.00
372,433.80

65.15
84.13 หน่ วยความเป็ นเลิศด้ าน เพศภาวะ เพศวิถีและสุ ขภาพ
1. ดาเนิ นการวิจยั 2 เรื่ องได้แก่
1.1 เรื่ อง โครงการการศึกษาภายใต้โครงการเพื่อประเมินผลของการใช้ชุดตรวจเอชไอวีดว้ ยตนเองในขณะที่รับยาต้านเอชไอวีเพื่อป้ องกันก่อนรับเชื้ อ (PrEP) ในวัยรุ่ นตอนปลายที่
เป็ นชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายและสาวประเภทสอง (STANDUP TEEN) - นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เชิ งคุณภาพไปออกแบบกระบวนการการวิจยั เชิ งปริ มาณของโครงการใหญ่ที่
จะดาเนิ นการโดยศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่ป็นชายรักชายสามารถตรวจเอชไอวีดว้ ยตนเอง และเพิ่มเข้าถึงการรับบริ การยาเพร้พในเยาวชน
2.2 เรื่ อง พัฒนากลไกบูรณาการระหว่างประเทศไทย-ลาวเพื่อส่ งเสริ มการเข้าถึงระบบบริ การสุขภาพของประชากรข้ามชาติลาว - เกิดการเข้าถึงบริ การสุขภาพอนามัยเจริ ญพันธุ์
ของรัฐในกลุ่มแรงงานข้ามชาติลาว รู ปแบบขององค์กรชุมชนฯ คือ “การรวมกลุ่ม” เพื่อสร้างรากฐานความยัง่ ยืนในการดูแลและส่ งเสริ มสุขภาพประชากรข้ามชาติลาวในรู ปแบบ
ขององค์กรของชุ มชน โดยมี “เสี่ ยวสุ ขภาพ” ที่ทางานในชุมชนดารงตาแหน่งในคณะกรรมการของเครื อข่าย โดยจะทางานร่ วมกับเครื อข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชนในพื้นที่
2. ผลการดาเนิ นงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐานสากล ได้รับการตีพิมพ์แล้วจานวน 1 เรื่ อง คือ บทสะท้อนประสบการณ์บูรณาการมิติเพศภาวะในงานวัณ
โรคของผูใ้ ห้บริ การ วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ที่ 30 ฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม 2561) และอยูใ่ นขั้นตอนการรอการตอบรับการตีพิมพ์จากวารสาร
Journal Sexual Health เรื่ อง Comprehensive sexuality education in Thailand?
หน่ วยความเป็ นเลิศด้ านการประเมินนโยบายและกฎหมายสุ ขภาพ
ผลิตวารสารคุณภาพชี วิตและกฎหมายทั้งแบบรู ปเล่มและออนไลน์ เพื่อเป็ นแหล่งตีพิมพ์ให้กบั ผูท้ ี่สนใจ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากาลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรี ยนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

2,862,000
300,000
330,600

2,058,093.20
133,326.00
-

71.91 จัดการเรี ยนการสอนด้านสังคมศาสตร์
44.44 จัดการเรี ยนการสอนด้านสังคมศาสตร์
- สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาดุษฎี บณั ฑิต หลักสูตรสังคมศาสตร์และสุขภาพ

16,225,100
15,000,000

14,886,184.15
13,746,634.86

1300 คณะสั ตวแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนโครงการเฝ้ าระวังติดตามโรคจากสัตว์

91.75
91.64 1. มีการออกเก็บตัวอย่างในพื้นที่เฝ้ าระวังโรคสัตว์สู่คน 9 พื้นที่ คือ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี อ. ทองผาภุมิ จ. กาญจนบุรี อ. ศรี สวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์
อ. เชี ยงแสน จ.เชี ยงราย อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริ ญ อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จ. สมุทรปราการ และ จ. เชี ยงราย ทาให้สามารถทราบสถานการณ์ของโรคได้อย่างทันท่วงที โดย
สัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็ นแนวทางในการรักษาและป้ องกันโรคในสัตว์ต่อไป
2. มีการตรวจหาเชื้ อโรคในห้องปฏิบตั ิการจากตัวอย่างสัตว์ 5,771 ตัวอย่าง โดยการตรวจวินิจฉัยเป็ นไปตามระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ ISO15189:2012 และระบบความ
ปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการ ISO15190:2003 ซึ่ งจะทาให้ผรู้ ับบริ การมีความเชื่ อถือในการบริ การ รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงาน
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วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3. มีการดาเนิ นงานวิจยั 5 โครงการ คือ
3.1 โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่ งออกจระเข้
3.2 การสารวจเชื้ อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในนกอพยพและนกธรรมชาติ ของประเทศไทย
3.3 โครงการเฝ้ าระวังโรคไข้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีกและตลาดสัตว์ปีกมีชีวิตในจังหวัดชายแดน
3.4 โครงการการติดเชื้ อไข้หวัดใหญ่ของนกพิราบ ในเขตชุมชนเมือง
3.5 โครงการการสารวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ป่า

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แรกรับ ฟื้ นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น

1,225,100

1,139,549.29

93.02 1.ดาเนิ นการกักกันสัตว์ต่างถิ่น 406 ตัว และตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าต่างถิ่น 104 ตัวอย่าง ทาให้สามารถป้ องกันโรคและแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าในพื้นที่กาญจนบุรี
2. ฝึ กอบรมอาสาสมัคร 143 คน
3. สามารถส่ งสัตว์ป่าคืนให้กบั กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ท้ งั สิ้ นจานวน 26 ตัว
4. กาลังดาเนิ นรวบรวมผลงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการเลี้ยงและช่ วยเหลือสัตว์ป่า

1600 วิทยาลัยราชสุ ดา
เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ

5,185,000
4,185,000

3,183,090.03
2,429,917.90

61.39
58.06 1.ภาควิชาหูหนวกศึกษาได้ดาเนิ นการเชิ ญอาจารย์พิเศษมาทาการสอน ดาเนินการจัดโครงการฝึ กปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการสอน ณ หน่วยฝึ ก
โรงเรี ยนโสตศึกษาฯ จานวน 8 แห่ง เสร็ จสิ้ นแล้ว และอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการสัมมนาหลังฝึ กปฏิบตั ิการสอนฯ ทาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้และมีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยน
การสอน และสามารถนาไปประกอบอาชี พหลังจากสาเร็ จการศึกษา
2.โครงการปรับปรุ งหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (หลักสูตร 4 ปี ) อยูร่ ะหว่างการดาเนินโครงการ
ซึ่ งการดาเนิ นงานโครงการนี้ จะทาให้คนพิการทางการได้ยนิ สามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้โดยได้รับการสนับสุนสิ่ งเอื้ออานวยความสะดวกสาหรับคนพิการเพื่อการ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้เหมือนคนปกติตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินอุดหนุนบริ การวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา

