
 

 

  

  

  

  

 

 

รายงานการก ากับตดิตาม 

การใชจ้า่ยงบประมาณโครงการเงนิอดุหนนุ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

งานวิเคราะห์และตดิตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหดิล 

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

 



ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

รวมทั้งส้ิน 1,794,359,700            1,099,628,022.92         61.28                           

0100 ส านักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 11,500,000                 -                                -                              

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ือการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 3,500,000                   -                                -                              ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 8,000,000                   -                                -                              ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองคลงั) 15,257,300.00            15,128,902.10              99.16                           

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 82,500                        82,500.00                     100.00                         ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 358,800                      358,794.30                   100.00                         ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,020,000                   891,607.80                   87.41                           ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 4,496,000                   4,496,000.00                100.00                         ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 9,300,000                   9,300,000.00                100.00                         ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

0123 ส านักงานอธิการบดี (  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา) 1,750,000                   1,330,020.80                76.00                           

เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 1,750,000                   1,330,020.80                76.00                           1.โครงการ Dare to Dream “กล้าที่จะฝัน” คร้ังที่ 5 ค่ายเปิดโลกทัศน์สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาพร้อมปูทางสู่อาชีพให้แก่เยาวชนมุสลมิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิล าเนา

อยู่ในจังหวดัชายแดนใต้

อยูร่ะหว่างสรุปโครงการ
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future

อยูร่ะหว่างสรุปโครงการ
3.โครงการอบรมแปลงเปลีย่นความขัดแย้ง ปี 2562

อยูร่ะหว่างสรุปโครงการ
4.โครงการวารสารวชิาการ "สิทธิและสันติศึกษา"

อยูร่ะหว่างสรุปโครงการ
5.โครงการกลุ่มศิลปะเพือ่สันติภาพ

อยูร่ะหว่างสรุปโครงการ
6.โครงการองค์กรภาคประชาสังคมกบักระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 

 - ขออนุมติัหลกัการวนัท่ี 7 ม.ค.62
 - จดัโครงการองคก์รภาคประชาสงัคมฯ ปี 62  กิจกรรมท่ี 1 (คร้ังท่ี 1) วนัท่ี 12 มีนาคม 62 ณ ปัตตานี 
และมีเอกสารท่ีไดร้วบรวมจากองคก์รเครือข่ายภาคประชาสงัคม โดยเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายรวมท่ีมีความเหมือนต่างกนัเพ่ือ  าเสนอต่อสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพ้ืนท่ี
และพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเพ่ือน าไปด าเนินการจดัท าเป็นนโยบายสู่การปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป

รายงานการก ากบัตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 2562

ข้อมูล ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

มหาวทิยาลยัมหิดล
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

7.โครงการสานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวดัชายแดนใต้ 
 - ขออนุมติัหลกัการวนัท่ี 3 ม.ค.62
 - จดัสานเสวนานกัการเมืองชายแดนใต ้กิจกรรมท่ี 1 (คร้ังท่ี 1) วนัท่ี 24 ม.ค. 62 ณ จ.ปัตตานี
 - จดัสานเสวนากิจกรรมท่ี 1 (คร้ัง 2) วนัท่ี 19 ก.พ.62
 - จดัสานเสวนานกัการเมืองฯ ปี 62 กิจกรรมท่ี 2 (คร้ังท่ี 1) วนัท่ี 2 มีนาคม 62
โดยจดัท าเอกสารโดยการรวมขอเสนอจากการสานเสวนาระหว่างนกัการเมือง สงัเคราะห์และผลิตขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจ านวน 1 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย เพ่ือใหผู้มี้ส่วน
เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะพรรคการเมืองท่ีเป็นพรรครัฐบาลน าไปสู่การจดัท าเป็นนโยบายสู่การปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
8.โครงการสานเสวนาพลงัศาสนาเพือ่พหุวฒันธรรมไทย

อยูร่ะหว่างสรุปโครงการ
9.โครงการจัดสัมมนาและประชุมวชิาการ

 - ขออนุมติัหลกัการคร้ังท่ี 1 วนัท่ี 18 ธ.ค.61
 - ขออนุมติัหลกัการคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 27 ธ.ค.61
 - จดัโครงการแผนสมัมนาทางวิชาการ คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 20 ธ.ค.61  ณ หอ้งประชุม ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลยั  
 - จดัโครงการแผนสมัมนาทางวิชาการ คร้ังท่ี 2 จดัเม่ือ 9 - 13 ม.ค. 62

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม) 10,000,000                 9,140,567.45                91.41                           

เงินอุดหนุนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 10,000,000                 9,140,567.45                91.41                           1. การรวบรวมอนุรักษพ์นัธุ์สมุนไพรและจดัปลูกเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใหบ้ริการ สามารถดูแลรักษาสมุนไพร ใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกว่า 760 ชนิดตลอดปี
2. การจดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพรในเวบ็ไซตอุ์ทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ - อยูร่ะหว่างตรวจสอบขอ้มูลสมุนไพร และจดัท าวิดีทศัน์สมุนไพรเผยแพร่ จ  านวน 1 คลิป/เดือน 
(ท าไปแลว้ 3 คลิป คือ มะขามป้อม เสนียด พญายอ)
3. การอบรมความรู้หรือจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มส าหรับประชาชนทัว่ไป - จดัการอบรมหรือกิจกรรมสาธิต จ านวน 36 คร้ัง ไดแ้ก่ กิจกรรมสาธิตการ
ท ายาดมสมุนไพร การเพาะช าสมุนไพรเบ้ืองตน้ การท าอาหารสมุนไพร การท าน ้ามนัไพล การท าลูกประคบสมุนไพร เป็นตน้
4. การเก็บรวบรวมเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้ - จดัหาเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้มาแลว้ จ  านวน 30 ชนิด ก าลงัด าเนินการจดัท าขอ้มูลประกอบ
5. การรวบรวมและจดัท าตวัอยา่งสมุนไพรแหง้ (Herbarium specimen) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและอา้งอิงสายพนัธุ์ - เก็บตวัอยา่งและจดัท าไปแลว้ 25 ชนิด
6. การจดัท าฐานขอ้มูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย - จดัท าฐานขอ้มูลไปแลว้ 50 ชนิด และถ่ายถาพเคร่ืองยาสามมิติ จ  านวน 5 ชนิด 
7. กิจกรรม การส ารวจและอนุรักษพ์นัธุ์พืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์จากป่า - อยูร่ะหว่างการเก็บขอ้มูลและเก็บตวัอยา่งพรรณไม ้จาก โครงการส ารวจเข่ือนศรีนครินทร์

0105 ส านักงานอธิการบดี (กองบริหารงานวจิัย) 545,199,600.00          321,148,793.36            58.90                           

เป้าหมายท่ี 1 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 267,492,900               134,578,230.00            50.31                           ด าเนินโครงการวิจยั 49 โครงการ

เป้าหมายท่ี 2 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 151,664,300               100,754,992.11            66.43                           ด าเนินโครงการวิจยั 81 โครงการ

เป้าหมายท่ี 3 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการสร้างองคค์วามรู้พ้ืนฐานของประเทศ 111,561,700               71,780,128.39              64.34                           ด าเนินโครงการวิจยั 113 โครงการ

เป้าหมายท่ี 4 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจยัและนวตักรรมของ
ประเทศ

6,261,300                   5,866,042.86                93.69                           ด าเนินโครงการวิจยั 3 โครงการ

เป้าหมายท่ี 4 พฒันาบุคลากร และเครือข่ายวิจยั 8,219,400                   8,169,400.00                99.39                           ด าเนินโครงการวิจยั 4 โครงการ

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา) 12,802,000                 12,802,000.00              100.00                         

เงินอุดหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4,802,000                   4,802,000.00                100.00                         มีการจดัอบรมอาจารยใ์หม่ จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง "การพฒันาการจดัการเรียนการสอน รายวิชามมศท 100 ประจ าปีการศึกษา 2562" เพ่ือระดมความคิดและร่วมกนัพฒันา
เน้ือหา รูปแบบการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล แผนการสอนมีการแบ่งกลุ่มนกัศึกษาท าโครงงาน เม่ือจบภาคการศึกษา ในรูปแบบโปสเตอร์ และมีการจดัการ
เรียนกาสอนรายวิชา มมศท 100 เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้กวา้งขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารและความหมายไดดี้ มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด 
(Massive Open Online Course : MOOC )

8,000,000                   8,000,000.00                100.00                         1.(MOOC62)คดัเลือกรายวิชา,จดัหาผูเ้ช่ียวชาญ,ด าเนินการออกแบบและผลิต จ านวน 5 รายวิชา
2.เปิดสอนรายวิชาSPOC/MOOC ปี61 จ านวน 21 รายวิชา
3.จ านวนบทเรียนท่ีเขา้ร่วม 7 บทเรียน และมีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 208 คน
4..(ปรับปรุงระบบ) ร่างTOR,จดัซ้ือจดัจา้ง
ผลจากการด าเนินงานท าใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมหิดล มีความรู้ความสามารถในการสร้างบทเรียนออนไลน์และน าบทเรียนออนไลน์ไปใช้จดัการเรียนการ
สอนทั้งในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานและการเรียนแบบ Full online courses อีกทั้งนกัเรียน นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจรายวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลยัมหิดล ได้
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และน าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดในอนาคต

0117 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ) 10,011,000                 6,311,341.32                63.04                           

มีโครงการยอ่ย 11 โครงการ ดงัน้ี
1.C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project 
มีการจดัโครงการ 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

ไม่ระบุผลการด าเนินงาน
3.MU AUN-QA Assessor Training

อยูร่ะหว่างด าเนินการเพ่ือขออนุมติัในหลกัการจดัโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดงัน้ี
กิจกรรมท่ี 1 การฝึกอบรม “กระบวนการตรวจประเมิน ตามเกณฑ ์AUN-QA  
กิจกรรมท่ี 2 การฝึกปฏิบติัการตรวจประเมิน
4.MU AUN-QA Assessment

ด าเนินการตรวจประเมินแลว้จ านวน 6 หลกัสูตร คือ
1. หลกัสูตรฉุกเฉินการแพทยบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2. หลกัสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ) (นานาชาติ) สถาบนัโภชนาการ
3. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต, หลกัสูตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์), หลกัสูตร ศศ.บ. (นวตักรรมการจดัการสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม) โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
4. หลกัสูตร วท.ม. และ ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ 
และอยูร่ะหว่างรอรับการตรวจประเมินฯ อีกจ านวน 81 หลกัสูตร
5.สนับสนุนหลกัสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอืน่ 

สนบัสนุนหลกัสูตรเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอาเซียน AUN-QA # คร้ังท่ี 136
จ านวน 4 หลกัสูตร คือ 1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  2) หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 3) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ วิทยาลยัราชสุดา 4) หลกัสูตรอายรุศาสตรเขตร้อน
คลินิกมหาบณัฑิต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

63.04                           6,311,341.32                10,011,000                 เงินอุดหนุนโครงการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่สากล
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6.การสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวทิยาลยัเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA
ส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment  
(Tier 1) จ านวน 3 ท่าน คือ อ.ดร.เพชร สจัจชลพนัธ์ / ผศ.ร.ท.ทพ.ชชัชยั คุณาวิศรุต  ผศ.ดร.ภสัริณ วงศก์  าแหง 
(Tier 2) จ านวน 4 ท่าน คือ รศ.ดร.ยิง่ยศ เจียรวุฒิ / ผศ.ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร / ผศ. ดร.วชัรี เกษพิชยัณรงค ์/ Dr.Roberto Gozzoli  ไม่มีค่าใช้จ่ายเน่ืองจากมีหลกัสูตรท่ีเป็น Mock Visit
7.การเข้าร่วมประชุมวชิาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ AUN-QA

เขา้ร่วม AUN-QA International Conference, AUN-QA Assessors Meeting and AUN-QA Chief Quality Offices’ Meeting 2019 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จ  านวน 11 คน : รศ.ดร.นพ.
ชยัเลิศ พิชิตพรชยั 
ผศ.ดร.อรลชัชา ศิวรักษ,์ ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ, ผศ.ดร.ทศันียา ร. นพรัตน์แจ่มจ ารัส, อ.ดร.วีรเดช 
พนัธ์วิศวาส, นางศิริลกัษณ์ เก่ียวขอ้ง, น.ส.วิไลรัตน์ สงัพงศ,์ น.ส.กิตติยา เยอืกเยน็, นางหฤทยั เท่ียงธรรม นางสุภทัร์ษา เท่ียงอารมย,์ น.ส.กทัลี คุรุกุล และการศึกษาดูงานดา้นการ
พฒันาคุณภาพท่ี Holy Angel University ประเทศฟิลิปปินส์ จ  านวน 2 คน : น.ส.วิไลรัตน์ สงัพงศ,์ น.ส.กิตติยา เยอืกเยน็
8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic

ใหค้  าปรึกษาในการเขียนและปรับแก ้SAR แก่หลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA จ านวน 4 หลกัสูตร เพ่ือรอรับการตรวจ รอบ ก.พ.62 คือ  1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  2) หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 3) หลกัสูตรศิลปศาสตรม
หาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ วิทยาลยัราชสุดา 4) หลกัสูตรอายรุศาสตรเขตร้อนคลินิกมหาบณัฑิต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รอบ ต.ค.62  จ านวน 4 หลกัสูตร คือ 1) หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต (นานาชาติ) 2) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาภูมิคุม้กนั) (นานาชาติ)  3) หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต (กายวิภาคศาสตร์) 4)หลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั (นานาชาติ)

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

ไม่ระบุผลการด าเนินงาน
10.AUN-QA Assessor Calibration

ด าเนินการจดัโครงการ Before Action Review MU AUN-QA Assessment 2019 (Lead Assessor) วนัท่ี 25 มี.ค.62 ด าเนินการถ่ายทอดนโยบายและรูปแบบหรือวิธีการตรวจ
ประเมินฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประจ าปี 2562
11.การจัดประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ

จดัประชุมวิชาการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 1 "Thailand Quality education Forum 2019"  วนัท่ี 28-29 ม.ค.62)
จากการด าเนินโครงการยอ่ยทั้ง 11 โครงการ ท าใหมี้จ านวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑคุ์ณภาพระดบัสากล โดยหลกัสูตรผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดบัอาเซียน AUN-QA  และการรับการรับรองตามเกณฑม์าตรฐานสากลเฉพาะสาขาอ่ืนๆ แลว้มี จ  านวน 16 หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 
1. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 7 หลกัสูตร
2. World Federation for Medical Education (WFME) จ านวน 2 หลกัสูตร
3. International Society of Prosthetics and Orthotics: ISPO จ านวน 3 หลกัสูตร (อยูร่ะหว่างต่ออายกุารรับรอง 2 หลกัสูตร)
4. ASIA-PACIFIC ACADEMIC CONSORTIUM FOR PUBLIC HEALTH (APACPH) จ านวน 1 หลกัสูตร
5. World Federation of Occupational Therapists  (WFOT) จ านวน 1 หลกัสูตร
6. WNWTO.TedQual จ านวน 1 หลกัสูตร
7. Bologna criteria จ านวน 1 หลกัสูตร
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0108 ส านักงานอธิการบดี (กองกจิการนักศึกษา) 250,000                      128,596.00                   51.44                           

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 250,000                      128,596.00                   51.44                           จดัโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรมแลว้ 6 โครงการ ประกอบดว้ย
1) โครงการวิศวะร่วมสืบสานต านานประเพณี "ลอยกระทง"
2) โครงการเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล
3) โครงการรักษต์น้ไม ้ฟ้ืนฟส่ิูงแวดลอ้ม
4) โครงการบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5) โครงการศึกษานอกสถานท่ีเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมกบั ณ สทัธา อุทยานไทย
6) โครงการค่ายสานสมัพนัธ์นอ้งพ่ี EP.3
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม จ านวน 800 คน  ภายหลงัจากการจดัโครงการ นกัศึกษา บุคลากร และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เกิดความใส่ใจในอนุรักษ ์เผยแพร่และ
พฒันาศาสนา ตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของศิลปวฒันธรรม ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติตามแบบแผนวฒันธรรมอนัดีงามของไทย

0300 คณะทันตแพทยศาสตร์ 121,750,000               81,457,803.70              66.91                           