1,000,000

753,172.13

75.32 ดาเนิ นโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 24 โครงการวีดิทศั น์เพื่อการผลิตสื่ อสาหรับคนหูหนวก ปี 2562 และ โครงการเผยแพร่ ความรู้และให้บริ การด้านคน
พิการสาหรับบุคคลทัว่ ไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ในชี วิตประจาวันไ ด้รวมทั้ง
ส่ งเสริ ม สร้างและขยายเครื อข่ายความร่ วมมือของหน่วยงานภายในและหรื อภายนอก เพื่อให้เกิดการบริ การทางวิชาการแบบสหวิทยาการโดยมีผเู้ ข้ารับบริ การจานวน 987 คน

528,500
528,500

393,900.00
393,900.00

74.53
74.53 1.วิทยาลัยฯ ดาเนิ นงานกิจกรรมเรี ยนการสอนด้านการผลิตบัณฑิต ในระดับปริ ญญาตรี ในหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย) ศศ.บ. (การออกกาลังกาย
และการกีฬา) วิชาเอก การออกกาลังกายและการกีฬา และกีฬาฟุตบอล วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ที่มีความรู้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการด้านบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ในปี การศึกษา 2561 จานวน 478 คน
2.มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่ วนรวม จานวน 10 โครงการ เช่ น โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา (ชั้นปี ที่ 4) โครงการ (Tutor) พี่สอนน้อง โครงการพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าออกกาลังกาย เป็ นต้น

4,088,900
500,000

2,237,833.54
255,035.00

54.73
51.01 1. กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการทาวิจยั ด้านพหุวฒั นธรรม การย้ายถิ่นข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม หรื อ
อื่นๆ ในอาเซี ยน+6 และเอเชี ย ได้ก่อให้เกิดเพจในเฟซบุก๊ ของศูนย์ อันเป็ นเพจที่กระจายข้อมูลข่าวสารจากการทางานวิจยั ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เช่ น สิ่ งพิมพ์ โปสเตอร์
กิจกรรม เนื้อหาสาระและประเด็นพหุวฒั นธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั
2. การจัดกิจกรรม Policy Forum หัวข้อ "ASEAN Socio-Cultural Community, Human Rights and Regional Governance" และกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus หัวข้อ "The
Multiple Constructs of Childhood" และ "Acculturation of Indonesian Migrants in Thailand” จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเกินเป้ าหมาย คือ ร้อยละ 90 ทั้งนี้ อยูใ่ นระหว่างการ
ดาเนิ นการจัดกิจกรรม Film Symposium
3. การจัดกิจกรรม Policy Forum หัวข้อ "ASEAN Socio-Cultural Community, Human Rights and Regional Governance" และกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus หัวข้อ "The
Multiple Constructs of Childhood" และ "Acculturation of Indonesian Migrants in Thailand” จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมตามเป้ าหมาย คือ ร้อยละ 90 ทั้งนี้ อยูใ่ นระหว่างการ
ดาเนิ นการจัดกิจกรรม Film Symposium

1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เงินอุดหนุนโครงการพหุวฒั นธรรมอาเซียน
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เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา

วงเงินงบประมาณ

2,700,000

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

1,391,913.54

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4. กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการทาวิจยั ด้านพหุวฒั นธรรม การย้ายถิ่นข้ามชาติ วัฒนธรรมศึกษา การท่องเที่ยว นโยบายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรม หรื อ
อื่นๆ ในอาเซี ยน+6 และเอเชี ย อยูใ่ นระหว่างการดาเนินงาน เนื่องจากทางโครงการกาลังเตรี ยมข้อเสนอโครงการวิจยั เกี่ยวกับ
1) Museum and Social Engagement
2) Museum and Cultural Governance
และ3) โครงการวิจยั เกี่ยวกับอาเซี ยนในประเทศไทย
5. โครงการ Research University Network- ASEAN ในกลุ่มที่ 2 และได้ทุนการวิจยั ภายนอกกว่า 5 ล้านบาท จานวน 1 เครื อข่าย
-การจัดกิจกรรม Policy Forum หัวข้อ "ASEAN Socio-Cultural Community Human Rights and Regional Governance" ได้สร้างเครื อข่ายนักวิจยั กับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยการเชิ ญบรรยายเพื่อให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าว
และกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus ในหัวข้อ "The Multiple Constructs of Childhood" และ "Acculturation of Indonesian Migrants in Thailand” และ "Acculturation of
Indonesian Migrants in Thailand” เครื อข่ายนักวิจยั กับสถาบันสิ ทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเชิ ญบรรยายเพื่อให้
ความรู ้ในประเด็นดังกล่าว จานวน 2 เครื อข่าย

51.55 1. โครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test)
1.1 ได้ดาเนิ นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (PC) และหูฟัง (Head Phones) จานวน 20 ชุด เรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการตรวจรับครุ ภณ
ั ฑ์ และจะดาเนินการจัดตั้งศูนย์สอบ MU Thai
Test ต่อไป
1.2 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ โดยได้ดาเนิ นการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ นเรี ยบร้อยแล้ว อาทิ คอมพิวเตอร์ (PC) และหูฟัง (Head Phones) เป็ นต้น
1.3 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และ digitalized ข้อสอบเพื่อการทดสอบ MU-Thai Test
1.4 ได้ทาการประชาสัมพันธ์ และมีผมู ้ าทดลองทาข้อสอบแล้ว
1.5 ได้มีการจัดสอบ (Mock Test) เพื่อทดลองสอบ และสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะข้อสอบดิจิตอล โดยนาไปทดสอบกับนักศึกษาชาวต่างชาติ (ชาวจีน) จานวน 70 คน
และได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพี่อพัฒนาตรวจสอบและประเมินผลเพื่อหาค่าความน่าเชื่ อถือของข้อสอบ จานวน 9,750 ข้อ ค่าความเชื่ อมัน่ สูง (0.904)
1.6 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการเปิ ดศูนย์เพื่อการให้บริ การทดสอบ
1.7 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการจัดสอบและติดตามผล
1.8 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการประเมินผลโครงการ
2. โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการบนฐานภาษาและวัฒนธรรม
2.1.1 ได้ดาเนิ นการจัดกิจกรรมการอบรมต่างๆ ดังนี้ Service Innovation Boot camp, โครงการการบรรยาย เรื่ อง กว่าละครจะข้น คนทางานเลือดจาง : ถอดประสบการณ์คน
เบื้องหลังละคร, ดวงดาว โชคชะตากับราศี ปี 62 : พยากรณ์อนาคตผูป้ ระกอบการไทยในยุค Disruptive Technology, การศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชน, อบรม
ภาษาอังกฤษ TOEIC พลิกโอกาสชี วิต, ทิศทางผูป้ ระกอบการไทยหลังการเลือกตั้ง, การศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชน ครั้งที่ 2 , นวัตกรรมผ้าไทยในประเพณี ยคุ
4.0, สร้าง Passion ให้ธุรกิจ เสริ มมงคลพาณิ ชย์ดว้ ยศาสตร์จีน
2.1.2 ได้ดาเนิ นการจัดตั้งพื้นที่ Co-Working Space เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาธารณะประโยชน์สาหรับนักศึกษา และผูท้ ี่สนใจด้านการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2.1.3 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็ นการขับเคลื่อนความเป็ นผูป้ ระกอบการ และส่ งเสริ มความเป็ นนวัตกรรม
2.2 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการเปิ ดศูนย์
2.3 จัดอบรม 9 ครั้ง
2.4 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการจัดพิมพ์หนังสื อ
2.5 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการประเมินผลโครงการ
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เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