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 45,696,200                 35,985,054.40              78.75                           จดัซ้ือครุภณัฑ ์ไดแ้ก่  ชุดรับสญัญาณภาพรังสีระบบดิจิทลับนจอภาพแบบไร้สายทางทนัตกรรม  เคร่ืองขดูหินน ้าลายโดยใช้คล่ืนควมถ่ีสูงชนิดแมกนิโต-สตริกทีฟ เคร่ืองฉายแสง
ชนิดไร้สาย  อุปกรณ์เก็บขอ้มูลภาพรังสีวิทยา PACS  เคร่ืองกรองน ้าระบบอาร์โอ เป็นตน้ และจดัซ้ือวสัดุยา เวชภณัฑ ์วสัดุทนัตกรรม และวสัดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้ในการ
รักษาผูเ้ขา้รับบริการทางทนัตกรรม ท าใหผู้ป่้วยภาวะทางช่องปากและฟันไดรั้บการรักษาและฟ้ืนฟสุูขภาพช่องปากอยา่งครบวงจร ท าใหล้ดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางออ้ม 
สามารถบรรลุผลสมัฤทธ์ิในการรักษาท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการด าเนินการดูแลผูป่้วยกลุ่มพิเศษ เช่น ผูพิ้การหรือผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอาย ุท่ีจะไดรั้บการดูแลทั้งดา้น
ร่างกาย (การฟ้ืนฟสูภาพ) รวมถึงการดูแลดา้นจิตใจ การฝึกการด ารงชีวิต เพ่ือเขา้สงัคมอยา่งมีคุณค่านอกเหนือไปจากการดูแลทางดา้นทนัตกรรม จากการด าเนินงานรวมกนัท าให้
เกิดเครือข่ายของการจดัการองคค์วามรู้เพ่ือการเรียนรู้และการวิจยัแบบบูรณาการสู่สาธารณะ

เงินอุดหนุนการพฒันาระบบบริการทางทนัตกรรมระดบัสูงกว่าตติยภูมิ 12,600,000                 11,766,613.05              93.39                           จดัซ้ือเวชภณัฑ ์และวสัดุทนัตกรรม เพ่ือใช้ในการใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่ผูเ้ขา้รับบริการ จ านวน 237,454 ราย และซ่อมแซมระบบบริหารจดัการเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน 
Virtualization และน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาพฒันาโปรแกรมเพ่ือช่วยในการออกแบบ ผลิตช้ินงานทางทนัตกรรม รวมถึงเคร่ืองมือ และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหผู้ป่้วยมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งเป็นสุข 

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 12,500,000                 8,195,422.49                65.56                           จดัซ้ือครุภณัฑ ์ไดแ้ก่  ม่านมว้นประจ าอาคารพรีคลินิกพร้อมค่าติดตั้ง  ม่านมว้นประจ าอาคารปฏิบติัการวิจยัพร้อมค่าติดตั้ง ชุดเมนยนิูตของเคร่ืองวดัสญัญาณและประมวลผลทาง
สรีระวิทยา เคร่ืองเขยา่ผสมสาร เป็นตน้ และจดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม วสัดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้ในการฝึกปฏิบติังานในคลินิก และใหน้กัศึกษาทนัตแพทย ์ชั้นปีท่ี 6 ออกฝึก
ปฏิบติังานภาคสนาม ณ จงัหวดั เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และบุรีรัมย ์เพ่ือสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและระบบ การบริการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและระบบบริการสาธารณสุขและสามารถปฏิบติังานในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นการ
บุคลากรทางทนัตแพทยใ์นระดบัประเทศใหเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับงความตอ้งการของผูป่้วยท่ีเขา้รับการบริการรักษาทางทนัตกรรมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาทนัตแพทย)์

4,278,800                   2,869,992.67                67.07                           จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม วสัดุวิทยาศาสตร์ และครุภณัฑ ์ไดแ้ก่ ระบบกรองน ้าพร้อมติดตั้ง ตูป้ฏิบติังานและบ่มเพาะเล้ียงจุลินทรียแ์บบไร้ออกซิเจน ดา้มกรอกระดูกเจาะฟัน กลอ้ง
จุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง  ส าหรับใช้ในการฝึกปฏิบติังานในคลินิกและการเรียนการสอน โดยมีนกัศึกษาทนัตแพทย ์ชั้นปีท่ี 6 ออกฝึก
ปฏิบติังานภาคสนาม ณ จงัหวดั เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และบุรีรัมย ์เพ่ือใหน้กัศึกษาทนัตแพทยไ์ดฝึ้กปฏิบติังานจริง เพ่ือสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและระบบ การบริการ
สาธารณสุขในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและระบบบริการสาธารณสุขและสามารถ
ปฏิบติังานในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม

เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทนัตสุขภาพแก่ชุมชน 3,000,000                   2,316,084.81                77.20                           จดัซ้ือเวชภณัฑ ์และวสัดุทนัตกรรม และจา้งตรวจอ่านผลเช้ือจุลินทรียใ์นช่องปาก 3 ชนิด ส าหรับใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่ผูเ้ขา้รับบริการ เพ่ือพฒันาการใหค้วามรู้ทางดา้น
ทนัตสุขภาพ ครู ผูดู้แลเด็ก เด็กกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ทางดา้นทนัตสุขภาพและโภชนาการ มีสุขนิสยัของการบริโภคอาหารและการดูแลรักษาอนามยัช่อง
ปากอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงเกิดความร่วมมือระหว่างคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และโรงเรียนในเขตอ าเภอในต่างจงัหวดัในการใหค้วามส าคญัและดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็ก โดยมีผูป่้วยท่ีรับบริการรักษาดว้ยทนัตกรรมรากเทียมจ านวน 1,829 คน ผูเ้ขา้รับบริการโครงการพฒันารูปแบบการส่งเสริมทนัตสุขภาพของผูด้ว้ยโอกาสในทอ้งถ่ืน
ทุรกนัดาร ในอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ  านวน 600 คน และมีการจดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์เผยแพร่ความรู้ทางทนัตกรรม จ านวน 7 เร่ือง
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เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 8,000,000                   -                                -                              อาจารยส์าขาทนัตแพทยศาสตร์ท่ีไดรั้บทุนอยูร่ะหว่างการศึกษา 4 ทุน ดงัน้ี
1. ทพญ.พบพลอย  เพช็รเม็ดใหญ่ สงักดัภาควิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดบัปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and 
Dentistry Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจกัร ระยะเวลารับทุน 3 ปี
2. ทพญ.รักษณณัน์  การเวกปัญญาวงศ ์สงักดัภาควิชาทนัตกรรมชุมชน ระดบัปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญ่ีปุ่ น ระยะเวลารับทุน 4 ปี
3. ทพญ.กานดา  ลีลานราธิวฒัน์  สงักดัภาควิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ ระดบัปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental
 University ประเทศญ่ีปุ่ น ระยะเวลารับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วนั
4. ทพ.ภาณุพล  คุณะสารพนัธ์ สงักดัภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง ระดบัปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับ
ทุน 3 ปี
ท าใหป้ระเทศมีบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา  มีความรู้  ความเช่ียวชาญในการดูแลผูสู้งอายทุางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ สามารถออกไปปฏิบติังานส่งเสริมทนัตสุขภาพใหก้บั
ประชาชน ใหท้ดัเทียมมาตรฐานสากลของนานาประเทศ

เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะฟ้ืนฟผููท่ี้มีใบหนา้ ขากรรไกรบกพร่อง 3,500,000                   1,970,029.76                56.29                           จดัซ้ือเวชภณัฑ ์และวสัดุทนัตกรรม ส าหรับใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่ผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการบูรณะฟ้ืนฟคูวามบกพร่องหรือพิการของใบหนา้และขากรรไกร จ านวน 2,944 คน 
โดยไม่คิดมูลค่า เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่ผูป่้วยท่ีมีความพิการทางใบหนา้ขากรรไกรตลอดจนผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติอ่ืนๆ สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งสะดวกยิง่ข้ึน เกิดคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาสุขภาพช่องปากและระบบบดเค้ียวผูด้อ้ยโอกาส 9,575,000                   6,775,286.40                70.76                           จดัซ้ือเวชภณัฑ ์และวสัดุทนัตกรรม ส าหรับใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่ผูเ้ขา้รับบริการ โดยไม่คิดมูลค่า มีประชาชนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บบริการทางทนัตสุขภาพช่องปาก 
86,982 คน นกัเรียนดอ้ยโอกาสท่ีเขา้มารับบริการคลินิกทนัตกรรมด็ก จ  านวน 123 คน และผูเ้ขา้รับบริการจากการออกหน่วยทนัตกรรมชุมชนในโรงเรียน จ านวน 1,247 คน ท า
ใหป้ระชาชนท่ียากไร้และดอ้ยโอกาส มีสุขภาพในช่องปากท่ีดีข้ึน สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข ในระดบัหน่ึงและเป็นไปตามนโยบายดา้นของประเทศสาธารณสุข

เงินอุดหนุนศนูยท์นัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีและหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี

12,600,000                 6,753,151.91                53.60                           1. ออกหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน/ออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ีจ านวน 9 คร้ัง ท่ีร.ร.ตชด พีระยานุเคราะห์ จ.สุรินทร์ ร.ร.ตชด. บา้นตีนดอย และโรงเรียนทีซอแม จ.ตาก ร.ร.
ตชด. บา้นแม่น ้านอ้ย จ.กาญจนบุรี ร.ร.ตชด. อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา จงัหวดัเชียงราย โรงเรียนกนัทรลกัษธ์รรมวิทย ์จงัหวกัศรีสะเกษ MRT กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ มีจ  านวน
ผูเ้ขา้รับบริการทางทนัตกรรม 4,158 คน 
2. ไดจ้ดัใหบ้ริการทางทนัตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าเน่ืองใน "วนัทนัตสาธารณสุข" มีจ  านวนผูเ้ขา้รับบริการทางทนัตกรรม 2,081 คน
ท าใหน้กัเรียน ประชาชนนกัเรียนในสงักดัโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และประชาชนผูย้ากไร้ในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร  หรือห่างไกลความเจริญทัว่ประเทศ ไดรั้บการบริการ
รักษาทางทนัตกรรม มีสุขภาพช่องปากท่ีดีข้ึน และไดรั้บความรู้ทางทนัตสุขศึกษา

เงินอุดหนุนศนูยส่์งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายอุยา่งเป็นระบบมีมาตรฐานและ
ครบวงจร

10,000,000                 4,826,168.21                48.26                           จดัซ้ือครุภณัฑ ์ไดแ้ก่  ชุดดา้มกรอฟัน และเคร่ืองพน่สเปรยน์ ้ามนัหล่อล่ืนหวักรอฟัน และจา้งติดตั้งท่อลมหอ้ง Lab ในศนูยท์นัตกรรมผูสู้งอาย ุเพ่ือเป็นศนูยก์ลางในการใหบ้ริการ
ทนัตสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร ท่ีมุ่งการส่งเสริมการป้องกนั  การรักษา  การฟ้ืนฟแูละการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีจุดเรียนรู้และนวตักรรมดา้น
สารสนเทศทางทนัตแพทยศาสตร์ ตลอดจนการบริหารจดัการ การใหค้  าปรึกษาท่ีมีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดบัภูมิภาค (Dental Information Hub of Asia) โดยมีจ านวน
ผูสู้งอายท่ีุเขา้รับบริการทางทนัตกรรม จ านวน 1,732 ราย

0400 คณะเทคนิคการแพทย์ 19,323,500                 9,837,535.15                50.91                           

โครงการการประยกุตใ์ช้และพฒันาต่อยอดนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม 
(holistic health & Wellness) เพ่ือยกระดบัสุขภาวะผูสู้งอายใุนกลุ่มภาคกลาง

5,000,000                   1,946,878.63                38.94                           พ้ืนท่ีและชุมชนเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุหดี้ข้ึน มีปัจจยัหลกัประกอบดว้ย
1. ความพร้อมและความตอ้งการในการเขา้ร่วมโครงการ
2. ความเขม้แขง็ของผูน้ าองคก์ร หรือผูท่ี้มีบทบาทส าคญั 
3. เครือข่ายท่ีใหก้ารสนบัสนุนชุมชนอยา่งต่อเน่ือง
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ในขณะน้ีไดมี้การด าเนินการลงพ้ืนท่ีจ านวน 5 ชุมชน ไดแ้ก่ 1) ชุมชนมหาสวสัด์ิ อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 2) ชุมชนเบิกไพร อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี และ 3) ชุมชนพยหุะคีรี จ.
นครสวรรค ์4) ชุมชนบางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 5) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ซ่ึงมีผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 395 คน โดยผูสู้งอายใุนแต่ละชุมชน
จะไดเ้ขา้ถึงประสบการณ์ในการดูแลสุขภาวะในทุกมิติ ทั้งการดูแลสุขภาพกายดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การโภชนาการ การออกก าลงักาย และการดูแลสุขภาพใจ ดว้ย
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความผ่อนคลายจากเสียงดนตรี กิจกรรมศิลปะ เป็นตน้ โดยมีการติดตามดว้ยการประเมินสุขภาวะกายผ่านการตรวจสุขภาพ และการประเมินสุขภาวะใจ จาก
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า รวมทั้งตรวจวดัสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าสมอง ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม นอกจากผูสู้งอายไุดเ้ขา้ถึงนวตักรรมในการผ่อนคลายแลว้ ยงัสามารถเขา้ถึง
นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีติดตามสถานะทางสุขภาพ จาก mobile application อีกดว้ย พบว่าผูสู้งวยัท่ีมีสุขภาวะกายและใจท่ีดีข้ึนจากผลการประเมินและติดตามในทุกเดือน 
นอกจากน้ีพบว่าการเขา้กลุ่มของผูสู้งวยัจะช่วยใหล้ดความเส่ียงของภาวะซึมเศร้าของผูสู้งวยัไดเ้ช่นกนั

เงินอุดหนุนการตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภยัจากสารตกคา้งยาฆ่าแมลงใน
กลุ่มภาคกลาง

10,000,000                 3,567,176.77                35.67                           1. โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภยั - เก็บตวัอยา่งผกัและผลไมใ้นพ้ืนท่ี 2 จงัหวดั 1. จ.นครปฐม จาก 6 โรงเรียน ทั้งหมด 37 ตวัอยา่งทางโครงการไดท้  าการวิเคราะห์ปริมาณสาร
ตกคา้งยาฆ่าแมลงในตวัอยา่ง โดยน าแต่ละตวัอยา่งไปวิเคราะห์การตกคา้งของสารตกคา้งยาฆ่าแมลงทั้ง 5 กลุ่ม จ านวนตวัอยา่งท่ีตรวจเท่ากบั 185 ตวัอยา่ง ผลการวิเคราะห์พบว่า 
ตวัอยา่งท่ีมีปริมาณสารตกคา้งยาฆ่าแมลงอยูใ่นเกณฑป์ลอดภยั (<MRL) จ านวน 158 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 85 และตวัอยา่งท่ีมีปริมาณสารตกคา้งยาฆ่าแมลงอยูใ่นเกณฑไ์ม่
ปลอดภยั (>MRL) จ านวน 27 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 15  และ 2. จ.นนทบุรี จาก 4 โรงเรียน ทั้งหมด 18 ตวัอยา่ง ทางโครงการไดท้  าการวิเคระห์ปริมาณสารตกคา้งยาฆ่าแมลงใน 
ตวัอยา่ง โดยน าแต่ละตวัอยา่งไปวิเคราะห์การตกคา้งของสารตกคา้งยาฆ่าแมลงทั้ง 5 กลุ่ม จ านวนตวัอยา่งท่ีตรวจเท่ากบั 90 ตวัอยา่ง ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัอยา่งท่ีมีปริมาณ
สารตกคา้งยาฆ่าแมลงอยูใ่นเกณฑป์ลอดภยั (<MRL) จ านวน 63 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 70 และตวัอยา่งท่ีมีปริมาณสารตกคา้งยาฆ่าแมลงอยูใ่นเกณฑไ์ม่ปลอดภยั (>MRL) จ านวน
 27 ตวัอยา่งคิดเป็นร้อยละ 30
2. โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั - เก็บตวัอยา่งผกัและผลไมใ้นพ้ืนท่ี 1 จงัหวดั จงัหวดันครปฐม จาก 9 โรงพยาบาล ทั้งหมด 28 ตวัอยา่ง โดยน าแต่ละตวัอยา่งไปวิเคราะห์
หาสารตกคา้งของสารตกคา้งยาฆ่าแมลงทั้ง 5 กลุ่มไดแ้ก่ Organochlorines, Organophosphates, Pyrethroids, Carbamates และ Fungicides & Other จ านวนตวัอยา่งท่ีตรวจเท่ากบั 
140 ตวัอยา่ง ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ตวัอยา่งท่ีมีปริมาณสารตกคา้งยาฆ่าแมลงอยูใ่นเกณฑป์ลอดภยั (<MRL) จ านวน 132 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 94 และตวัอยา่งท่ีมีปริมาณ
สารตกคา้งยาฆ่าแมลงอยูใ่นเกณฑไ์ม่ปลอดภยั (>MRL) จ านวน 8 ตวัอยา่ง คิดเป็น ร้อยละ 6
3. โครงการเกษตรปลอดภยั - เก็บตวัอยา่งจากแปลงเกษตรกรทั้งรายเก่า (ผ่านการตรวจรอบท่ี 1 จากปีงบประมาณ 2561) และรายใหม่ โดยเร่ิมเก็บตวัอยา่งผกัและผลไมใ้นพ้ืนท่ี 6 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครปฐม จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัสุพรรณบุรี จ  านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 102 ตวัอยา่ง ท าการ
วิเคราะห์ปริมาณสารตกคา้งยาฆ่าแมลง จ านวนตวัอยา่งท่ีตรวจเท่ากบั 510 ตวัอยา่ง ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ตวัอยา่งท่ีมีปริมาณสารตกคา้งยาฆ่าแมลงอยูใ่นเกณฑป์ลอดภยั 
(<MRL) จ านวน 491 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 96 และตวัอยา่งท่ีมีปริมาณสารตกคา้งยาฆ่าแมลงอยูใ่นเกณฑไ์ม่ปลอดภยั (>MRL) จ านวน 19 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 4