วงเงินงบประมาณ

500,000

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

336,008.00

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการเสริ มสร้างการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ และยกระดับวารสารวิชาการนานาชาติดา้ นมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 โครงการฯ ได้ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนการส่ งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษาและวัฒนธรรมในหลายช่ องทาง เช่ น การประชาสัมพันธ์ภายในสถาบันฯ ทางเฟ
ซบุก๊ และเว็บไซต์ของสถาบันฯ
3.2 โครงการฯ ได้ดาเนิ นการเปิ ดรับบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ตลอดทั้งปี
3.3 โครงการฯ ได้ดาเนิ นการแจ้งผลให้กบั ผูเ้ ขียนปรับแก้และจัดรู ปแบบตามเกณฑ์ของวารสารฯ ซึ่งจะดาเนินการหลังจากทราบผลการประเมินบทความจากผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย
2 ท่านที่มีผลเป็ นไปทิศทางเดียวกัน ประเมินด้วยรู ปแบบ Double-blind peer Review
3.4 โครงการฯ ได้ดาเนิ นการจัดพิมพ์วารสารฯ ฉบับปี ที่ 37 (2) เป็ นรู ปเล่มเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ ในรู ปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ และ ThaiJo2
3.5 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการพิมพ์วารสารฉบับที่ 38 (1) Online
3.6 อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการส่ งวารสารให้กบั TCI เพื่อประเมินในการเข้าฐาน ACI
3.7 ดาเนิ นการจัดการอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษเรี ยบร้อยแล้ว

67.20 1. จัดการประชุ มเสวนา/อบรม จานวน 9 ครั้ง โดยมีผรู้ ับบริ การ รวมทั้งสิ้ น 525 คน ดังนี้
• 1.ประชุ มเสวนาเรื่ อง Field Research on Maniq and Mlabri words of senses. Max Planck, Netherlands. ห้องณัฐ สถาบันวิจยั ภาษาฯ วันที่ 8 ตุลา 61 (20 คน)
• 2.ประชุ มเสวนา EDUCA International Conference 2018: Value of teacher. ห้องประชุม Sapphire อิมแพค อารี นา เมืองทอง. 17 ตุลาคม 61 (200 คน) - (จัดร่ วมกับ EDUCA
Thailand)
• 3.ประชุ มฝึ กอบรมเชิ งปฏิบตั ิการสร้างวิทยากรทวิ-พหุภาษาในพื้นที่ชายแดนใต้. รร.ซีเอส ปัตตานี . วันที่ 22-23 ธ.ค.61 (34 คน) - (จัดร่ วมกับ UNICEF)
• 4.ประชุ มระดมความคิดเห็นเชิ งนโยบายในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรี ยนในพื้นที่พหุภาษา-พหุวฒั นธรรมในประเทศไทย. ห้องประชุมณัฐ สถาบันวิจยั ภาษาฯ. วันที่ 8 ม.ค.62
(30 คน) - (จัดร่ วมกับ UNICEF)
• 5.ประชุ มเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 7 เรื่ อง Inclusive Multilingual Policy for Sustainable Development in Education Well-being and Peace. ห้องประชุมอเนกประสงค์
สถาบันวิจยั ภาษาฯ มหิ ดล 21 ก.พ.62 (145 คน) - (จัดร่ วม UNICEF, RAKSTHAI, สถานฑูตบังคลาเทศประจาประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อการฟื้ นฟูภาษา และ สกว.)
• 6.ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเรื่ อง พฤกษศาสตร์ ทอ้ งถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์โส้ บีซู และมอแกน. ห้องประชุม 515 สถาบันวิจยั ภาษาฯ 22 ก.พ. 62 (25 คน)
• 7.ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการการจัดทาแผนการเรี ยนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นในชั้นเรี ยนทวิ-พหุภาษา (กลุ่มขมุ จ.เชี ยงราย) ห้องประชุม 514 สถาบันวิจยั ภาษาฯ 22 ก.พ. 62 (15 คน)
• 9.ประชุ มเสวนาวิชาการ Archive of Languages and Cultures of Ethnic Groups in Thailand. ห้องณัฐ สถาบัน 5 เม.ย.62 (15 คน)
2. ชุ ดความรู ้ที่ 1 ชาติพนั ธุ์-ภาษา-วัฒนธรรมและหลักการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา จานวน 1 เล่ม
ชุ ดความรู ้ที่ 2 ลักษณะภาษาท้องถิ่นสถานการณ์ภาษาและการใช้ภาษาไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จานวน 1 เล่ม
ชุ ดความรู ้ที่ 3 สื่ อและกลวิธีการสอนแบบทวิ-พหุภาษา จานวน 1 เล่ม
ชุ ดความรู ้ที่ 4 สื่ อและกลวิธีการสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง จานวน 1 เล่ม
ชุ ดความรู ้ที่ 5 หลักสู ตร แผนการจัดประสบการณ์และการวัดประเมินผล จานวน 1 เล่ม
3. ได้ดาเนิ นการจัดประชุ มเสวนาวิชาการ (พิเศษ) เรื่ อง "Field research on Maniq and Mlabri words of senses " โดย Dr.Ewelina Wnuk จาก Max Planck Institute for
Psycholinguisitcs, Netherlands ณ ห้องประชุ ม ณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชี ย มหาวิทยาลัยมหิดล ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม จานวน 20 คน
- ได้ดาเนิ นการจัดประชุ มเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 7 เรื่ อง “นโยบายพหุภาษาเพื่อพัฒนาการศึกษา คุณภาพชี วิต และสันติภาพที่ทวั่ ถึงและยัง่ ยืน” (Inclusive Multilingual
Policy for Sustainable Development in Education Well-being and Peace) ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชี ย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จานวน 145 คน
- ได้ดาเนิ นการจัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเรื่ อง พฤกษศาสตร์ทอ้ งถิ่นของกลุ่มชาติพนั ธุ์โส้ บีซู และมอแกน ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จานวน 25 คน
- ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการการจัดทาแผนการเรี ยนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นในชั้นเรี ยน ณ ห้อง 514 ชั้น 5 สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชี ย มหาวิทยาลัยมหิดล ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม จานวน 15 คน
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เงินอุดหนุนโครงการเอเชี ยอาคเนย์ศึกษา