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 4,323,500                   4,323,479.75                100.00                         1. บริการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการใหแ้ก่ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการท่ีศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษกเพ่ิมข้ึน
    - MT (การทดสอบ)                           =  64,548 การทดสอบ
    - MT (ราย)                                        =  7,284 ราย
2. นกัศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั/ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ)    117 คน
3. นกัศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั/ดูงานทางวิชาชีพ (ต่างประเทศ)   8 คน
4. มาตรฐานสากลท่ีหอ้งปฏิบติัการไดรั้บการรับรอง  2 มาตรฐาน
5. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในบริการท่ีคณะฯ จดัให ้ 94.95 %
6. ผูรั้บบริการตรวจสุขภาพเห็นคุณค่าและตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาพ 97.05 %  
7. ระยะเวลาในการรับผลการตรวจไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด   97.00 %

0500 คณะพยาบาลศาสตร์ 42,053,300                 23,468,514.01              55.81                           

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 41,053,300                 23,387,846.01              56.97                           จดัการเรียนการสอนนกัศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม (โครงการเดิม) ต่อเน่ือง ชั้นปีท่ี 2-4 
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนบริการวิชาการดา้นสุขภาพ 1,000,000                   80,668.00                     8.07                             1. กิจกรรม บูรณาการความรู้สู่การพฒันาชุมชนสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื :พ้ืนท่ีชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสมัพนัธ)์ และพ้ืนท่ีก่ึงเมือง (อ าเภอพทุธมณฑล) จดักิจกรรม 3 คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม 143 คน เป็นการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรคเร้ือรัง  และส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมรมผูสู้งอายุ
จตุรมิตรสมัพนัธ์ 
2. กิจกรรม พฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุด าเนินการจดัการประชุมใหค้วามรู้เพ่ือจดัการปัญหา
 ท่ีพบบ่อยในชุมชน ณ ชุมชนวดัไชยทิศ เขตบางกอกนอ้ย  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 31 คน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนวดัไชยทิศใหแ้ขง็แรง ดว้ยการรับประทานอาหาร/การ
ออกก าลงักาย/การหลีกเล่ียงการซ้ือยากินเอง/ป้องกนัการหกลม้ในผูสู้งอาย ุ
3. กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวดัไผ่ด า จ.สิงห์บุรี จดัท าสรุปรายงานโครงการถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวนัเสด็จพระราชด าเนิน
ถวายผา้พระกฐิน ณ วดัไผ่ด า จงัหวดัสิงห์บุรี โดยสรุปกิจกรรมต่างๆท่ีไดจ้ดัข้ึน เช่นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของสามเณร การพฒันาสมรรถนะการลา้งมือเพ่ือ
สุขภาพและการผลิตสบู่เหลวและน ้ายาลา้งจานในแกนน าสามเณรวดัไผ่ด า  
การพฒันาผูน้ า (สามเณรแกนน า) และการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่องปากในสามเณร การสร้างเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคล การส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต
แก่สามเณรวดัไผ่ด า เป็นตน้
4.  กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในแรงงานขา้มชาติแบบบูรณาการ การบริการวิชาการ วิจยั และการเรียนการสอน อยูร่ะหว่างประสานงานกบัพ้ืนท่ีในการ
ก าหนดวนัจดักิจกรรม
5. กิจกรรม บริการใหค้  าปรึกษาและ/หรือจดันิทรรศการความรู้ดา้นสุขภาพ ในวนัส าคญัต่างๆ เช่นจดักิจกรรมวนัพยาบาลแห่งชาติ โดยจดับูธสุขภาพบริการแก่ประชาชน โดย
ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ วดัความดนัโลหิต วดัดชันีมวลกาย วดัสายตา ตรวจสารพิษตกคา้งในเลือด ใหค้  าปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพ บูธสุขภาพต่างๆไดแ้ก่ NCD ผูสู้งอาย ุแม่และเด็ก
 บุหร่ี สุขภาพดีวิถีไทย (นวดแผนไทย) นบักา้วพาเพลิน เดินออกก าลงักาย ขอ้เข่าเส่ือม ท าอยา่งไรเม่ือปวดหลงั การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 
6. กิจกรรม “ต ารวจไทยใส่ใจสุขภาพ” ด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม เพ่ือคดักรอง ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีสถานีต ารวจภูธร อ าเภอพทุธมณฑล จ านวน 30 คน

0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 196,201,800               170,865,894.93            87.09                           

โครงการพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกนัภาวะเบาหวานและความดนัเลือดสูง 5,000,000                   1,394,500.00                27.89                           1. จดักิจกรรมเจาะเลือดคนไขท่ี้เขา้ร่วมโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวานของ อ าเภอบางพลี และส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการเพ่ือน าค่าระดบัน ้าสะสมในเลือดของผูป่้วยมา
วิเคราะห์ผล 
2. จดักิจกรรมลงพ้ืนท่ี รพ.สต.บางปลาหมู่ 14 เพ่ือพดูคุยปรึกษาหารือขั้นตอนการท างานและช้ีแจงรายละเอียดของโครงการกบัเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. และลงพ้ืนท่ี รพ.สต.ราชาเทวะ 
เพ่ือเก็บขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลเวชระเบียนคนไขท่ี้เขา้ร่วมโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน 
3. จดักิจกรรมการเขา้กลุ่ม DSME (Developmental Surveillance and Promotion Manual) การใหค้วามรู้ผูป่้วยเบาหวานรายบุคคลแก่เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ของคลินิกเบาหวาน ในรพ.สต.ราชาเทวะ 
4. จดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองเบาหวานในกลุ่มผูป่้วยท่ีเขา้ร่วม ของ รพ.สต.ราชาเทวะ และท ากิจกรรมลงพ้ืนท่ีและติดตามผล การใหค้วามรู้รายบุคคลแก่ผูป่้วยเบาหวานท่ีเขา้ร่วม
โครงการ เร่ืองการรับทานอาหารท่ีเหมาะสม การใช้ยาในผูป่้วยเบาหวาน และการฉีดอินซูลิน และการใช้เคร่ืองตรวจน ้าตาลปลายน้ิว 
5. จดักิจกรรมดูแลผูป่้วยติดบา้นติดเตียงโดยบูรณาการการฟ้ืนฟผููป่้วยเขา้กบัการปลูกผกั เพ่ือหวงัผลใหผู้ป่้วยติดบา้นติดเตียงมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีไดมี้การจดัท าแผนการ
ด าเนินงาน และ หารือกบัผูเ้ชียวชาญดา้นการเพาะเล้ียงพืชผกัสวนครัว เพ่ือเตรียมตวัส าหรับลงปฏิบติัการในพ้ืนท่ี โดยกลุ่มผูป่้วยติดบา้ยติดเตียงจะเป็นกลุ่มผูป่้วยท่ีเคยเขา้ร่วม
โครงการการดูผูป่้วยติดบา้นติดเตียง ในงบปีประมาน 2561
ผลจากาการจดักิจกรรมท าให ้ผูป่้วยไดรั้บการติดตามผลการรักษาพยาบาล และการปฏิบติัตน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการฟ้ืนฟมูากข้ึน ลดภาวะแทรกซอ้น ท าใหท้ั้ง
ผูป่้วยและครอบครัวมีสุขภาวะท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หากเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ จะไดรั้บแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งผูป่้วย/ผูดู้แลยงัไดรั้บความรู้จากกิจกรรมเพ่ือพฒันาการ
ดูแลตนเองและผูอ่ื้น

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 53,360,100                 53,360,099.28              100.00                         ด าเนินการจดัซ้ือจดัหาวสัดุวิทยาศาสตร์ และจดัการเรียนการสอน ส าหรับฝึกปฏิบติันกัศึกษาแพทย ์พยาบาล ท่ีเขา้รับการศึกษา/ฝึกปฏิบติังาน 3,103 คน เพ่ือเพ่ิมทกัษะและการ
เรียนรู้ และเพ่ิมศกัยภาพในการรักษาพยาบาลแก่ผูรั้บบริการ
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 24,926,700                 20,057,774.62              80.47                           1. จดัการเรียนการสอนนกัศึกษาพยาบาล โดยจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือสนบัสนุนการศึกษา ครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอนทางการพยาบาล เช่น พดัลมอุตสาหกรรมใช้ในการจดั
กิจกรรมนอกสถานท่ี สร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา และพฒันาศกัยภาพและทกัษะต่างๆ ท่ีจะเป็นส าหรับนกัศึกษาพยาบาลโดยผ่านกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
เพ่ือผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีความรู้และทกัษะการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน
2. ใหทุ้นสนบัสนุนการพฒันาอาจารยพ์ยาบาลในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก, ระดบัปริญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ โดยพฒันาก าลงัคนดา้นอาจารยพ์ยาบาลตาม
เกณฑม์าตรฐานของสภาการพยาบาลในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ปริญญาโทต่อเอกตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนัรวม 37 ราย

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 77,595,000                 77,594,997.76              100.00                         ด าเนินการสนบัสนุนวสัดุยา เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพ่ือผลิตบณัฑิตแพทยท่ี์มีความรู้และทกัษะการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 5,160,000                   5,160,000.00                100.00                         ด าเนินการจดัซ้ือจดัหาวสัดุวิทยาศาสตร์ และจดัการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมการผลิตบณัฑิตแพทยเ์และพฒันาคุณภาพการศึกษาตามความตอ้งการการบริการทางการแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชนัสูตรพลิกศพ 5,060,000                   1,594,730.00                31.52                           1.ใหบ้ริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชนัสูตร  ด าเนินการชนัสูตรพลิกศพ ผ่าศพ จ านวน 813 ศพ เพ่ือออกใบชนัสูตรเป็นหลกัฐานพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตท่ีมีความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือ เพ่ือใหค้รอบครัว/ญาติ/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บทราบสาเหตุการเสียชีวิตและสามารถน าไปใช้ในกระบวนการยติุธรรม
2. ด าเนินการการจดัการเรียนการสอนดา้นเวชศาสตร์ชนัสูตร ท าใหน้กัศึกษามีความรู้ดา้นเวชศาสตร์ชนัสูตร

เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

500,000                      500,000.00                   100.00                         ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผูถู้กกระท าทางเพศ ผูด้อ้ยโอกาสและคดีความต่างๆ จ านวน 49 ราย  ดงัน้ี
 - การตรวจลายพิมพดี์เอ็นเอ  36 ราย
 - การตรวจไมโตคอนเดรียลเอ็นเอ  10 ราย
 - การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวาย 3 ราย
โดยสามารถน าหลกัฐาน DNA ซ่ึงมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ไปใช้ในกระบวนการยติุธรรม หลกัฐานในทะเบียนราษฎร และพิสูจน์ความเก่ียวโยงกนัระหว่างบุคคล

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง 10,000,000                 3,796,547.92                37.97                           1. มีระบบการบริหารจดัการในดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งอยา่งบูรณาการในรูปแบบของสหสาขาวิชาชีพ โดยมีผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บบริการ (รายใหม่) จ านวน 1,798 คน และมี
ผูป่้วยท่ีเขา้ tumor conference เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40.70 ท าใหผู้ป่้วยมีความรู้ดา้นโรคมะเร็ง และการดูแลตนเองในแต่ละชนิดโรค
2. จดัประชุมวิชาการเร่ือง Invited Guest Speakers: Trends in genitourinary pathology and impact on clinical pratice / เร่ือง Achieving change in Genitourinary cancer treatments 
2018 / เร่ือง Updated in Soft Tissue Sarcoma และ The 2nd Home chemotherapy RAMA Model(HCRM) Workshop: The Achievement for 2 Years และสนบัสนุนแพทยแ์ละ
บุคลากรศนูยม์ะเร็ง ไปดูงานและฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูลจากทะเบียนโรคมะเร็ง และนกัฟิสิกส์การแพทย ์ไปประชุมเร่ือง  ESTRO-SEAROG teaching course on Advanced 
Technologist-Malaysia 2018 เพ่ือใหบุ้คลากรทางการแพทยไ์ดรั้บการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาการและงานวิจยัท่ีมีคุณภาพเป็น
ท่ียอมรับของนานาชาติ
3. สนบัสนุนสารเคมีเพ่ือจดัท าโครงการวิจยั เร่ือง ความผิดปกติในการสงัเคราะห์สายโปรตีนท่ีมีบทบาทเก่ียวกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของการสร้างรหสัพนัธุกรรม เป็น
ตวัช้ีวดัในการพยากรณ์โรคท่ีดีของผูป่้วยมะเร็งกระเพาะอาหาร 
4. สนบัสนุนการจดัสมัมนา เตรียมงานโครงการสมันานอกสถานท่ี ศนูยป์ลูกถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเม็ดโลหิต เพ่ือพฒันาศกัยภาพและผลกัดนัใหผ้่านการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานความเป็นเลิศระดบัชาติและนานาชาติ 
5. โครงการธนาคารชีวภาพแบบครบวงจร Tumorbiobank เร่ิมการพฒันาต่อยอดดา้นการท า cell line โดยเร่ิมการเพาะเล้ียงเซลล ์ในเดือนมกราคม 2562

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวยัรุ่นและกลุ่มผูใ้หญ่
และสูงอายแุบบครบวงจร

5,500,000                   2,825,420.00                51.37                           กิจกรรมเพ่ือการพฒันากลุ่มเด็กและวยัรุ่น
1. พฒันาพฤติกรรมสุขภาพและศึกษาผลเชิงบวกต่อการเรียนรู้และสุขภาพของเด็กนกัเรียน โดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง โรงเรียน และชุมชน   
2. ตรวจคดักรองสุขภาพทารกแรกเกิดแบบครอบคลุมโรคพนัธุกรรมเมแทบอลิก 
3. การทดลองแบบสุ่มเพ่ือเปรียบเทียบการป้องกนัภาวะครรภเ์ป็นพิษดว้ยสองขนาดมาตรฐานของแอสไพริน
4. ความเท่ียงตรง แม่นย  าของแอพพลิเคชัน่ Thai Youth Risk Behavior Survey (TYRBS)
5. ศึกษาเปรียบเทียบผลของการรีดสายสะดือกบัการชะลอการตดัสายสะดือในทารกแรกเกิดครบก าหนด:การทดลองแบบสุ่ม
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6. วิเคราะห์ตน้ทุนและประสิทธิผลของการตรวจโครโมโซมอะเรยแ์ละการตรวจทางพนัธุกรรมโดยการหาล าดบัเบสทั้งเอ็กโซมในผูป่้วยชาวไทยกลุ่มอาการออทิสซึม พฒันาการ 
และ/หรือสติปัญญาบกพร่อง และ/หรือพิการแต่ก าเนิด
7. พฒันาการของเด็กท่ีเกิดจากมารดาท่ีเป็นโรคนอนกรนและหยดุหายใจขณะหลบัซ่ึงรักษาดว้ยเคร่ืองช่วยหายใจแรงดนับวก
กิจกรรมเพ่ือการพฒันากลุ่มผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ
1. การดูแลผูสู้งอายรุะยะเปล่ียนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บา้น: การปฏิบติัท่ีดีในคลินิก
2. ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสนบัสนุนครอบครัวต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แลสมาชิกในระยะทา้ยของชีวิต
3. การคดักรองพาหะโรคพนัธุกรรมส าหรับคู่สมรสไทยก่อนมีบุตร
4. การศึกษาแบบไปขา้งหนา้ของภาวะนอนกรนและหยดุหายใจขณะหลบั การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อมารดาและเด็ก
6. การใช้เคร่ืองตรวจวดัโซเดียมคลอไรดใ์นอาหารดว้ยตวัเองต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียมและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง
กิจกรรมผลกัดนัผลงานวิจยัไปสู่ระดบันโยบาย
1. จดังาน Chillax Talk 9 นาที กบั viral แห่งปี “The Ingredients: ม้ือพิ(ษ)เศษ” น าเสนอวีดีทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมและมีกระแสตอบรับท่ีดีจากสงัคมในวงกวา้ง เพ่ือการสร้างแรง
บนัดาลใจใหก้บัอาจารยแ์พทยท่ี์สนใจหรือมีแนวคิดท่ีจะขบัเคล่ือนประเด็นสุขภาพท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและสร้างความร่วมมือร่วมกบันกัครีเอ
ทีฟท่ีท างานเพ่ือสงัคม รวมทั้งส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจเร่ืองเกลือและโซเดียมท่ีมีอยูใ่นอาหารเพ่ิมข้ึน
2. จดัท าและเรียบเรียงขอ้มูลจากผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัดา้นพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสมัผสัโลหะหนกัและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจดัท าเป็น
รูปเล่มและส่งมอบใหก้บัโรงพยาบาลระดบัศนูยแ์ละทัว่ไปในทุกจงัหวดั และหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัท่ีสนใจ รวมทั้งสถาบนัโภชนาการมหาวิทยาลยัมหิดล รวม 100 แห่ง 
จากการจดักิจกรรม ท าใหเ้กิดแนวทางพฒันาตน้แบบการพฒันาประชากรไทย จากกิจกรรมดา้นสุขภาพของโครงการ และผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้ง 440 คนไดรั้บความรู้ และการปฎิบติั
ตนท่ีดีเพ่ือป้องกนัการเกิดโรค  ท  าใหมี้แหล่งใหค้วามรู้ทั้งดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต

เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี เพ่ือยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล

9,100,000                   4,581,825.35                50.35                           ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีจ านวน 118 คร้ัง และมีผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการตรวจรักษาพยาบาล 7,805 คน ดงัน้ี
1. โครงการบริการสุขภาพหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีร่วมกบัมูลนิธิฉือจ้ีฯ เดือนละ 1 คร้ัง 
2. ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ณ ท าเนียบองคมนตรี ทุกวนัองัคาร จ  านวน 24 คร้ัง
3. ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีในงาน งานป่ัน อุ่น ไอรัก  จ  านวน 2 คร้ัง
4. ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีทุกวนัระหว่างวนัท่ี 9 ธ.ค.61-19 ม.ค.62  อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน ้าแห่งรัตนโกสินทร์ จ  านวน 42 คร้ัง
5. ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี ตามการประสานงานมอบหมายของกองแพทยห์ลวง โรงเรียนวดัหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพฯ และตามการประสานงานมอบหมายจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอ่ืนๆ จ านวน 43 คร้ัง เช่น งานวนัเด็กแห่งชาติ, งานวนัครู, การจดัประชุมนานาชาติ, งานแข่งขนักีฬา เป็นตน้
จากการออกหน่วยท าใหผู้ป่้วยไดรั้บการบริการรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองตน้ และไดรั้บความรู้ในการปฏิบติัตนจากการแนะน าการดูแล ป้องกนัตนเองจากโรคภยั

0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 415,912,400               168,849,730.54            40.60                           

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 145,795,400               37,810,154.20              25.93                           1. ด าเนินการจดับริการการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก จ านวน 1,534,804 ราย และผูป่้วยใน จ านวน 42,189 ราย มีจ  านวนเตียง 2,055 เตียง จ  านวนการผ่าตดั 30,532  คร้ัง
2. ผูป่้วยท่ีมารับบริการดา้นผูมี้บุตรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ ์8,652  คน / ผูป่้วยท่ีรับบริการดา้นระงบัปวด 1,075 ราย / ผูป่้วยท่ีรับบริการดา้นวิสญัญีวิทยา 27,469  
ราย
3. นกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติัการ และผูอ้บรมดูงานในโรงพยาบาล 1,948  คน
4. ด าเนินงานวิจยัดา้นการรักษาพยาบาล (งานวิจยัคงอยู)่  23  โครงการ
5. ด าเนินการจดัหายา เวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์เพ่ือยกระดบัคุณภาพบริการทางการแพทย ์การศึกษาและการวิจยั
จาการด าเนินงานดงักล่าวท าใหโ้รงพยาบาลมียาและเวชภณัฑท์างการแพทยเ์พียงพอ ในการรักษาพยาบาลใหก้บัผูป่้วยโรคเร้ือรัง โรคซบัซอ้น และยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูป่้วย 
ถือเป็นสนบัสนุนนโยบายประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของประเทศ
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เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 195,789,000               86,465,712.00              44.16                           ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนโดยมีนกัศึกษาคงอยูจ่  านวน 708 คน เพ่ือสามารถผลิตแพทยเ์พ่ิมใหส้ามารถรองรับ
การขยายศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ และด ารงมาตรฐานการผลิตแพทย ์ตามเกณฑม์าตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีก าหนดโดย
แพทยสภา และพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถาบนัผลิตแพทยใ์หร้องรับกบัการผลิตแพทยเ์พ่ิม

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 10,836,000                 3,688,684.35                34.04                           ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ใน การเรียนการสอนโดยมีนกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 84 คน เพ่ือผลิตแพทยท่ี์เหมาะสมและเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ ของภาครัฐบาลและเอกชนในทุกพ้ืนท่ี

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร)

6,525,000                   6,175,441.50                94.64                           1. ด าเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนผลิตบณัฑิตกายอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ลดความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนนกักายอุปกรณ์ท่ีขาดแคลน ท า
ใหผู้ป่้วย ผูพิ้การมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน
2. ด าเนินการบริการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน ท าการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนผ่านส่ือต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นกัเรียนผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ี โดยจดัประชุม
วิชาการนานาชาติ APOMS 2018  และประชุมวิชาการ BMEiCON 2018  
3. อยูร่ะหว่างเปิดรับสมคัรนกัศึกษาเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรกายอุปกรณ์
4. ด าเนินการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษา โดยมีนกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 82 คน
5. ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารยเ์พ่ือเพ่ิมพนูทกัษะใหแ้ก่บุคลากร โดยมีโครงการพฒันาทกัษะทางสงัคมของนกัศึกษากายอุปกรณ์ อบรมเชิงปฎิบติัการ C2C For OBE
 และกิจกรรม We Walk Together

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์

5,000,000                   4,528,055.39                90.56                           1. ด าเนินการจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรปกติ โดยมีนกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 200 คน  รวมทั้งการพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอน และส่ือการศึกษาทางดา้น
การแพทยแ์ผนไทย
2. ด าเนินงานบริการการตรวจรักษาและดูแลผูป่้วย โดยการบูรณาการรูปแบบการใหบ้ริการดว้ยศาสตร์การแพทย ์โดยมีจ านวนผูเ้ขา้รับบริการรักษาผูป่้วย 25,649 ราย
3. ด าเนินงานผลิตยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร เพ่ือใช้ส าหรับการดูแลรักษาผูป่้วย รวมทั้งเป็นการพฒันากระบวนการ วิธีการผลิตยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรใหมี้คุณภาพ
และมาตรฐาน โดยมีปริมาณยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 8,804 กิโลกรัม เป็นยาผงสมุนไพร 3,074 กิโลกรัม และสมุนไพรส าเร็จรูป 5,729 กิโลกรัม

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์)

2,500,000                   2,159,101.80                86.36                           1. อยูร่ะหว่างเปิดรับนกัศึกษาเพ่ือเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์
2. ด าเนินการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษา โดยมีนกัศึกษาคงอยู ่จ  านวน 73 คน
3. ด าเนินการฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารยเ์พ่ือเพ่ิมพนูทกัษะใหแ้ก่บุคลากร โดยจดัอบรมหลกัสูตร พ้ืนฐานการพฒันาแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการไอโอเอส (Fundamental
 of iOS Application)
4. ด าเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
5. อยูร่ะหว่างท าการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนผ่านส่ือต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นกัเรียนผูส้นใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรน้ี

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชนัสูตรพลิกศพ 14,720,000                 3,389,425.00                23.03                           1. ด าเนินงานบริการสงัคม การชนัสูตรพลิกศพในสถานท่ีเกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และด าเนินการทางดา้นนิติเวชศาสตร์ อยา่งเป็นมาตรฐาน โดยมีจ านวนการ
ใหบ้ริการชนัสูตรพลิกศพ 3,831 ศพ
2. ด าเนินการเรียนการสอนเก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพในสถานท่ีเกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และด าเนินการทางดา้น นิติเวชศาสตร์อยา่งเป็นมาตรฐาน โดยมี
จ านวนนกัศึกษาแพทยท่ี์ลงเรียนหลกัสูตรนิติเวช (นศ.พ.ปี 5 = 240 , นศ.พ.ปี 6 = 240) 280 คนจ านวนนกัศึกษาหลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีลงเรียนหลกัสูตรนิติเวช 20 คน และจ านวน
ผูรั้บบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 329 คน

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศนูยก์ารศึกษาทางไกลและเครือข่ายดา้นการแพทยศิ์ริราช 
(Siriraj Center of Telemedicine  : SiTEL)

1,500,000                   -                                -                              1. มีจ  านวนเครือข่ายพนัธมิตรทางการแพทยท์างไกล ในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนในทุกๆปี โดยมีจ านวนเครือข่าย 33 เครือข่าย 
2. จ านวนกิจกรรมการใหบ้ริการทางไกล 758 คร้ัง มีการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพ่ือการสนบัสนุนการเรียนการสอนทางคลินิกระหว่างคณะแพทยศาสตร์ฯ และ
โรงพยาบาลร่วมสอน (Tele-education) เป็นประจ าทุกสปัดาห์
3. จ านวนผูเ้ขา้ใช้บริการในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  17,029 คน
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

4. โครงการจดัการประชุมเชิงวิชาการแพทยท์างไกล (Tele-education, Tele-medicine)
- การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศึกษา WUNCA: Workshop on UniNet Network and Computer Application คร้ังท่ี 37 หวัขอ้  Tele-education ใน
วงการแพทยแ์ละโรงเรียนแพทย ์กรณีศึกษา  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์
 - เขา้ร่วมงานประชุมวิชาการ Asia Pacific Advanced Network: APAN 46 (MIS session) 6 August 2017, Auckland, New Zealand
 - โครงการพฒันาตน้แบบการแพทยท์างไกล (Tele-medicine) พฒันาเป็นงานวิจยัร่วมกบัภาควิชาวิสญัญี เร่ือง การหาอุบติัการณ์การเกิดภาวะสูญเสียหนา้ท่ีดา้นการรับรู้การเขา้ใจ
ของสมองระยะเร่ิมตน้ในผูป่้วยสูงอายวุยัปลายหลงัการผ่าตดัท่ีมีความเส่ียงต ่าโดยใช้ระบบการแพทยท์างไกล
 -  โครงการพฒันาตน้แบบการจดัการเรียนการสอนทางไกล (Tele-education) พฒันาร่วมกบัโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็นหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียน
ทางไกลผสมผสาน) โดยใช้เทคโนโลยกีารเรียนการสอนทางไกล

เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

697,000                      411,200.00                   59.00                           1. อยูร่ะหว่างการจดัท าโครงการน าร่องใหค้วามรู้ เด็ก กลุ่มวยัรุ่น ครูและผูป้กครอง 
2. โครงการ "อบรมคุณแม่ตั้งครรภเ์พ่ือเด็กท่ีสมบูรณ์" โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 212 คน
กลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั และสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเด็ก และวยัรุ่นไดรั้บรู้ถึงพฤติกรรม
อนัดีท่ีควรปฏิบติัเม่ืออยูใ่นสงัคม และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี  ครู และผูป้กครองมีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมและปัญหาของเด็กอยา่งกวา้งขวาง  ตลอดจน
สามารถหาวิธีการพดูคุยกบัเด็กไดอ้ยา่งถูกวิธี และหญิงตั้งครรภ ์มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเขา้ใจถึงความเปล่ียนแปลงขณะตั้งครรภ ์และลองฝึกปฏิบติัเพ่ือ
จะไดน้ าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพ่ือสุขภาพผู ้
พิการทางการมองเห็น

550,000                      124,980.00                   22.72                           1. ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ภายในพิพิธภณัฑแ์ก่ผูพิ้การ โดยมีจ านวนผูพิ้การท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์121 คน
2. อยูร่ะหว่างปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูพิ้การ
3. อยูร่ะหว่างการด าเนินการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ผูพิ้การตามสถาบนัการศึกษาท่ีรองรับผูพิ้การ
เพ่ือใหผู้พิ้การและบุคคลทัว่ไปไดรั้บความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์และบุคคลทัว่ไปมีแนวทางในการปฏิบติัตนต่อผูพิ้การในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
เป็นสร้างความสมัพนัธ์ ความเขา้ใจ และน ้าใจเอ้ืออาทร ระหว่างบุคคลทัว่ไปกบัผูพิ้การ

เงินอุดหนุนโครงการผ่าตดัรักษาน ้าคัง่ในโพรงสมองในผูสู้งอาย ุ(Normal Pressure 
Hydrocephalus)

8,000,000                   7,130,800.00                89.14                           เพ่ิมการตระหนกัถึงโรคน ้าคัง่ในโพรงสมอง เพ่ือสามารถเป็นแหล่งดูงานเพ่ิมความรู้ ความเขา้ใจ สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ศึกษาวิจยัโรคน ้าคัง่ในโพรงสมอง ดูแลผูป่้วยน ้าคัง่ในโพรง
สมองไดค้รบวงจร ช่วยเหลือผูป่้วยไดม้ากข้ึน  โดย
1. การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัและตระหนกัถึงความส าคญัของโรคน ้าคัง่ในโพรงสมองไดผ้ลดีเยีย่มดงัน้ี
1.1 การจดันิทรรศการใหค้วามรู้เร่ืองน ้าคัง่ในโพรงสมอง ท่ีรพ.ศิริราช จ านวน 3 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมเขา้โครงการมีผูเ้ขา้ฟัง จ  านวน 600 คน ประกอบไปดว้ยแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ี
นกัศึกษาแพทย ์ประชาชน และผูป่้วย ส่งผลใหมี้ผูป่้วยใหม่เพ่ิมจ านวนข้ึนมาก และแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์มีองคค์วามรู้และตระหนกัในโรคน้ีมากข้ึน ในขอบข่าย
โรงพยาบาลศิริราช  
1.2 การประชาสมัพนัธ์ผ่านทางวารสารสุขภาพ ไดแ้ก่ วารสารหมอชาวบา้น ฉบบั 478 ปีท่ี 40 กุมภาพนัธ์ 2562  และวารสารศิริราช ประชาสมัพนัธ์ ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 411 ตุลาคม 
25561    
1.3 การประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือ Sociol media ไดแ้ก่ Youtube : โรคน ้าเกินในโพรงสมอง ยอด View 380,000 ทาง TV : รายการพบหมอศิริราช ช่อง ONE (ธนบุรี)  
1.4. การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนสญัจร ท่ีรพ.หวัหิน จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 300 คน และรพ.ประจวบ จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 1,000 คน
2. การท างานเชิงบูรณาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ) กบักระทรวงสาธารณสุข ประสบความส าเร็จจากโครง
เผยแพร่ความรู้สญัจร
2.1. มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น แพทยแ์ละผูบ้ริหารจากเขตสุขภาพท่ี 5 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ตลอดจนผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 5 ก่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้
ซ้ึงถึงความส าคญัของโรคน้ีในกลุ่มผูสู้งอาย ุตอบโจทย ์ยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีมุ่งเป้าการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ
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2.2 ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็นกลุ่มเป้าหมายตวัผูป่้วยเอง ญาติ และผูน้ าชุมชน  โดยเฉพาะดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ อสม. วิทยาชุมชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความต่ืนตวัเป็นอยา่ง
มาก
3. การใหค้วามรู้โครงการสมันาบุคคลากรภายใน รพ.ศิริราช เพ่ือสร้างทีมบูรณาการ ท่ีจะไปเป็นผูน้ า ผูใ้หค้วามรู้แก่บุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแผนจดัสมันาสญัจร 
รพ.บุรีรัมย์