วงเงินงบประมาณ
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การเบิกจ่ ายงบประมาณ

254,877.00

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4. ประชุ มฝึ กอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองและสร้างสื่ อหนังสื อเล่มเล็กสาหรับนักเรี ยนข้ามชาติในจังหวัดตากและระนอง. Andaman Beach
Resort อ.กะเปอร์ จ.ระนอง. 16-17 มี.ค.62 (41 คน) - (จัดร่ วมกับ Save the Children)
5. ประชุ มฝึ กอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองและสร้างสื่ อหนังสื อเล่มเล็กสาหรับนักเรี ยนข้ามชาติในจังหวัดตากและระนอง. Andaman Beach
Resort อ.กะเปอร์ จ.ระนอง. 16-17 มี.ค.62 (41 คน) - (จัดร่ วมกับ Save the Children)

65.54 1. สามารถจัดทาเนื้ อหาบทความเพื่อเสนอต่อวารสารเพื่อพิจารณาแล้ว 6 เรื่ อง ได้แก่ ส่ งไปยังวารสารนานาชาติดงั นี้
(1) Thai Language Policy and Planning for Unskilled Migrant Workers from Myanmar ส่ งไปยังวารสาร JAAS, Japan
(2) MANAGING UNSKILLED MIGRANT WORKERS’ LANGUAGE DIVERSITY IN THE MULTICULTURAL SOCIETIES OF THAILAND, MALAYSIA, AND
SINGAPORE ส่ งไปยังวารสาร JATI, Malaysia
(3) Inter-mixing Indiannesss with Thainesss in selected Thai Novels ส่ งไป Arab World English Journal, USA บทความส่ งไปยังวารสารฐาน TCI ดังนี้ Sophana Srichampa. (1)
Can Women be change Agents in Thai Buddhism? (2) ภาษา : การพัฒนาทุนมนุษย์ให้กบั แรงงานข้ามชาติในสังคมพหุวฒั นธรรมอาเซียน ส่ งไปวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อภิรัฐ คาวัง (3) ที่พรมแดนระหว่างอนุภูมิภาคเอเชี ยใต้และอาเซียน: มองอินเดียเชื่ อมต่อเมียนมาร์เพื่อมุ่หน้าไปด้วยกัน วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ปี ที่ 48/1
(2561)33-58.
2. ดาเนิ นการจัดทา E-book (India Calling) เพื่อเผยแพร่ บนเว้ปไซต์เรี ยบร้อยแล้ว โดยผลการศึกษาวิจยั ที่เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติท้ งั 6 เรื่ องดังกล่าวก่อให้เกิด
กระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างนักวิจยั ต่างรุ่ น ต่างมหาวิทยาลัย และองค์ความรู้ที่สามารถนามาสังเคราะห์และเสนอแนะเชิ งนโยบายให้แก่รัฐบาลไทยได้ ได้แก่ การค้าบนเส้นทาง
ไตรภาคีไทย-เมียนมา-อินเดีย / นโยบายภาษาของชาติ ที่เกี่ยวกับการจัดการภาษาเพื่อนบ้านในสถาบันการศึกษาของไทย และการจัดการล่ามที่พฒั นามาจากแรงงานข้ามชาติเพื่อให้
เกิดประโยชน์กบั ประเทศมากที่สุด
นอกจากนี้ ความพยายามในการเผยแพร่ บทความวิจยั ในระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูลสากลเป็ นการยกระดับการทางานไปสู่ เกณฑ์การประเมินระดับโลก ที่จะมีส่วนช่ วยสร้างการ
รับรู ้เกี่ยวกับผลงานของมหาวิทยาลัยมหิ ดลในระดับนานาชาติให้กว้างขวาง
3. ได้ดาเนิ นการเผยแพร่ ในรู ปของการอภินนั ทนาการ และจาหน่ายเพื่อนารายได้เข้าหน่วยงานเรี ยบร้อยแล้ว
4. ประเด็นทางวิชาการที่จะดาเนิ นการคือ "ความเชื่ อมโยงระหว่างภาคประชาชนไทย-ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนืออินเดียผ่านการท่องเที่ยว"

2100 สถาบันโภชนาการ
เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริ การวิชาการทางด้านโภชนาการ