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 10,500,000                 9,708,000.00                92.46                           1. อยูร่ะหว่างจดัหาครุภณัฑ ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล
2. ด าเนินการฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการใหบ้ริการ โดยสอนและฝึกอบรมดา้นโรคหลอดเลือดสมองใหก้บัพยาบาล
หอผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผูป่้วยอายรุศาสตร์ และบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงพยาบาลศิริราช เป็นประจ าสม ่าเสมอ 7 คร้ัง 
3. ด าเนินการใหบ้ริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางดา้นการรักษาและการป้องกนัโรค โดยจดันิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยใหค้วามรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชนในพ้ืนท่ี
โดยรอบโรงพยาบาล 3 คร้ัง

เงินอุดหนุนโครงการเภสชัวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศนูยค์วามเป็นเลิศวิจยัสากล (SISP 2.0) 3,500,000                   2,931,176.30                83.75                           1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ในช่ือ “Training Programs : Operetta CLS and Harmony Training” หวัขอ้ Image Acquisition และ Preciscan image acquisition with application plate & 
tissue imaging โดยผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทั เพอร์กินเอลเมอร์  และ “Training Programs : Columbus & TIBCO Spotfire® High Content Profiler™” โดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ 
Dr.Martin Daffertshofer, Sr.Product Manager, HCS Software, PerkinElmer 
2. อ.ดร.สมพลนาท สมัปัตตะวนิช เป็นวิทยากรบรรยายในงาน Annual Imaging User Group Meeting หวัขอ้ “System-based drug response profiling identified novel treatment 
options & accompanying prognostic gene signatures for Liver fluke associated Thai Cholangiocarcinoma” ร่วมดว้ย ดร.ปฏิภาค เข่ือนจินดา และ น.ส.สุภาวรรณ จ านงคท์รง   ณ 
ประเทศสิงคโปร์
3. อ.ดร.ศิวนนท ์จิรวฒัโนทยั, อ.ดร.สมพลนาท สมัปัตตะวนิช, ดร.พรชีรา ชูสอน, ดร.ญาณินท ์ใจเยน็ ร่วมประชุมอพัเดทความคืบหนา้ร่วมกบั Prof.Jeanne Salje ภายใตทุ้นวิจยั
โครงการ “Bacterial pathogenesis: dissecting the early stages of cellular invasion by the obligate intracellular bacterium Orientia tsutsugamushi”
4. อ.ดร.ศิวนนท ์จิรวฒัโนทยั, อ.ดร.สมพลนาท สมัปัตตะวนิช, ดร.มณฑิรา สนัติภาพลือชา และ น.ส.ปริญญฉตัร โสมชยั ร่วม ประชุมอพัเดทความคืบหนา้ร่วมกบั อ.นพ.ไตรรักษ์
 พิสิษฐ์กุล, ดร.สรินยา ค  าปัญญา และ น.ส.จิรัฏฐา ศิริลกัษณ์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รายงานความกา้วหนา้เร่ือง จ  านวนตวัอยา่งของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมท่ี
เพาะเล้ียงเซลลใ์นขณะนั้น และรายงานความกา้วหนา้ผลการตอบสนองต่อยาในเซลล ์TEL

5. ศ.นพ.มานพ พิทกัษภ์ากร, รศ.นพ.สิทธ์ิ สาธรสุเมธี, ผศ.ดร.นพ.เฉลิมชยั มิตรพนัธ์, อ.ดร.ศิวนนท ์จิรวฒัโนทยั, อ.ดร.สมพลนาท สมัปัตตะวนิช, ผศ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค,์ ดร.
ปฏิภาค เข่ือนจินดา และอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิท่านอ่ืนๆ จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นเครือข่ายพนัธมิตร ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายในงานประชุมวิชาการ Cancer Precision Medicine Academic Conference 2018 ภายใตห้วัขอ้ Clinical Day และ Systems Biology Day (Basic Research)
6. อ.ดร.ศิวนนท ์จิรวฒัโนทยั และ ดร.ปฏิภาค เข่ือนจินดา เป็นวิทยากรบรรยายในงาน “โครงการการสมัมนาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นยาและสมุนไพร ส านกัยาและวตัถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย”์ 
7. ศนูยวิ์จยัเป็นเลิศดา้นเภสชัวิทยาเชิงระบบศิริราช ร่วมกบัฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จดังาน Siriraj Research Forum คร้ังท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 หวัขอ้ 
Special Research Seminar เร่ือง “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 เร่ือง “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 และจดัสมัมนา “โครงการประชุมพฒันาเครือข่ายศนูยวิ์จยัเป็นเลิศดา้นเภสชัวิทยาเชิงระบบศิริราช” โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบุคลากร
วิจยัภายในศนูยฯ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล
โครงการน้ีไดร้วบรวมนกัวิจยัไทยท่ีมีความสามารถและความพร้อมเพ่ือบุกเบิกงานทางดา้นการพฒันายาใหม่ไดอ้ยา่งเป็นระบบและบูรณาการ  อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุน
งานวิจยัจากเครือข่ายนกัวิจยัสากล ดงันั้นโครงการน้ีจึงมีความพร้อมในดา้นบุคลากรวิจยัระดบัหวัหนา้โครงการเป็นอยา่งดียิง่ และดา้นการเก็บการทดลองและการประมวลผล ใช้
เทคนิคในการศึกษาฤทธ์ิยาท่ีทนัสมยั และสามารถท าการคดักรองสารตั้งตน้ยาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความแม่นย  า ไดท้ั้งแบบแยกตามการท างานของชีวโมเลกุลเป้าหลกั (Target 
Screening) และแบบตามลกัษณะการออกฤทธ์ิยา (Phenotypic Screening)  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัทั้งหมดน้ีจะเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในรูปแบบเวบ็ไซต์
ต่อไปดา้นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
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เงินอุดหนุนโครงการศนูยห์ลอดเลือดแดงใหญ่วิกฤต Siriraj Critical Aortic Center 10,000,000                 4,327,000.00                43.27                           การรักษาและบริการผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่  
-ดา้นการรักษาและบริการผูป่้วย พบว่า จ  านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการสูงกว่าค่าเป้าหมาย เป็นจ านวนร้อยละ 27  เป็นผูป่้วยชนิดซบัซอ้น (Complex aortic surgery) สูงกว่าค่าเป้าหมาย
เป็นจ านวนร้อยละ 60
-ดา้นคุณภาพการรักษาและบริการ พบว่าอตัราการรอดชีวิตในผูป่้วยทั้งหมดเป็น 94.3% สูงกว่าค่าเป้าหมาย 11.6%  และอตัราการรอดชีวิตในผูป่้วยชนิดซบัซอ้นเป็น 92.45% 
(Complex aortic surgery) สูงกว่าค่าเป้าหมาย 4.7% ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกบั มหาวิทยาลยั Yale ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอตัราการรอดชีวิตในผูป่้วยชนิด
ซบัซอ้นจ านวน 88.1%
-อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นชนิดรุนแรงอยูร่ะหว่าง 4% - 6% ซ่ึงต  ่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือ 10% -20% มีผูป่้วยจ านวน 80.6% อยูพ่กัรักษาใน ICU นอ้ยกว่า 5 วนั ไดต้าม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
-รพ.ศิริราชสามารถใหก้ารรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ฉุกเฉินเป็นจ านวน 35 ราย ในระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.2561-ม.ค.2562)

0800 คณะเภสัชศาสตร์ 24,368,500                 17,474,000.99              71.71                           

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 2,925,500                   499,417.00                   17.07                           1.โครงการร้านยาคณะเภสชัฯ มหิดลร่วมใจ ร่วมบริหารตูย้าชุมขนอยา่งปลอดภยั
1.1 จดัท าคู่มือการใช้ยาอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั ฉบบัเพ่ือประชาชน อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
1.2 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือท าการส ารวจตูย้าประจ าชุมชน อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
1.3 ส ารวจตูย้าชุมชน อยูร่ะหว่างด าเนินการ
1.4 จดัหาภาชนะบรรจุยาและจดัท าป้ายท่ีเห็นไดช้ดัเจน พร้อมวิธีการใช้ยาอยา่งถูกตอ้ง อยูร่ะหว่างด าเนินการ
1.5 ใหค้วามรู้เร่ืองการจดัระเบียบตูย้าและการใช้ยาเบ้ืองตน้ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และแจกคู่มือการใช้ยา อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
2.โครงการเภสชักรอบรมใหค้วามรู้ดา้นการใช้ยา การป้องกนัโรค การสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
2.1 ประสานงานกบัศนูยบ์ริการสาธารณสุข 2 กรุงเทพมหานคร (วดัมกักะสนั)  เม่ือวนัท่ี 21 พ.ย.61 
2.2 ใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ยาและความรู้เร่ืองการเกิดโรคและการป้องกนัโรคท่ีถูกตอ้ง ใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร   จ  านวน  1 คร้ัง 
3.โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นสมุนไพรท่ีใช้เป็นยารักษาโรคทัว่ไป อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
3.2 โครงการส่งเสริมดา้นสุขภาพสู่ชุมชนโดยเภสชักร อยูร่ะหว่างด าเนินการ
3.3 จ านวน  Visit ของ Website   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาเภสชั 4,457,000                   1,093,327.43                24.53                           1.การปฐมนิเทศนกัศึกษาก่อนฝึกปฏิบติังานในโครงการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
2.นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3,4 และ 6 ฝึกปฏิบติังาน ณ แหล่งฝึกทั้งภาครัฐและเอกชน อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
3.การประเมินการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา อยูร่ะหว่างด าเนินการ
4.การนิเทศงานในโครงการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
5.การประเมินผลแหล่งฝึกปฏิบติังาน อยูร่ะหว่างด าเนินการ
6.การพฒันาแหล่งฝึกปฏิบติังาน อยูร่ะหว่างด าเนินการ
7.นกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 ท าวิจยัในรูปแบบโครงการพิเศษตลอดปีการศึกษา อยูร่ะหว่างด าเนินการ 
8.คณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือทบทวน พฒันากระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงหลกัสูตร อยูร่ะหว่างด าเนินการ
9.คณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการเพ่ือจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา อยูร่ะหว่างด าเนินการ

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศนูยท์ดสอบเคร่ืองส าอางและเภสชัภณัฑท์างผิวหนงั 5,233,000                   4,819,109.04                92.09                           1. จ านวนตวัอยา่งท่ีมารับบริการมากข้ึนกว่าไตรมาสแรกเกือบ 2 เท่า  และมีจ านวนลูกคา้รายใหม่เพ่ิมมากข้ึน
2. ศนูยฯ์ ทดสอบไดอ้อกประกาศอตัราการใหบ้ริการ และประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา
3. อยูใ่นขั้นตอนของการเตรียมงานสมัมนาซ่ึงมีก าหนดการในการจดัระหว่างวนัท่ี 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
4. การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัของเคร่ืองส าอาง อยูร่ะหว่างการเสนอราคาใหก้บัทางผูส้นใจ
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนโครงการศนูยพ์ฒันาผลิตภณัฑย์าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 11,253,000                 10,814,897.91              96.11                           1. มีเคร่ืองมือท่ีวางพร้อมสามารถใช้งานได ้ และผ่านการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองใหพ้ร้อมใช้งาน
2. อยูร่ะหว่างจดัท ารายงานเพ่ือส่งมอบงาน
3. ร่างสญัญาส่ง Innotech ตรวจสอบ เพ่ือรอลงนาม และด าเนินการหาขอ้มูลเพ่ือใช้ในการพฒันาต ารับ

เงินอุดหนุนดา้นเภสชัศาสตร์ 500,000                      247,249.61                   49.45                           1.หน่วยพัฒนาการผลติเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร
1.1 อยูร่ะหว่างการพฒันาต ารับครีมอาร์บูติน  4 ต ารับ และประเมินสมบติัทางกายภาพ
1.2 อยูร่ะหว่างพฒันาวิธีวิเคราะห์สารส าคญั อาร์บูติน  ดว้ย HPLC
1.3 อยูร่ะหว่างพฒันาวิธีการสกดัสารส าคญัออกจากต ารับ
2.คลงัข้อมูลยา

2.1 มีใหบ้ริการขอ้มูลดา้นยาแก่ผูม้าขอใช้บริการ  65  คน
2.2 มีติดตามขอ้มูลดา้นยาเพ่ือจดัท า "สารคลงัขอ้มูลยา"  จ านวน 1 ฉบบั  
2.3 มีจดัท าข่าวประจ าสปัดาห์ เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีทนัสมยัและรวดเร็วโดยท าในรูปแบบส่ืออิเล็กโทรนิกส์  24  คร้ัง
2.4 ไดใ้หบ้ริการถาม-ตอบ ปัญหาเร่ืองยา ผ่านทาง Internet  86 คน
2.5 ไดเ้ผยแพร่บทความส าหรับเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเน่ืองจ านวน 3 บทความ จ านวน 11.5  หน่วยกิต
2.6 ไดจ้ดัหาต าราทางวิชาการใหบ้ริการแก่นกัศึกษา และบุคลากรภายในคณะเภสชัศาสตร์
2.7 บริการสมคัรสมาชิกใหม่ (ใหม่) สารคลงัขอ้มูลยา จ  านวน 130 คน

3.อุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาติ
3.1.1 มีการรวบรวมอนุรักษพ์นัธุ์สมุนไพรและจดัปลูกเพ่ือการเรียนรู้ ไม่นอ้ยกว่า 760 ชนิด
3.1.2  มีผูเ้ขา้ชมอุทยานฯ เฉล่ีย 4,717 คน /6 เดือน
3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ มากกว่า 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 
3.2.1 อยูร่ะหว่างด าเนินการ เพ่ิมขอ้มูลสมุนไพร 10 ชนิด /เดือน
3.2.2 อยูร่ะหว่างด าเนินการ เพ่ิมขอ้มูลการใช้ประโยชน์และงานวิจยัสมุนไพร 1 ชนิด/เดือน
3.3 อยูร่ะหว่างด าเนินการ มีการจดัอบรม 1 คร้ัง/  เดือน
3.4 อยูร่ะหว่างด าเนินการ การอบรมความรู้แก่ผูพิ้การและผูสู้งอาย ุ4 คร้ัง/ปี
3.5 อยูร่ะหว่างด าเนินการ การอบรมความรู้เร่ืองสมุนไพรและเคร่ืองยาไทยส าหรับแพทยแ์ผนไทย 2 คร้ัง / ปี
3.6 อยุร่ะหว่างด าเนินการ การเก็บรวบรวมเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้  จ  านวน 30 ชนิด
3.7 อยูร่ะหว่างด าเนินการ การรวบรวมและจดัท าตวัอยา่งสมุนไพรแหง้ (Herbarium specimen)     เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและอา้งอิงสายพนัธุ์ 
3.8 อยูร่ะหว่างด าเนินการ การจดัท าฐานขอ้มูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย จ านวน 50 ชนิด
3.9 การจดัแสดงนิทรรศการ นอกสถานท่ี   1 คร้ัง/ 3,250 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรม มากกว่า 4.33 คะแนนจาก 5
3.10 อยูร่ะหว่างด าเนินการ จดักิจกรรมการส ารวจและอนุรักษพ์นัธุ์พืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์จากป่า จ  านวน 2 คร้ัง

0900 คณะวทิยาศาสตร์ 129,325,600               88,161,371.59              68.17                           

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 200,000                      200,000.00                   100.00                         จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาพิษวิทยา

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 9,101,600                   9,104,600.00                100.03                         จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 23,814,000                 23,814,000.00              100.00                         จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม (โครงการปรับปรุงอาคารบรรยายรวม 1 และ 2 (L1-L2)
 ศาลายา)

4,992,000                   4,988,590.44                99.93                           1. จดัจา้งปรับปรุงกนัซึมดาดฟ้า (อาคาร L1-L2) ไดผู้รั้บจา้งแลว้ อยูร่ะหว่างด าเนินการ ณ พ้ืนท่ีจริง
2. จดัหาเกา้อ้ีฟังบรรยาย อาคารบรรยาย 1 (L1-101, 102) หอ้งละ 300 ท่ีนัง่อยูร่ะหว่างหาผูรั้บจา้ง (ขั้นตอนทางพสัดุ)
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม (โครงการปรับปรุงอาคารบรรยายรวม 1 และ 2 (L1-L2) 
ศาลายา)

11,008,000                 10,616,173.99              96.44                           1. จดัจา้งปรับปรุงระบบโสตทศันูปกรณ์ 1 ระบบควบคุม 2 หอ้งเรียน อยูร่ะหว่างการก าหนดมาตราฐาน
2. จดัจา้งปรับปรุงระบบปรับอากาศ  (หอ้งบรรยาย 300 ท่ีนัง่ 2 หอ้ง) อยูร่ะหว่างการก าหนดมาตราฐาน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 3,480,000                   3,480,000.00                100.00                         จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 14,968,000                 14,964,400.05              99.98                           จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพ่ือพฒันาขีดสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
และส่งเสริมการศึกษาขา้มพรมแดนทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