2,100,000
2,100,000

1,540,136.70
1,540,136.70

73.34
73.34 1. การสร้างเสริ มโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เช่ น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือด และโรคมะเร็ งฯลฯ ในคนไทย และคนในกลุ่มประเทศอาเซียน
- ทบทวน และตรวจสอบข้อมูลที่เคยได้รับจากงานบริ การวิเคราะห์
- เตรี ยมตัวอย่าง และส่ งวิเคราะห์ปลาสด ต้ม ย่างและทอด ให้กบั ตลาดยิง่ เจริ ญและตลาดมหาชัย ได้แก่ 1. ปลากระบอก 2. ปลาสาลี, 3. ปลานิล 4.ปลาทับทิ 5. ปลาดุก 6.ปลา
ช่ อน 7. ปลาอินทรี ย ์
- อัพเดทเว็บไซต์ THAI FCDB เวอร์ ชน่ั 2 และเพิ่มฐานข้อมูลในกลุ่ม Branded food product จานวน 81 ผลิตภัณฑ์
- จัดประชุ ม THAIFOODS รวม 6 ครั้ง
- เข้าร่ วมประชุ ม APFAN ที่ประเทศออสเตเลีย ณ Melbourne, Australia
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2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปและระบบฐานข้อมูลลักษณะต่าง ๆของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริ โภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร เพื่อลดการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เช่ น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ งฯลฯ ในกลุ่มผูใ้ ช้โปรแกรมฯ เช่ นนักศึกษา บุคลากรจากภาครัฐและเอกชน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
- ทดสอบการทางานของ iDP application อุปกรณ์ต่าง ๆ
- มีการแก้ไขโปรแกรม iDP online ให้สามารถบันทึกและจัดส่ งรหัสผ่านแก่คนที่ลืมรหัสได้
- วางแผนจัดจ้างการเขียนโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0
- แก้ไขฐานข้อมูลจาก NB.3.1 เป็ น NB.3.2 NB.3.3 และ NB.4.0 ตามลาดับ
- เปิ ดให้อบรมออนไลน์ มีผเู ้ ข้าใช้งานแล้ว
3. การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุ ข ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพของผูส้ ูงอายุ พื้นที่ อาเภอดอนตูม และ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่ออสม. /ผูส้ ูงอายุ และ
คนในครอบครัว มีสุขภาพที่ดีลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง มีสุขภาพดีข้ ึน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในกลุ่มนักเรี ยนประถม และ
มัธยม
- จัดอบรมส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นอาหารและโภชนาการ (ลดหวาน-มัน- เค็ม เพิ่มผัก-ผลไม้) แก่ อสม. 30 คน
- ประเมินความรู ้ ก่อน-หลัง อบรม / ประเมินความพึงพอใจภาพรวมในการเข้าร่ วมอบรม
- เยีย่ มนิ เทศหลังอบรมเพื่อร่ วมกันกาหนดวันจัดกิจกรรม
- จัดอบรมผูส้ ู งอายุในพื้นที่ ต. นราภิรมย์ / ต.คลองนกกระทุง
- ซ้อมใหญ่เพื่อเตรี ยมตัวเป็ นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้ผสู้ ูงอายุ
-ประเมินผล หลังผ่านการอบรม อสม.สามารถนาความรู้ดา้ นการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม ไปใช้กบั ตัวเองได้ และให้คาแนะนาคนในครอบครัว และชุมชน)
- อสม. ต.นราภิรมย์ และ อสม. ต.คลองนกกระทุง เป็ นวิทยากรอบรมให้แก่ผสู้ ูงอายุ จานวน 172 คน
- ผูส้ ู งอายุ 100 % พึงพอใจต่อการจัดอบรมและอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่อง และคิดว่าจะนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวได้
4. การส่ งเสริ มสุ ขภาวะด้านอาหาร โภชนาการในผูส้ ูงอายุพ้นื ที่ อาเภอพุทธมณฑล อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในผูส้ ูงอายุและนักเรี ยน
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยกลุ่มอาสาป้ านงอาเภอพุทธมณฑลสู่แกนนาผูส้ ูงอายุ 3 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 120 คน
-ประชุ มสรุ ปความคิดเห็นในการถ่ายทอดประสบการณ์ของอาสาป้ านง แกนนาผูส้ ูงอายุและเด็กนักเรี ยน มีผเู้ ข้าร่ วม 7 คน
- ฝึ กซ้อมการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ กับเด็กนักเรี ยน ระหว่างกลุ่มอาสาป้ านงและเจ้าหน้าที่โครงการจานวน 10 คน
- จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาวะด้านอาหารและโภชนาการให้เด็กวัยเรี ยนระดับประถมศึกษา โรงเรี ยน
บุณยศรี สวัสดิ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม รวม 6 ครั้ง มีนกั เรี ยนเข้าร่ วม 120 คน
- ประชุ มสรุ ปผลการศึกษาดูงานระหว่างกลุ่มผูส้ ูงอายุอาเภอบางเลนที่มาศึกษาดูงานเชิ งการปฏิบตั ิจริ งกับกลุ่มอาสาป้ านง เพื่อรับทราบความคิดเห็นและแนวทางนากิจกรรมอาสา
ป้ านงไปปฏิบตั ิในอาเภอบางเลน ณ โรงเรี ยนบุณยศรี สวัสดิ์
- จัดประชุ มถอดบทเรี ยนการถ่ายทอดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุขภาวะเด็กวัยเรี ยนกับกลุ่มอาสาป้ านง เพื่อนาไปต่อยอดและจัดปรับการจัดกิจกรรมให้ดีข้ ึนและ
ขยายผลสู่ พ้นื ที่อื่นๆ
-ประเมินความรู ้การบริ โภคอาหารที่เหมาะสมในกลุ่มผูส้ ูงอายุอาเภอบางเลนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
- ถ่ายทอดประสบการณ์ของอาสาป้ านง จานวน 3 ครั้ง และประเมินความรู้เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารที่เหมาะสมกับนักเรี ยนก่อนและหลังดาเนินกิจกรรมรวม 2 ครั้ง

23
ส่ วนงาน / โครงการ

วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
5. การให้บริ การวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในประชาชนทัว่ ไป เป็ นการยกระดับคุณภาพทางโภชนาการและความปลอดภัยของ
อาหารและผลิตภัณฑ์ดีข้ ึน รวมทั้งส่ งเสริ มคุณภาพสิ นค้าส่ งออกของไทยและเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ
- ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ผลิตภายในประเทศและนาเข้า ก่อนการขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
- ทดสอบอาหารทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรี ย ์
- วิเคราะห์สารพิษในอาหารและสารอาหารในสารคัดหลัง่
- ประเมินและจัดทาฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร
6. การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในกลุ่มนักรี ยนระดับประถม ระดับมัธยมและประชาชนทัว่ ไป
- จัดทาเพจในเว็บไซต์ดา้ นอาหารและโภชนาการให้ทนั สมัย 131 หน้า
- ได้ถ่ายภาพและตัดภาพแล้ว อยูร่ ะหว่างการนาภาพและข้อมูลลงเกมส์
7. อบรมให้ความรู ้ผสู ้ ู งอายุ ในพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เช่ น รพ.สต.มหาสวัสดิ์ หรื อ รพ.สต. คลองโยง 1 และ 2 เพื่อลดการเกิดโรคไต
เสื่ อม และโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในผูส้ ู งอายุ
- พบปะพูดคุยกับพยาบาลในคลีนิคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล และได้กาหนดวันจัดกิจกรรม
- พูดคุยถึงหัวข้อในการจัดกิจกรรม โดยคานึ งถึงปัญหาที่พบจริ งในคลีนิค ได้ขอ้ สรุ ปหัวข้อคืออาหารสาหรับโรคไตเสื่ อม
-จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลพุทธมณฑล
- ได้สูตรยาวุน้ เส้นสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเพื่อสาธิตให้แก่ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม และมีการนาเสนอเมนูอาหารเพิ่มเติมได้แก่ สาคูเปี ยกและผัดไทวุน้ เส้นที่ปรับรสชาติให้เหมาะกับผูป้ ่ วย
โรคไตเสื่ อม
- จัดอบรมเรื่ อง อาหารสาหรับโรคไตเสื่ อม

2300 สถาบันแห่ งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่
ปรึ กษาของเด็กในชุมชน

2,792,000
542,000
1,000,000

1,743,901.23
142,945.00
727,439.39

62.46
26.37 มีเด็กนักเรี ยนในโครงการอนุบาลสาธิ ตเพื่อพัฒนาศักยภาพ จานวน 113 คน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ั จร โดยแกนนาเป็ นผูอ้ อกแบบกิจกรรมและนาผูเ้ ชี่ ยวชาญในชุมชนมาร่ วมจัดกิจกรรม
72.74 1.จัดกิจกรรมเคลื่อนที่กบั ชุ มชน เพื่อเสริ มสร้างและพัฒนาชุมชนผ่านรถบริ การเคลื่อนที่สญ
เพื่อให้ความรู ้กบั เด็กและวัยรุ่ นในชุ มชน นอกจากนี้ได้จดั ค่ายวัยรุ่ นก้าวเพื่อการเติบโต ครั้งที่ 3 เพื่อให้วยั รุ่ นในชุมชนที่เข้าร่ วมโครงการฯ ได้เรี ยนรู้ทกั ษะชี วิตด้านต่างๆ และการ
อบรมแกนนาเพื่อการขยายผลการทางานระหว่างโครงการฯ และนาไปสู่พ้นื ที่เป้ าหมายอื่นต่อไป
2.แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้เชิ งวิชาการเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบตั ิการจริ งในพื้นที่
3.เชื่ อมโยงและการสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้และปฏิบตั ิการในพื้นที่ร่วมกัน
4.ถอดบทเรี ยนเพื่อสรุ ปและต่อยอดองค์ความรู้
5.นาเสนอผลการดาเนิ นงานผ่านสื่ อออนไลน์

เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

1,250,000

873,516.84

69.88 1. กิจกรรมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย นาไปสู่การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 เรื่ อง "EF ..ทักษะทางสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21" จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดา้ นวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่ ประสบการณ์และรู ปแบบการจัดกิจกรรมของหลักสูตรปฐมวัย และเกิดเทคนิคใน
ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
2. กิจกรรมนิ ทานในสวน ทาให้เกิดการขยายผลของกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูป้ กครอง ครู เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ดูแลด้านเด็กจากเทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล และนักศึกษา
ได้ให้ความสนในเข้ามาศึกษารู ปแบบการจัดกิจกรรม
3. เกิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู และพี่เลี้ยงของศูนย์พฒั นาเด็กปฐมวัย ได้นาผลจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ไปปรับใช้ในการเรี ยนการสอน และปรับพฤติกรรม
เด็กให้มีพฒั นาการที่ดีข้ ึน

44,719,000
32,819,000

28,001,366.63
16,386,946.63

62.62
49.93 สามารถจัดซื้ อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และวัสดุยา เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยทาให้ผปู้ ่ วยสามารถ
เข้ารับการรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยสามารถรองรับการรักษาผูป้ ่ วยนอกจานวน 282,093 ราย / ผูป้ ่ วยในจานวน 1,930 ราย / เตียงจานวน 58 เตียง

2400 ศู นย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์
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ส่ วนงาน / โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุอย่างครบวงจร

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
11,900,000
11,614,420.00

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
่
มี
ร
ะบบการรั
ก
ษาแบบบู
ร
ณาการรายโรคของผู
ส
้
ู
ง
อายุ
4
กลุ
ม
โรค
คื
อ
โรคเบาหวาน
โรคข้อเข่าเสื่ อม โรคกระดูกพรุ น โรคสมองเสื่ อม และมีการคัดกรองความเสี่ ยงในการ
97.60
ดารงชี วิตของผูป้ ่ วย ในการหาสาเหตุของโรคที่จะเกิดขึ้น และหาแนวทางป้ องกันและรักษาให้ถูกต้อง 11 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคต้อกระจก โรคสมองเสื่ อม โรคเบาหวาน โรคข้อเข่า
เสื่ อม โรคกระดูกพรุ น โรคติดบุหรี่ โรคหอบ โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤก-อัมพาต และการจัดตั้งศูนย์วคั ซีนผูส้ ูงอายุ ทาให้ผปู้ ่ วยผูส้ ูงอายุมีช่องทางการรับการรักษาที่รวดเร็ ว
ลดการรอคอย และได้รับการรักษาที่มีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการได้รับความรู้ในการส่ งเสริ มและป้ องกันโรค เพื่อให้การดาเนินชี วิตมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน

2500 สถาบันวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ และตรวจสารฯ
เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

6,000,000
6,000,000

5,988,138.98
5,988,138.98

99.80
99.80 จ้างบริ การดูแลเครื่ องมือวิเคราะห์ ชุ ดเครื่ องแยกสารด้วยของเหลวและวิเคราะห์โดยขนาดของมวลมากกว่า หนึ่งขั้นตอนควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ( LC/MS/MS) เนื่องจาก
เครื่ องมือวิเคราะห์เป็ นปั จจัยที่มีความเสี่ ยงต่อผลการวิเคราะห์ ให้แม่นยาถูกต้อง จึงจาเป็ นต้องมีการดูแลเครื่ องมือให้ได้มาตรฐานอยูเ่ สมอ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจาก out source ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ตอ้ งมีความแม่นยา 100 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น ถ้าหากผลผิดพลาด ทางสถาบันฯ อาจจะโดนฟ้ องร้อง ทาให้เสี ยชื่ อเสี ยงต่อสถาบันฯ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ดังนั้นจึง
จาเป็ นต้องมีงบประมาณในการดูแลเครื่ องมือในการวิเคราะห์ดงั กล่าว

2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริ การหอสมุดและคลังความรู้

2,000,000
2,000,000

1,981,812.82
1,981,812.82

99.09
99.09 1. ทาการสารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศทที่จดั ซื้ อใหม่ มิให้เกิดความซ้ าซ้อน รวมทั้ง 10ห้องสมุดในสังกัด เพื่อให้บริ การด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจยั อย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ที่ผ่านการพิจารณา มาให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรสารสนเทศเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มความรู้ความคิดให้ลึกซึ้งเป็ นพื้นฐาน
ในการศึกษาระดับสู งขึ้น อย่างต่อนื่ องและไม่สิ้นสุด
3. จัดให้ประชาสัมพันธ์ หนังสื อใหม่ประจาเดือน หน้า Website หอสมุดฯ
4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดอบรมการใช้ทรัพยากรสารเทศ