3,500,000                   -                                -                              อยูร่ะหว่างด าเนินการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างมหาวิทยาลยั และ คณะวิทยาศาสตร์ ในการเขา้ใช้พ้ืนท่ี ชั้น 3 และ 4 อาคารคอมพิวเตอร์

เงินอุดหนุนโครงการคลงัขอ้มูลและศนูยเ์รียนรู้ทางพยาธิวิทยา 5,000,000                   425,760.00                   8.52                             อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัหาครุภณัฑท่ี์จะใช้ในชุดแรกวงเงิน 400,000.- บาท

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนปฏิบติัการชีววิทยา ส าหรับเป็น
พ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัมหาวิทยาลยัในศตวรรษท่ี 21

5,600,000                   -                                -                              อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัหาครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์และจดัท าสถานท่ีเก็บ

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ ระยะท่ี 2 (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

47,662,000                 20,567,847.11              43.15                           การเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าเทอม, ค่าใช้จ่ายส่วนตวั, ค่าหนงัสือ และค่าสืบคน้วารสาร) จะมีก าหนดเวลาตามเทอมการศึกษา

1000 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4,438,400                   2,055,200.00                46.30                           

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการวิจยัและการเรียนการสอนทางวิศวกรรมบูรณาการโดย
เช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม Entrepreneurial 
University

4,438,400                   2,055,200.00                46.30                           ไดด้ าเนินการก่อหน้ีผูกพนัตามสญัญาเลขท่ี C4100000157(EG) ลงวนัท่ี 21 กย. 2561 เพ่ือพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และปรับสภาพแวดลอ้มให้
รองรับความเป็น International ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาการวิจยัและการเรียนการสอนท่ีมีภาพเช่ือมโยงเชิงบูรณาการกบัภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการเป็น Entrepreneurial University โดยรายละเอียดงานตามสญัญาไดด้ าเนินการปรับปรุงหอ้งเรียนเป็นหอ้ง Active Learning Classroom จ านวน 4 หอ้ง หอ้ง International
 Center เพ่ือใหเ้กิดความเป็นสากลและทนัสมยัและปรับปรุงพ้ืนท่ีอเนกประสงคใ์หส้ามารถรองรับการท ากิจกรรมการท างานร่วมกนั (Co-Working-Maker Space) บนพ้ืนท่ี
ประมาณ 850 ตารางเมตร ในวงเงินตามสญัญาเป็นเงิน 9,548,000 บาท โดยผูกพนังบประมาณปี 2561 เป็นเงิน 6,070,000 บาท และงบประมาณปี 2562 เป็นเงิน 3,478,000 บาท ซ่ึง
ขณะน้ีอยูร่ะหว่างด าเนินงานตามสญัญางวดท่ี 4

1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 33,321,100                 30,258,685.38              90.81                           

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 250,000                      230,700.00                   92.28                           1)จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระดบันานาชาติ 9 หลกัสูตร
2) มีผูเ้ขา้เยีย่มชมดูงานต่างประเทศ อินเดีย เนปาล
3)จดัประชุมวิชาการนานาชาติ ICTMM 
4)ไดรั้บการจดัท าขอ้ตกลงทางวิชาการระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะผูบ้ริหารจาก Hainan Medical University 
5)เกิดหอ้งปฏิบติัการชีวนิรภยัระดบั 3 (Biosafety Level 3 Laboratory : BSL 3)

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 28,071,100                 28,040,702.84              99.89                           1) ใหบ้ริการบ าบดัรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั5,430 ราย
2) ใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการเฉพาะทางผูป่้วยโรคเขตร้อน  5,463 ตวัอยา่ง
3) อบรมทางการแพทยแ์ก่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท–เอก นกัศึกษาหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล นกัศึกษาโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นกัศึกษาแพทยเ์วชศาสตร์ท่องเทียว
และการเดินทาง  15 คน
4) มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพ่ิมทกัษะวิชาชีพใหแ้ก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  30 คน
6) จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่บุคลากรและประชาชนรู้จกัการดูแลตวัเอง  1 คร้ัง
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เงินอุดหนุนหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีส าหรับนกัเรียนโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน

5,000,000                   1,987,282.54                39.75                           1) มีการออกหน่วยแพทยท่์าสองยาง จ  านวน 3 คร้ัง
2) มีจ  านวนนกัเรียนเขา้บริการตรวจสุขภาพ 3,000 คน 
3) ใหค้วามรู้การศึกษาของนกัเรียนในถ่ินทุรกนัดาร 3,000 คน
4) มีการอบรมแก่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท–เอก นกัศึกษาหลกัสูตรผูช่้วยพยาบาล นกัศึกษาโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท นกัศึกษาแพทยเ์วชศาสตร์ท่องเท่ียวและการ
เดินทาง  73 คน
5) อบรมเพ่ิมทกัษะวิชาชีพใหแ้ก่บุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 42 คน
6) จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใหค้วามรู้แก่บุคลากรและประชาชน  4 คร้ัง

1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3,935,300                   2,563,853.00                65.15                           

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 442,700                      372,433.80                   84.13                           หน่วยความเป็นเลศิด้าน เพศภาวะ เพศวถิีและสุขภาพ
1. ด าเนินการวิจยั 2 เร่ืองไดแ้ก่
1.1 เร่ือง โครงการการศึกษาภายใตโ้ครงการเพ่ือประเมินผลของการใช้ชุดตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในขณะท่ีรับยาตา้นเอชไอวีเพ่ือป้องกนัก่อนรับเช้ือ (PrEP) ในวยัรุ่นตอนปลายท่ี
เป็นชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสอง (STANDUP TEEN) - น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพไปออกแบบกระบวนการการวิจยัเชิงปริมาณของโครงการใหญ่ท่ี
จะด าเนินการโดยศนูยวิ์จยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพ่ือสนบัสนุนใหเ้ยาวชนท่ีป็นชายรักชายสามารถตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง และเพ่ิมเขา้ถึงการรับบริการยาเพร้พในเยาวชน 
2.2 เร่ือง พฒันากลไกบูรณาการระหว่างประเทศไทย-ลาวเพ่ือส่งเสริมการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรขา้มชาติลาว - เกิดการเขา้ถึงบริการสุขภาพอนามยัเจริญพนัธุ์
ของรัฐในกลุ่มแรงงานขา้มชาติลาว รูปแบบขององคก์รชุมชนฯ คือ “การรวมกลุ่ม” เพ่ือสร้างรากฐานความย ัง่ยนืในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชากรขา้มชาติลาวในรูปแบบ
ขององคก์รของชุมชน โดยมี “เส่ียวสุขภาพ” ท่ีท  างานในชุมชนด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของเครือข่าย โดยจะท างานร่วมกบัเครือข่ายองคก์รภาครัฐ ภาคประชาสงัคมและ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 
2. ผลการด าเนินงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการมาตรฐานสากล ไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้จ านวน 1 เร่ือง คือ บทสะทอ้นประสบการณ์บูรณาการมิติเพศภาวะในงานวณั
โรคของผูใ้หบ้ริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 3 (กนัยายน- ธนัวาคม 2561) และอยูใ่นขั้นตอนการรอการตอบรับการตีพิมพจ์ากวารสาร 
Journal Sexual Health  เร่ือง Comprehensive sexuality education in Thailand?
หน่วยความเป็นเลศิด้านการประเมินนโยบายและกฎหมายสุขภาพ

ผลิตวารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมายทั้งแบบรูปเล่มและออนไลน์ เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพใ์หก้บัผูท่ี้สนใจ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 2,862,000                   2,058,093.20                71.91                           จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 300,000                      133,326.00                   44.44                           จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

330,600                      -                                -                              สนบัสนุนทุนการศึกษานกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต หลกัสูตรสงัคมศาสตร์และสุขภาพ

1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,225,100                 14,886,184.15              91.75                           

เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัติดตามโรคจากสตัว์ 15,000,000                 13,746,634.86              91.64                           1. มีการออกเก็บตวัอยา่งในพ้ืนท่ีเฝ้าระวงัโรคสตัวสู่์คน 9 พ้ืนท่ี คือ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี อ. ทองผาภุมิ จ. กาญจนบุรี อ. ศรีสวสัด์ิ จ. กาญจนบุรี อ. เมืองนครสวรรค ์จ. นครสวรรค ์
อ. เชียงแสน จ.เชียงราย  อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ อ.ศรีสวสัด์ิ จ.กาญจนบุรี  จ. สมุทรปราการ และ จ. เชียงราย ท าใหส้ามารถทราบสถานการณ์ของโรคไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดย
สตัวแพทย ์เจา้ของสตัว ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการรักษาและป้องกนัโรคในสตัวต่์อไป
2. มีการตรวจหาเช้ือโรคในหอ้งปฏิบติัการจากตวัอยา่งสตัว ์5,771 ตวัอยา่ง โดยการตรวจวินิจฉยัเป็นไปตามระบบคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ ISO15189:2012 และระบบความ
ปลอดภยัหอ้งปฏิบติัการ ISO15190:2003 ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บบริการมีความเช่ือถือในการบริการ รวมถึงผูป้ฏิบติังานเกิดความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน
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3. มีการด าเนินงานวิจยั 5 โครงการ คือ 
3.1 โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกนัทางการคา้ในการส่งออกจระเข ้ 
3.2 การส ารวจเช้ือไวรัสไขห้วดัใหญ่ในนกอพยพและนกธรรมชาติ ของประเทศไทย 
3.3 โครงการเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันกในฝูงสตัวปี์กและตลาดสตัวปี์กมีชีวิตในจงัหวดัชายแดน  
3.4 โครงการการติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ของนกพิราบ ในเขตชุมชนเมือง 
3.5 โครงการการส ารวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสไขห้วดัใหญ่ในสตัวป่์า

เงินอุดหนุนโครงการศนูยแ์รกรับ ฟ้ืนฟ ูและกกักนัโรคสตัวป่์าของกลางและสตัวต่์างถ่ิน 1,225,100                   1,139,549.29                93.02                           1.ด าเนินการกกักนัสตัวต่์างถ่ิน 406 ตวั และตรวจวินิจฉยัโรคจากสตัวป่์าต่างถ่ิน 104 ตวัอยา่ง ท าใหส้ามารถป้องกนัโรคและแกไ้ขปัญหาสตัวป่์าในพ้ืนท่ีกาญจนบุรี
2. ฝึกอบรมอาสาสมคัร 143  คน 
3. สามารถส่งสตัวป่์าคืนใหก้บักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืชไดท้ั้งส้ินจ านวน  26 ตวั
4. ก าลงัด าเนินรวบรวมผลงานเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการเล้ียงและช่วยเหลือสตัวป่์า

1600 วทิยาลยัราชสุดา 5,185,000                   3,183,090.03                61.39                           

เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ 4,185,000                   2,429,917.90                58.06                           1.ภาควิชาหูหนวกศึกษาไดด้ าเนินการเชิญอาจารยพิ์เศษมาท าการสอน ด าเนินการจดัโครงการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงขณะน้ีนกัศึกษาฝึกปฏิบติัการสอน ณ หน่วยฝึก
โรงเรียนโสตศึกษาฯ จ านวน 8 แห่ง เสร็จส้ินแลว้ และอยูร่ะหว่างการเตรียมการสมัมนาหลงัฝึกปฏิบติัการสอนฯ  ท าใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ในการจดัการเรียน
การสอน และสามารถน าไปประกอบอาชีพหลงัจากส าเร็จการศึกษา
2.โครงการปรับปรุงหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (หลกัสูตร 4 ปี) อยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ
ซ่ึงการด าเนินงานโครงการน้ีจะท าใหค้นพิการทางการไดย้นิสามารถเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดโ้ดยไดรั้บการสนบัสุนส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเพ่ือการ
เขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารไดเ้หมือนคนปกติตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลยัราชสุดา 1,000,000                   753,172.13                   75.32                           ด าเนินโครงการประกวดการอ่านและเขียนอกัษรเบรลล ์คร้ังท่ี 24 โครงการวีดิทศัน์เพ่ือการผลิตส่ือส าหรับคนหูหนวก ปี 2562 และ โครงการเผยแพร่ความรู้และใหบ้ริการดา้นคน
พิการส าหรับบุคคลทัว่ไป  เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข เพ่ือใหค้นพิการเขา้ถึงและใช้ในชีวิตประจ าวนัไ ดร้วมทั้ง
ส่งเสริม สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายในและหรือภายนอก เพ่ือใหเ้กิดการบริการทางวิชาการแบบสหวิทยาการโดยมีผูเ้ขา้รับบริการจ านวน 987 คน

1700 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 528,500                      393,900.00                   74.53                           

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 528,500                      393,900.00                   74.53                           1.วิทยาลยัฯ ด าเนินงานกิจกรรมเรียนการสอนดา้นการผลิตบณัฑิต ในระดบัปริญญาตรี ในหลกัสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) ศศ.บ. (การออกก าลงักาย
และการกีฬา) วิชาเอก การออกก าลงักายและการกีฬา และกีฬาฟตุบอล วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ท่ีมีความรู้เก่ียวขอ้งดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลเพ่ิม ใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการดา้นบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ  ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 478 คน
2.มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเอง ใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สงัคม ส่วนรวม จ านวน 10 โครงการ เช่น โครงการพฒันา
บุคลิกภาพนกัศึกษา (ชั้นปีท่ี 4) โครงการ (Tutor) พ่ีสอนนอ้ง โครงการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าออกก าลงักาย เป็นตน้

2000 สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 4,088,900                   2,237,833.54                54.73                           

เงินอุดหนุนโครงการพหุวฒันธรรมอาเซียน 500,000                      255,035.00                   51.01                           1. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท าวิจยัดา้นพหุวฒันธรรม การยา้ยถ่ินขา้มชาติ วฒันธรรมศึกษา การท่องเท่ียว นโยบายวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มรดกทางวฒันธรรม หรือ
อ่ืนๆ ในอาเซียน+6 และเอเชีย ไดก่้อใหเ้กิดเพจในเฟซบุก๊ของศนูย ์อนัเป็นเพจท่ีกระจายขอ้มูลข่าวสารจากการท างานวิจยัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ เช่น ส่ิงพิมพ ์โปสเตอร์
กิจกรรม เน้ือหาสาระและประเด็นพหุวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั
2. การจดักิจกรรม Policy Forum หวัขอ้ "ASEAN Socio-Cultural Community, Human Rights and Regional Governance" และกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus หวัขอ้ "The 
Multiple Constructs of Childhood"  และ "Acculturation of Indonesian Migrants in Thailand” จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมาย คือ ร้อยละ 90 ทั้งน้ี อยูใ่นระหว่างการ
ด าเนินการจดักิจกรรม Film Symposium
3. การจดักิจกรรม Policy Forum หวัขอ้ "ASEAN Socio-Cultural Community, Human Rights and Regional Governance" และกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus หวัขอ้ "The 
Multiple Constructs of Childhood"  และ "Acculturation of Indonesian Migrants in Thailand” จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 90 ทั้งน้ี อยูใ่นระหว่างการ
ด าเนินการจดักิจกรรม Film Symposium
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4. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท าวิจยัดา้นพหุวฒันธรรม การยา้ยถ่ินขา้มชาติ วฒันธรรมศึกษา การท่องเท่ียว นโยบายวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มรดกทางวฒันธรรม หรือ
อ่ืนๆ ในอาเซียน+6 และเอเชีย อยูใ่นระหว่างการด าเนินงาน เน่ืองจากทางโครงการก าลงัเตรียมขอ้เสนอโครงการวิจยัเก่ียวกบั 
1) Museum and Social Engagement 
2) Museum and Cultural Governance 
และ3) โครงการวิจยัเก่ียวกบัอาเซียนในประเทศไทย
5. โครงการ Research University Network- ASEAN ในกลุ่มท่ี 2 และไดทุ้นการวิจยัภายนอกกว่า 5 ลา้นบาท จ านวน 1 เครือข่าย
-การจดักิจกรรม Policy Forum หวัขอ้ "ASEAN Socio-Cultural Community Human Rights and Regional Governance" ไดส้ร้างเครือข่ายนกัวิจยักบัสถาบนัสิทธิมนุษยชนและ
สนัติศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล โดยการเชิญบรรยายเพ่ือใหค้วามรู้ในประเด็นดงักล่าว
และกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus ในหวัขอ้ "The Multiple Constructs of Childhood" และ "Acculturation of Indonesian Migrants in Thailand”  และ "Acculturation of 
Indonesian Migrants in Thailand” เครือข่ายนกัวิจยักบัสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา และสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยการเชิญบรรยายเพ่ือให้
ความรู้ในประเด็นดงักล่าว  จ  านวน 2 เครือข่าย

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 2,700,000                   1,391,913.54                51.55                           1. โครงการพฒันาศนูยท์ดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test)
1.1 ไดด้ าเนินการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ (PC) และหูฟัง (Head Phones) จ านวน 20 ชุด เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการตรวจรับครุภณัฑ ์และจะด าเนินการจดัตั้งศนูยส์อบ MU Thai
 Test ต่อไป
1.2 อยูร่ะหว่างด าเนินการ โดยไดด้ าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑท่ี์จ าเป็นเรียบร้อยแลว้ อาทิ คอมพิวเตอร์ (PC) และหูฟัง (Head Phones) เป็นตน้
1.3 อยูร่ะหว่างด าเนินการ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และ digitalized ขอ้สอบเพ่ือการทดสอบ MU-Thai Test
1.4 ไดท้  าการประชาสมัพนัธ์ และมีผูม้าทดลองท าขอ้สอบแลว้
1.5 ไดมี้การจดัสอบ (Mock Test) เพ่ือทดลองสอบ และสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกบัลกัษณะขอ้สอบดิจิตอล โดยน าไปทดสอบกบันกัศึกษาชาวต่างชาติ (ชาวจีน) จ านวน 70 คน
 และไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ีอพฒันาตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือหาค่าความน่าเช่ือถือของขอ้สอบ จ านวน 9,750 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่สูง (0.904)
1.6 อยูร่ะหว่างด าเนินการเปิดศนูยเ์พ่ือการใหบ้ริการทดสอบ
1.7 อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัสอบและติดตามผล
1.8 อยูร่ะหว่างด าเนินการประเมินผลโครงการ

2. โครงการพฒันาศนูยน์วตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการบนฐานภาษาและวฒันธรรม
2.1.1 ไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการอบรมต่างๆ ดงัน้ี  Service Innovation Boot camp, โครงการการบรรยาย เร่ือง กว่าละครจะขน้ คนท างานเลือดจาง : ถอดประสบการณ์คน
เบ้ืองหลงัละคร, ดวงดาว โชคชะตากบัราศี ปี 62 : พยากรณ์อนาคตผูป้ระกอบการไทยในยคุ Disruptive Technology, การศึกษาดูงานนวตักรรมดา้นการท่องเท่ียวชุมชน, อบรม
ภาษาองักฤษ TOEIC พลิกโอกาสชีวิต, ทิศทางผูป้ระกอบการไทยหลงัการเลือกตั้ง, การศึกษาดูงานนวตักรรมดา้นการท่องเท่ียวชุมชน คร้ังท่ี 2 , นวตักรรมผา้ไทยในประเพณียคุ 
4.0, สร้าง Passion ใหธุ้รกิจ เสริมมงคลพาณิชยด์ว้ยศาสตร์จีน                          
2.1.2 ไดด้ าเนินการจดัตั้งพ้ืนท่ี Co-Working Space เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสาธารณะประโยชน์ส าหรับนกัศึกษา และผูท่ี้สนใจดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ 
2.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์รภาครัฐ และเอกชน เพ่ือเป็นการขบัเคล่ือนความเป็นผูป้ระกอบการ และส่งเสริมความเป็นนวตักรรม
2.2 อยูร่ะหว่างด าเนินการเปิดศนูย์
2.3 จดัอบรม 9 คร้ัง
2.4 อยูร่ะหว่างด าเนินการจดัพิมพห์นงัสือ
2.5 อยูร่ะหว่างด าเนินการประเมินผลโครงการ
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3. โครงการเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และยกระดบัวารสารวิชาการนานาชาติดา้นมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์
3.1 โครงการฯ ไดด้ าเนินการประชาสมัพนัธ์เชิญชวนการส่งบทความเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารภาษาและวฒันธรรมในหลายช่องทาง เช่น การประชาสมัพนัธ์ภายในสถาบนัฯ ทางเฟ
ซบุก๊และเวบ็ไซตข์องสถาบนัฯ
3.2 โครงการฯ ไดด้ าเนินการเปิดรับบทความเพ่ือการพิจารณาตีพิมพต์ลอดทั้งปี
3.3 โครงการฯ ไดด้ าเนินการแจง้ผลใหก้บัผูเ้ขียนปรับแกแ้ละจดัรูปแบบตามเกณฑข์องวารสารฯ ซ่ึงจะด าเนินการหลงัจากทราบผลการประเมินบทความจากผูท้รงคุณวุฒิอยา่งนอ้ย
 2 ท่านท่ีมีผลเป็นไปทิศทางเดียวกนั ประเมินดว้ยรูปแบบ Double-blind peer Review
3.4 โครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัพิมพว์ารสารฯ ฉบบัปีท่ี 37 (2) เป็นรูปเล่มเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ทางเวบ็ไซตข์องสถาบนัฯ และ ThaiJo2
3.5 อยูร่ะหว่างด าเนินการพิมพว์ารสารฉบบัท่ี 38 (1)  Online
3.6 อยูร่ะหว่างด าเนินการส่งวารสารใหก้บั TCI เพ่ือประเมินในการเขา้ฐาน ACI
3.7 ด าเนินการจดัการอบรมการเขียนบทความภาษาองักฤษเรียบร้อยแลว้

เงินอุดหนุนโครงการศนูยศึ์กษาและฟ้ืนฟภูาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต 500,000                      336,008.00                   67.20                           1. จดัการประชุมเสวนา/อบรม จ านวน 9 คร้ัง โดยมีผูรั้บบริการ รวมทั้งส้ิน 525 คน ดงัน้ี 
• 1.ประชุมเสวนาเร่ือง Field Research on Maniq and Mlabri words of senses. Max Planck, Netherlands. หอ้งณฐั สถาบนัวิจยัภาษาฯ วนัท่ี 8 ตุลา 61 (20 คน)
• 2.ประชุมเสวนา EDUCA International Conference 2018: Value of teacher. หอ้งประชุม Sapphire อิมแพค อารีนา เมืองทอง. 17 ตุลาคม 61 (200 คน) - (จดัร่วมกบั EDUCA 
Thailand)
• 3.ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างวิทยากรทวิ-พหุภาษาในพ้ืนท่ีชายแดนใต.้ รร.ซีเอส ปัตตานี. วนัท่ี 22-23 ธ.ค.61 (34 คน) - (จดัร่วมกบั UNICEF)
• 4.ประชุมระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายในการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนในพ้ืนท่ีพหุภาษา-พหุวฒันธรรมในประเทศไทย.  หอ้งประชุมณฐั สถาบนัวิจยัภาษาฯ. วนัท่ี 8 ม.ค.62 
(30 คน) - (จดัร่วมกบั UNICEF)
• 5.ประชุมเสวนาวนัภาษาแม่สากล คร้ังท่ี 7 เร่ือง Inclusive Multilingual Policy for Sustainable Development in Education Well-being and Peace. หอ้งประชุมอเนกประสงค ์
สถาบนัวิจยัภาษาฯ มหิดล 21 ก.พ.62 (145 คน) - (จดัร่วม UNICEF, RAKSTHAI, สถานฑูตบงัคลาเทศประจ าประเทศไทย, มูลนิธิเพ่ือการฟ้ืนฟภูาษา และ สกว.)
• 6.ประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง พฤกษศาสตร์ทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธุ์โส้ บีซู และมอแกน. หอ้งประชุม 515 สถาบนัวิจยัภาษาฯ  22 ก.พ. 62 (25 คน) 
• 7.ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินในชั้นเรียนทวิ-พหุภาษา (กลุ่มขมุ จ.เชียงราย) หอ้งประชุม 514 สถาบนัวิจยัภาษาฯ  22 ก.พ. 62 (15 คน)
• 9.ประชุมเสวนาวิชาการ Archive of Languages and Cultures of Ethnic Groups in Thailand. หอ้งณฐั สถาบนั 5 เม.ย.62 (15 คน)

2. ชุดความรู้ท่ี 1 ชาติพนัธุ์-ภาษา-วฒันธรรมและหลกัการจดัการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา  จ  านวน 1 เล่ม
 ชุดความรู้ท่ี 2 ลกัษณะภาษาทอ้งถ่ินสถานการณ์ภาษาและการใช้ภาษาไทยในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน จ านวน  1 เล่ม
 ชุดความรู้ท่ี 3 ส่ือและกลวิธีการสอนแบบทวิ-พหุภาษา     จ  านวน 1 เล่ม
 ชุดความรู้ท่ี 4 ส่ือและกลวิธีการสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง    จ  านวน 1 เล่ม
 ชุดความรู้ท่ี 5 หลกัสูตร แผนการจดัประสบการณ์และการวดัประเมินผล   จ  านวน 1 เล่ม
3.  ไดด้ าเนินการจดัประชุมเสวนาวิชาการ (พิเศษ) เร่ือง "Field research on Maniq and Mlabri words of senses "   โดย Dr.Ewelina Wnuk จาก Max Planck Institute for 
Psycholinguisitcs, Netherlands  ณ หอ้งประชุม ณฐั ภมรประวติั สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 20 คน
 - ไดด้ าเนินการจดัประชุมเสวนาวนัภาษาแม่สากล คร้ังท่ี 7 เร่ือง “นโยบายพหุภาษาเพ่ือพฒันาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสนัติภาพท่ีทัว่ถึงและย ัง่ยนื” (Inclusive Multilingual 
Policy for Sustainable Development in Education Well-being and Peace)  ณ หอ้งประชุมอเนกประสงค ์ชั้น 2 อาคารสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 145 คน     
 - ไดด้ าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง พฤกษศาสตร์ทอ้งถ่ินของกลุ่มชาติพนัธุ์โส้ บีซู และมอแกน  ณ หอ้ง 515 ชั้น 5 สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลยัมหิดล ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 25 คน
 - ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนการเรียนการสอนหลกัสูตรทอ้งถ่ินในชั้นเรียน  ณ หอ้ง 514 ชั้น 5 สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม จ านวน 15 คน

20



ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

4. ประชุมฝึกอบรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองและสร้างส่ือหนงัสือเล่มเล็กส าหรับนกัเรียนขา้มชาติในจงัหวดัตากและระนอง. Andaman Beach 
Resort อ.กะเปอร์ จ.ระนอง. 16-17 มี.ค.62 (41 คน) - (จดัร่วมกบั Save the Children)
5. ประชุมฝึกอบรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองและสร้างส่ือหนงัสือเล่มเล็กส าหรับนกัเรียนขา้มชาติในจงัหวดัตากและระนอง. Andaman Beach 
Resort อ.กะเปอร์ จ.ระนอง. 16-17 มี.ค.62 (41 คน) - (จดัร่วมกบั Save the Children)

เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนยศึ์กษา 388,900                      254,877.00                   65.54                           1. สามารถจดัท าเน้ือหาบทความเพ่ือเสนอต่อวารสารเพ่ือพิจารณาแลว้ 6 เร่ือง ไดแ้ก่        ส่งไปยงัวารสารนานาชาติดงัน้ี
(1) Thai Language Policy and Planning for Unskilled Migrant Workers from Myanmar ส่งไปยงัวารสาร JAAS, Japan
(2) MANAGING UNSKILLED MIGRANT WORKERS’ LANGUAGE DIVERSITY IN THE MULTICULTURAL SOCIETIES OF THAILAND, MALAYSIA, AND 
SINGAPORE ส่งไปยงัวารสาร JATI, Malaysia              
(3) Inter-mixing Indiannesss with Thainesss in selected Thai Novels ส่งไป Arab World English Journal, USA  บทความส่งไปยงัวารสารฐาน TCI ดงัน้ี Sophana Srichampa.  (1) 
Can Women be change Agents in Thai Buddhism? (2) ภาษา : การพฒันาทุนมนุษยใ์หก้บัแรงงานขา้มชาติในสงัคมพหุวฒันธรรมอาเซียน ส่งไปวารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                     
อภิรัฐ ค  าวงั (3) ท่ีพรมแดนระหว่างอนุภูมิภาคเอเชียใตแ้ละอาเซียน: มองอินเดียเช่ือมต่อเมียนมาร์เพ่ือมุ่หนา้ไปดว้ยกนั วารสารสงัคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ปีท่ี 48/1 
(2561)33-58.

2. ด าเนินการจดัท า E-book (India Calling) เพ่ือเผยแพร่บนเวป้ไซตเ์รียบร้อยแลว้ โดยผลการศึกษาวิจยัท่ีเผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติทั้ง 6 เร่ืองดงักล่าวก่อใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยัต่างรุ่น ต่างมหาวิทยาลยั และองคค์วามรู้ท่ีสามารถน ามาสงัเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายใหแ้ก่รัฐบาลไทยได ้ไดแ้ก่ การคา้บนเส้นทาง
ไตรภาคีไทย-เมียนมา-อินเดีย / นโยบายภาษาของชาติ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการภาษาเพ่ือนบา้นในสถาบนัการศึกษาของไทย และการจดัการล่ามท่ีพฒันามาจากแรงงานขา้มชาติเพ่ือให้
เกิดประโยชน์กบัประเทศมากท่ีสุด
นอกจากน้ี ความพยายามในการเผยแพร่บทความวิจยัในระดบันานาชาติ ในฐานขอ้มูลสากลเป็นการยกระดบัการท างานไปสู่เกณฑก์ารประเมินระดบัโลก ท่ีจะมีส่วนช่วยสร้างการ
รับรู้เก่ียวกบัผลงานของมหาวิทยาลยัมหิดลในระดบันานาชาติใหก้วา้งขวาง
3. ไดด้ าเนินการเผยแพร่ในรูปของการอภินนัทนาการ และจ าหน่ายเพ่ือน ารายไดเ้ขา้หน่วยงานเรียบร้อยแลว้
4. ประเด็นทางวิชาการท่ีจะด าเนินการคือ "ความเช่ือมโยงระหว่างภาคประชาชนไทย-ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออินเดียผ่านการท่องเท่ียว"

2100 สถาบันโภชนาการ 2,100,000                   1,540,136.70                73.34                           

เงินอุดหนุนการพฒันาและการใหบ้ริการวิชาการทางดา้นโภชนาการ 2,100,000                   1,540,136.70                73.34                           1. การสร้างเสริมโภชนาการท่ีเหมาะสมดว้ยขอ้มูลอา้งอิงสารอาหารของประเทศไทย เพ่ือลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน  โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรค
หลอดเลือด และโรคมะเร็งฯลฯ  ในคนไทย และคนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 - ทบทวน และตรวจสอบขอ้มูลท่ีเคยไดรั้บจากงานบริการวิเคราะห์
 - เตรียมตวัอยา่ง และส่งวิเคราะห์ปลาสด ตม้ ยา่งและทอด ใหก้บัตลาดยิง่เจริญและตลาดมหาชยั   ไดแ้ก่ 1. ปลากระบอก 2. ปลาส าลี,   3. ปลานิล 4.ปลาทบัทิ 5. ปลาดุก  6.ปลา
ช่อน  7. ปลาอินทรีย ์
 - อพัเดทเวบ็ไซต ์THAI FCDB เวอร์ชัน่ 2 และเพ่ิมฐานขอ้มูลในกลุ่ม Branded food product จ านวน 81 ผลิตภณัฑ์
 - จดัประชุม THAIFOODS รวม 6 คร้ัง
 - เขา้ร่วมประชุม APFAN ท่ีประเทศออสเตเลีย ณ Melbourne, Australia
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2. การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและระบบฐานขอ้มูลลกัษณะต่าง ๆของอาหารไทย เพ่ือประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดบับุคคลและกลุ่มประชากร เพ่ือลดการเกิด
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน  โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็งฯลฯ  ในกลุ่มผูใ้ช้โปรแกรมฯ เช่นนกัศึกษา บุคลากรจากภาครัฐและเอกชน 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทัว่ไป 
 - ทดสอบการท างานของ iDP application อุปกรณ์ต่าง ๆ
 - มีการแกไ้ขโปรแกรม iDP online ใหส้ามารถบนัทึกและจดัส่งรหสัผ่านแก่คนท่ีลืมรหสัได้
 - วางแผนจดัจา้งการเขียนโปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0
 - แกไ้ขฐานขอ้มูลจาก NB.3.1 เป็น NB.3.2 NB.3.3 และ NB.4.0 ตามล าดบั
 - เปิดใหอ้บรมออนไลน์ มีผูเ้ขา้ใช้งานแลว้