3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

51,187,500
1,187,500

35,824,559.25
505,370.00

69.99
42.56 ดาเนิ นการจัดการศึกษาระดับเตรี ยมอุดมดนตรี แก่นกั เรี ยนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 196 คน เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายเป็ นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ กครอง ทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์

50,000,000

35,319,189.25

70.64 1จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาเยาวชนดนตรี นานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ ได้จดั เทศกาลดนตรี แจ๊สเพื่อการเรี ยนรู้ กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม
2562 โดยมีกิจกรรมที่ดาเนิ นการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาคกลางวัน Daytime Activities ซึ่งประกอบด้วย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance
(Oval Stage) และ (3) กิจกรรมคอนเสิ ร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert)
2.จัดกิจกรรมการแสดงของวงดุริยางฟิ ลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย การจัดแสดงคอนเสิ ร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิ ร์ต คอนเสิ ร์ตละ 2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และ
พฤษภาคม-กันยายน) รายการแสดงของวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็ นการนาเพลงไทย เพลงของเพื่อนบ้าน บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากนี้ได้แสดงผลงาน
ดนตรี ของโลก และบันทึกเสี ยงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็ นผลงานของชาติ นอกจากนี้ มีการเชิ ญนักดนตรี ระดับนานาชาติมาร่ วมแสดงเพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษาได้มีโอกาสได้สมั ผัส
เรี ยนรู ้ดว้ ยประสบการณ์จริ งจากนักดนตรี ระดับนานาชาติ
3.กิจกรรมปฏิบตั ิการดนตรี บาบัด และเพื่อสุ ขภาพ ประกอบด้วย
3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนดนตรี ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 2 ต.ค.61-9 ธ.ค. 61
3.2 กิจกรรมข้อมูลเพลง (จัดหาหนังสื อ วารสาร สาหรับห้องสมุด)
3.3 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM) ดาเนินการจัดประชุมคณบดีดนตรี นานาชาติ กาหนดจัดงาน ณ Instutut Seni Indonesia Yogyakarta ประเทศ
อินโดนี เซี ย
โดยกิจกรรมที่จดั ทั้งหมด มีผเู ้ ข้าร่ วมจานวน 4,939 คน ซึ่งเป็ นผลให้การศึกษาดนตรี ของไทยเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็ นศูนย์กลางการศึกษาดนตรี ของภูมิภาค

25
ส่ วนงาน / โครงการ
3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เงินอุดหนุนบริ การวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรม

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
525,000
376,118.23
525,000
376,118.23

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
71.64
71.64 มีการจัดกิจกรรมบริ การและเผยแพร่ นวัตกรรมให้กบั ผูร้ ับบริ การที่หลากหลายทั้งกลุ่มนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกลุ่ม
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 553 คน ซึ่งผูร้ ับบริ การมาจากหลากหลายโรงเรี ยนและหลายหน่วยงานโดยเฉพาะพื้นที่กรุ งเทพมหานครและนครปฐม รวมทั้งภูมิภาคอื่น เช่ น
โรงเรี ยนเบญจะมะมหาราช โรงเรี ยนอุตรดิตถ์ และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรทัว่ ไปที่สนใจ มาเข้าร่ วมอบรมระยะสั้นกับสถาบันฯ เช่ น การจัดทา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเนื้อหาวิชาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการในด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในวิทยาการก้าวหน้าใหม่ ๆ สามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

3500 คณะศิลปศาสตร์
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์
เงินอุดหนุนการเร่ งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

13,593,100
4,125,100
2,932,000
1,200,000
5,336,000

8,880,039.66
3,045,988.58
1,511,202.31
227,609.00
4,095,239.77

65.33
73.84
51.54
18.97
76.75

3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

11,200,000
9,100,000

6,782,684.31
6,439,222.31

60.56
70.76 ดาเนิ นการซ่อมแซมเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิการของแต่ละหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมปรับปรุ งและซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค และการให้บริ การการแก่นกั ศึกษาเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในวิทยาเขตกาญจนบุรี เช่ น การบริ การรถรางรับ - ส่ ง นักศึกษาระหว่างหอพัก
สนับสนุนการให้บริ การด้านพยาบาล แก่นกั ศึกษาที่เรี ยนอยูจ่ านวน 1,099 คน ให้ได้รับการบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ

เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2,100,000

343,462.00

16.36 ดาเนิ นการสื บค้นและรวบรวมข้อมูล เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีศกั ยภาพ เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อจัดทาสื่ อแอนิเมชัน่ ด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิ งสุขภาพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ สมุนไพรที่ส่งผลการดูแลสุขภาพ

3900 คณะกายภาพบาบัด
เงินอุดหนุนการปฏิบตั ิการทางการแพทย์

4,615,800
4,615,800

4,208,017.96
4,208,017.96

91.17
91.17 ดาเนิ นการฝึ กปฏิบตั ิงานแก่นกั ศึกษาทุกระดับ และนักศึกษาต่างประเทศ จานวน 220 คน และดาเนินการวิจยั ทางคลินิกกายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัดและวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว และการอบรมความรู ้กายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดสู่ ประชาชน จานวน 2 ครั้ง พร้อมการบริ การสุขภาพเชิ งบูรณาการการเรี ยนการสอนและการวิจยั

4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

14,350,000
1,750,000

9,744,929.90
585,886.60

67.91
33.48 1. ได้ดาเนิ นการโครงการ/แผนงาน ภายใต้กลุ่มวิชาการและหลักสูตร ดังนี้ แผนงานวิจยั และวิเทศน์สมั พันธ์ แผนงานหลักสูตร แผนงานกิจการนักศึกษา คลินิคสัตว์ ONE
HEALTH แผนงานบริ หารจัดการ และอื่นๆ
2. ได้จดั ซื้อครุ ภณ
ั ฑ์และวัสดุทางการศึกษา
3. ดาเนิ นการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครื อข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน

เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์

12,600,000

9,159,043.30

72.69 1. ได้ให้บริ การด้านการแพทย์ทางเลือก
2. ได้ให้บริ การด้านการแพทย์แผนปั จจุบนั
3. ได้ให้บริ การวิชาการ
4. ได้ให้บริ การอื่นๆ บริ การตรวจสุ ขภาพ
5. ได้ดาเนิ นการจัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
6. ได้ดาเนิ นการประชาสัมพันธ์/ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครื อข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน

ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั ศึกษา

26
ส่ วนงาน / โครงการ
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริ การและการศึกษา

4800 คจต.ศู นย์เสริมสร้ างอุตสาหกรรมชีวภาพฯ
เงินอุดหนุนการผลิตยาชี ววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจยั ในมนุษย์ตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรื อ Good Manufacturing Practice (GMP)

วงเงินงบประมาณ การเบิกจ่ ายงบประมาณ
1,750,000
1,277,442.08
1,750,000
1,277,442.08

16,100,000
16,100,000

11,595,057.13
11,595,057.13

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ร้ อยละการเบิกจ่ าย
73.00
73.00 1. หลักสู ตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอนได้รับการตรวจประเมินฯ ภายในส่ วนงาน และโดยมหาวิทยาลัย
2. มีกิจกรรมเสริ มทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา และกิจกรรมสอนเสริ มของหลักสูตร
3. กิจกรรมเตรี ยมฝึ กและปฏิบตั ิงานสาธารณสุ ขชุมชน
ซึ่ งหลักสู ตรทั้ง 3 หลักสู ตร ได้แก่
1. หลักสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต
2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่ งแวดล้อม) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานสากลภายในส่ วนงานและโดย
มหาวิทยาลัย, นักศึกษาได้เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ และมีพ้นื ฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมสอบก่อนสาเร็ จการศึกษาได้
ได้รับการเสริ มทักษะในการใช้ชีวิตเพิม่ เติมนอกจากการเรี ยนการสอน และมีทกั ษะเบื้องต้นในงานสาธารณสุขก่อนลงฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง เช่ น การตรวจคัดกรองผูป้ ่ วย ระเบียบวิธี
วิจยั ในงานสาธารณสุ ข เป็ นต้น
72.02
72.02 การผลิตสาร Interferon alpha-2b
1. สามารถจัดทาระบบเก็บรักษาเซลล์ recombinant E. coli ที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของลาดับดีเอ็นเอ พร้อมทั้งพัฒนาวิธีการตรวจสอบความคงตัวของการแสดงออกของ
เซลล์และคุณสมบัติอื่นๆ อ้างอิงตาม ICH guideline
2. สามารถผลิตสาร Interferon alpha-2b ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ได้ปริ มาณประมาณ 2 g/L ซึ่งเป็ นปริ มาณที่ยอมรับในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และในกระบวนการปลายน้ า
สามารถแยกโปรตีน Inclusion Body ออกจากเซลล์ ละลายและคืนสภาพโปรตีนได้ดี โดยมีสดั ส่ วนโปรตีนที่คืนสภาพที่ถูกต้อง ประมาณ 80% เมื่อสิ้ นสุดกระบวนการ ซึ่งเป็ น
ปริ มาณสัดส่ วนที่ตรงกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้
3. บุคคลากรสามารถนาทักษะ ความชานาญ และองค์ความรู้ในการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบสารชี ววัตถุไปผลิตยาชี ววัตถุตวั อื่นๆ ได้
สร้างและผลิตโปรตีน Interferon gamma
2.1 สามารถสร้าง และผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ได้ปริ มาณ ประมาณ 5-7 g/L ซึ่งเป็ นปริ มาณที่ยอมรับใน
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
2.2 โปรตีนที่ผลิตได้ ในปริ มาตรเล็ก มีความจับจาเพาะและ activity ใกล้เคียงกับ สารโปรตีน interferon gamma ที่มีขายในท้องตลาด (reagent grade)

ปรับปรุ งพื้นที่ปฎิ บตั ิงานผลิตยาและระบบสนับสนุนการผลิตยา
3.1 มีแบบแปลนอาคารที่ได้รับอนุมตั ิจาก อย.เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งเป็ นแบบที่เป็ นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน GMP สามารถดาเนินการปรับปรุ ง แก้ไขพื้นที่ภายในอาคารได้ตามแบบ
หากได้รับการอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร
3.2 อยูร่ ะหว่างการรวบรวมรายละเอียดของรายการปรับปรุ งและงบประมาณ เพื่อนาเสนอให้ดร.ภญ.สุมนา ขมวิลยั และเภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล ให้ความเห็น ก่อนนาเสนอ
ที่ประชุ มคณะกรรมการอานวยการฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ทบทวนต่อไป
บริ การตรวจ วิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ์ ICH Guideline Q6B
4.1 เตรี ยมบุคคลากร พื้นที่ และเอกสารวิธีการตรวจ สาหรับรองรับการให้บริ การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ และโครงสร้างโปรตีนด้วยเครื่ อง LC-MS (Q-TOF) ได้ตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
4.2 การปฏิบตั ิตามแผนงานที่วางไว้ ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ ที่รับผิดชอบงานวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง LC-MS (Q-TOF) ลาออก โดยมีกาหนดรับบรรจุพนักงานใหม่
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
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วงเงินงบประมาณ

การเบิกจ่ ายงบประมาณ

ร้ อยละการเบิกจ่ าย

ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
บริ การตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025
5.1 บุคลากรสามารถดาเนิ นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ใช้ในการผลิตยาและอาหาร ตามข้อกาหนดและวิธีทดสอบมาตรฐานได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด
5.2 คาดว่าจะสามารถยืนเอกสารงานการให้บริ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าที่ใช้ในการผลิตยาและสารอาหารตามข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 17025 ได้ภายหลังจากการทบทวน
และอนุมตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการอานวยการฯ
ผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ (HuscFv) จับจาเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่
1. สามารถจัดทาระบบเก็บรักษาเซลล์ recombinant E. coli ที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของลาดับดีเอ็นเอ พร้อมทั้งพัฒนาวิธีการตรวจสอบความคงตัวของการแสดงออกของ
เซลล์และคุณสมบัติอื่นๆ อ้างอิงตาม ICH guideline
2. ได้เซลล์ที่สามาถผลิตโปรตีนแอนติบอดีสายเดี่ยว HuscFv จับจาเพาะกับโปรตีน M2 ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่อยูใ่ นรู ปแบบ soluble, periplasm localized เพื่อจะนาไปศึกษา
physicochemical property ของโปรตีนดังกล่าว เพื่อใช้ในการวิจยั พัฒนากระบวนการผลิตยาชี ววัตถุอา้ งอิงตามมาตรฐาน PIC/S GMP ต่อไป