3. การเพ่ิมศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข ดา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพของผูสู้งอาย ุพ้ืนท่ี อ  าเภอดอนตูม และ อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เพ่ืออสม. /ผูสู้งอาย ุและ
คนในครอบครัว มีสุขภาพท่ีดีลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ผูป่้วยเบาหวาน  ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  มีสุขภาพดีข้ึน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในกลุ่มนกัเรียนประถม และ
มธัยม  
 - จดัอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการ (ลดหวาน-มนั- เคม็ เพ่ิมผกั-ผลไม)้ แก่ อสม. 30 คน 
 - ประเมินความรู้ ก่อน-หลงั อบรม / ประเมินความพึงพอใจภาพรวมในการเขา้ร่วมอบรม 
 - เยีย่มนิเทศหลงัอบรมเพ่ือร่วมกนัก าหนดวนัจดักิจกรรม
 - จดัอบรมผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี  ต. นราภิรมย ์/  ต.คลองนกกระทุง 
 - ซอ้มใหญ่เพ่ือเตรียมตวัเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ใหผู้สู้งอาย ุ
  -ประเมินผล หลงัผ่านการอบรม อสม.สามารถน าความรู้ดา้นการลดอาหาร หวาน มนั เคม็ ไปใช้กบัตวัเองได ้ และใหค้  าแนะน าคนในครอบครัว และชุมชน)
 - อสม. ต.นราภิรมย ์และ  อสม. ต.คลองนกกระทุง เป็นวิทยากรอบรมใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ  จ  านวน 172 คน 
-  ผูสู้งอาย ุ 100 % พึงพอใจต่อการจดัอบรมและอยากใหมี้การจดักิจกรรมแบบต่อเน่ือง และคิดว่าจะน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวได้

4. การส่งเสริมสุขภาวะดา้นอาหาร โภชนาการในผูสู้งอายพ้ืุนท่ี อ  าเภอพทุธมณฑล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เพ่ือลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในผูสู้งอายแุละนกัเรียน
  - จดักิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การพฒันาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยกลุ่มอาสาป้านงอ าเภอพทุธมณฑลสู่แกนน าผูสู้งอาย ุ3 คร้ัง มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  120 คน
 -ประชุมสรุปความคิดเห็นในการถ่ายทอดประสบการณ์ของอาสาป้านง แกนน าผูสู้งอายแุละเด็กนกัเรียน มีผูเ้ขา้ร่วม 7 คน
 - ฝึกซอ้มการจดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ กบัเด็กนกัเรียน ระหว่างกลุ่มอาสาป้านงและเจา้หนา้ท่ีโครงการจ านวน 10 คน
 - จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะดา้นอาหารและโภชนาการใหเ้ด็กวยัเรียนระดบัประถมศึกษา โรงเรียน
บุณยศรีสวสัด์ิ อ.บางเลน จ.นครปฐม  รวม 6 คร้ัง มีนกัเรียนเขา้ร่วม  120 คน
 - ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานระหว่างกลุ่มผูสู้งอายอุ  าเภอบางเลนท่ีมาศึกษาดูงานเชิงการปฏิบติัจริงกบักลุ่มอาสาป้านง เพ่ือรับทราบความคิดเห็นและแนวทางน ากิจกรรมอาสา
ป้านงไปปฏิบติัในอ าเภอบางเลน  ณ โรงเรียนบุณยศรีสวสัด์ิ 
 - จดัประชุมถอดบทเรียนการถ่ายทอดประสบการณ์และการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะเด็กวยัเรียนกบักลุ่มอาสาป้านง เพ่ือน าไปต่อยอดและจดัปรับการจดักิจกรรมใหดี้ข้ึนและ
ขยายผลสู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
 -ประเมินความรู้การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมในกลุ่มผูสู้งอายอุ  าเภอบางเลนก่อนและหลงัการจดักิจกรรม  
- ถ่ายทอดประสบการณ์ของอาสาป้านง จ านวน 3 คร้ัง และประเมินความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนก่อนและหลงัด าเนินกิจกรรมรวม 2 คร้ัง
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5. การใหบ้ริการวิเคราะห์ทางดา้นอาหารและโภชนาการ เพ่ือลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในประชาชนทัว่ไป  เป็นการยกระดบัคุณภาพทางโภชนาการและความปลอดภยัของ  
อาหารและผลิตภณัฑดี์ข้ึน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพสินคา้ส่งออกของไทยและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ
 -  ทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีผลิตภายในประเทศและน าเขา้ ก่อนการข้ึนทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 -  ทดสอบอาหารทางดา้นกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์
 -  วิเคราะห์สารพิษในอาหารและสารอาหารในสารคดัหลัง่
 -  ประเมินและจดัท าฉลากโภชนาการของผลิตภณัฑอ์าหาร
6. การพฒันาเวบ็ไซตท์างดา้นอาหารและโภชนาการ เพ่ือลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในกลุ่มนกัรียนระดบัประถม ระดบัมธัยมและประชาชนทัว่ไป 
  - จดัท าเพจในเวบ็ไซตด์า้นอาหารและโภชนาการใหท้นัสมยั 131 หนา้
 - ไดถ่้ายภาพและตดัภาพแลว้ อยูร่ะหว่างการน าภาพและขอ้มูลลงเกมส์
7. อบรมใหค้วามรู้ผูสู้งอาย ุในพ้ืนท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลยัมหิดล ต าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม   เช่น   รพ.สต.มหาสวสัด์ิ หรือ รพ.สต. คลองโยง 1 และ 2 เพ่ือลดการเกิดโรคไต
เส่ือม  และโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในผูสู้งอายุ
 - พบปะพดูคุยกบัพยาบาลในคลีนิคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลพทุธมณฑล และไดก้  าหนดวนัจดักิจกรรม
 - พดูคุยถึงหวัขอ้ในการจดักิจกรรม โดยค านึงถึงปัญหาท่ีพบจริงในคลีนิค ไดข้อ้สรุปหวัขอ้คืออาหารส าหรับโรคไตเส่ือม
 -จดักิจกรรม ณ โรงพยาบาลพทุธมณฑล 
 - ไดสู้ตรย  าวุน้เส้นส าหรับผูป่้วยโรคไตเพ่ือสาธิตใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และมีการน าเสนอเมนูอาหารเพ่ิมเติมไดแ้ก่ สาคูเปียกและผดัไทวุน้เส้นท่ีปรับรสชาติใหเ้หมาะกบัผูป่้วย
โรคไตเส่ือม
 - จดัอบรมเร่ือง อาหารส าหรับโรคไตเส่ือม

2300 สถาบันแห่งชาติเพือ่การพัฒนาเด็กฯ 2,792,000                   1,743,901.23                62.46                           

ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 542,000                      142,945.00                   26.37                           มีเด็กนกัเรียนในโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพฒันาศกัยภาพ จ านวน 113 คน ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งหน่วยสนบัสนุนทางวิชาการเคล่ือนท่ีและระบบพ่ีเล้ียงท่ี
ปรึกษาของเด็กในชุมชน

1,000,000                   727,439.39                   72.74                           1.จดักิจกรรมเคล่ือนท่ีกบัชุมชน เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาชุมชนผ่านรถบริการเคล่ือนท่ีสญัจร โดยแกนน าเป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมและน าผูเ้ช่ียวชาญในชุมชนมาร่วมจดักิจกรรม
เพ่ือใหค้วามรู้กบัเด็กและวยัรุ่นในชุมชน นอกจากน้ีไดจ้ดัค่ายวยัรุ่นกา้วเพ่ือการเติบโต คร้ังท่ี 3 เพ่ือใหว้ยัรุ่นในชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวิตดา้นต่างๆ และการ
อบรมแกนน าเพ่ือการขยายผลการท างานระหว่างโครงการฯ และน าไปสู่พ้ืนท่ีเป้าหมายอ่ืนต่อไป
2.แลกเปล่ียนและเรียนรู้เชิงวิชาการเพ่ือต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการจริงในพ้ืนท่ี 
3.เช่ือมโยงและการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการแลกเปล่ียน เรียนรู้และปฏิบติัการในพ้ืนท่ีร่วมกนั 
4.ถอดบทเรียนเพ่ือสรุปและต่อยอดองคค์วามรู้ 
5.น าเสนอผลการด าเนินงานผ่านส่ือออนไลน์

เงินอุดหนุนสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 1,250,000                   873,516.84                   69.88                           1. กิจกรรมสมัมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย น าไปสู่การจดัประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 5 เร่ือง "EF ..ทกัษะทางสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21" จดัข้ึน
เม่ือวนัท่ี 24-25 มกราคม 2562 เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้นวิชาการ รวมทั้งเผยแพร่ประสบการณ์และรูปแบบการจดักิจกรรมของหลกัสูตรปฐมวยั และเกิดเทคนิคใน
ดูแลเด็กในศตวรรษท่ี 21
2. กิจกรรมนิทานในสวน ท าใหเ้กิดการขยายผลของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ครู เจา้หนา้ท่ีท่ีท  าหนา้ท่ีดูแลดา้นเด็กจากเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล และนกัศึกษา 
ไดใ้หค้วามสนในเขา้มาศึกษารูปแบบการจดักิจกรรม
3. เกิดการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูและพ่ีเล้ียงของศนูยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั ไดน้ าผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และปรับพฤติกรรม
เด็กใหมี้พฒันาการท่ีดีข้ึน

2400 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 44,719,000                 28,001,366.63              62.62                           

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 32,819,000                 16,386,946.63              49.93                           สามารถจดัซ้ือเวชภณัฑท์างการแพทยแ์ละวสัดุยา เพ่ือสนบัสนุนการรักษาพยาบาลทางการแพทยไ์ดค้รอบคลุมทุกกลุ่มโรค ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยท าใหผู้ป่้วยสามารถ
เขา้รับการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับการรักษาผูป่้วยนอกจ านวน 282,093 ราย / ผูป่้วยในจ านวน 1,930  ราย / เตียงจ านวน 58 เตียง
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เงินอุดหนุนโครงการศนูยดู์แลและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายอุยา่งครบวงจร 11,900,000                 11,614,420.00              97.60                           มีระบบการรักษาแบบบูรณาการรายโรคของผูสู้งอาย ุ4  กลุ่มโรค คือ โรคเบาหวาน โรคขอ้เข่าเส่ือม โรคกระดูกพรุน โรคสมองเส่ือม และมีการคดักรองความเส่ียงในการ
ด ารงชีวิตของผูป่้วย ในการหาสาเหตุของโรคท่ีจะเกิดข้ึน และหาแนวทางป้องกนัและรักษาใหถู้กตอ้ง 11 กลุ่มโรค ไดแ้ก่ โรคตอ้กระจก โรคสมองเส่ือม โรคเบาหวาน โรคขอ้เข่า
เส่ือม โรคกระดูกพรุน โรคติดบุหร่ี โรคหอบ โรคความดนัโลหิตสูง โรคอมัพฤก-อมัพาต และการจดัตั้งศนูยว์คัซีนผูสู้งอาย ุท  าใหผู้ป่้วยผูสู้งอายมีุช่องทางการรับการรักษาท่ีรวดเร็ว
 ลดการรอคอย  และไดรั้บการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการไดรั้บความรู้ในการส่งเสริมและป้องกนัโรค เพ่ือใหก้ารด าเนินชีวิตมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2500 สถาบันวทิยาศาสตร์การวเิคราะห์และตรวจสารฯ 6,000,000                   5,988,138.98                99.80                           

เงินอุดหนุนศนูยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักีฬา 6,000,000                   5,988,138.98                99.80                           จา้งบริการดูแลเคร่ืองมือวิเคราะห์ ชุดเคร่ืองแยกสารดว้ยของเหลวและวิเคราะห์โดยขนาดของมวลมากกว่า  หน่ึงขั้นตอนควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ( LC/MS/MS) เน่ืองจาก
เคร่ืองมือวิเคราะห์เป็นปัจจยัท่ีมีความเส่ียงต่อผลการวิเคราะห์ ใหแ้ม่นย  าถูกตอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งมีการดูแลเคร่ืองมือใหไ้ดม้าตรฐานอยูเ่สมอ โดยผูเ้ช่ียวชาญจาก out source ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ตอ้งมีความแม่นย  า 100 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ถา้หากผลผิดพลาด ทางสถาบนัฯ อาจจะโดนฟ้องร้อง ท าใหเ้สียช่ือเสียงต่อสถาบนัฯ มหาวิทยาลยั และประเทศชาติ  ดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งมีงบประมาณในการดูแลเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ดงักล่าว

2900 หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 2,000,000                   1,981,812.82                99.09                           

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการหอสมุดและคลงัความรู้ 2,000,000                   1,981,812.82                99.09                           1. ท าการส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศทท่ีจดัซ้ือใหม่ มิใหเ้กิดความซ ้าซอ้น  รวมทั้ง 10หอ้งสมุดในสงักดั เพ่ือใหบ้ริการดา้นการศึกษา คน้ควา้วิจยั อยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ
2. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ท่ีผ่านการพิจารณา มาใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้บริการอยา่งต่อเน่ือง  ทรัพยากรสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมความรู้ความคิดใหลึ้กซ้ึงเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาระดบัสูงข้ึน อยา่งต่อน่ืองและไม่ส้ินสุด
3. จดัใหป้ระชาสมัพนัธ์ หนงัสือใหม่ประจ าเดือน หนา้ Website  หอสมุดฯ
4. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือจดัอบรมการใช้ทรัพยากรสารเทศ

3100 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 51,187,500                 35,824,559.25              69.99                           

ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,187,500                   505,370.00                   42.56                           ด าเนินการจดัการศึกษาระดบัเตรียมอุดมดนตรี  แก่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 196 คน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของผูป้กครอง ท าใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลกัสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงข้ึน เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาส
ทางการศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาเทคโนโลยแีห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ 50,000,000                 35,319,189.25              70.64                           1จดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาเยาวชนดนตรีนานาชาติแห่งภาคพ้ืนอุษาคเนย ์ ไดจ้ดัเทศกาลดนตรีแจ๊สเพ่ือการเรียนรู้ ก าหนดจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี ระหว่างวนัท่ี 21-27 มกราคม 
2562 โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาคกลางวนั Daytime Activities ซ่ึงประกอบดว้ย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance 
(Oval Stage) และ (3) กิจกรรมคอนเสิร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert)
2.จดักิจกรรมการแสดงของวงดุริยางฟิลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย การจดัแสดงคอนเสิร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิร์ต คอนเสิร์ตละ 2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และ
พฤษภาคม-กนัยายน) รายการแสดงของวงดุริยางคฟิ์ลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็นการน าเพลงไทย เพลงของเพ่ือนบา้น บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากน้ีไดแ้สดงผลงาน
ดนตรีของโลก และบนัทึกเสียงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็นผลงานของชาติ นอกจากน้ี มีการเชิญนกัดนตรีระดบันานาชาติมาร่วมแสดงเพ่ือใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดส้มัผสั
 เรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริงจากนกัดนตรีระดบันานาชาติ  
3.กิจกรรมปฏิบติัการดนตรีบ าบดั และเพ่ือสุขภาพ ประกอบดว้ย
3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนดนตรี คร้ังท่ี 21 ระหว่างวนัท่ี 2 ต.ค.61-9 ธ.ค. 61
3.2 กิจกรรมขอ้มูลเพลง (จดัหาหนงัสือ วารสาร ส าหรับหอ้งสมุด)
3.3 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM)  ด าเนินการจดัประชุมคณบดีดนตรีนานาชาติ ก าหนดจดังาน ณ Instutut Seni Indonesia Yogyakarta ประเทศ
อินโดนีเซีย
โดยกิจกรรมท่ีจดัทั้งหมด มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 4,939 คน ซ่ึงเป็นผลใหก้ารศึกษาดนตรีของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ และเป็นศนูยก์ลางการศึกษาดนตรีของภูมิภาค
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3400 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้ 525,000                      376,118.23                   71.64                           

เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่นวตักรรม 525,000                      376,118.23                   71.64                           มีการจดักิจกรรมบริการและเผยแพร่นวตักรรมใหก้บัผูรั้บบริการท่ีหลากหลายทั้งกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกลุ่ม
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 553 คน ซ่ึงผูรั้บบริการมาจากหลากหลายโรงเรียนและหลายหน่วยงานโดยเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและนครปฐม รวมทั้งภูมิภาคอ่ืน เช่น
 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช โรงเรียนอุตรดิตถ ์และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรทัว่ไปท่ีสนใจ มาเขา้ร่วมอบรมระยะสั้นกบัสถาบนัฯ เช่น การจดัท า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจทั้งเน้ือหาวิชาการ พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการในดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในวิทยาการกา้วหนา้ใหม่ ๆ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3500 คณะศิลปศาสตร์ 13,593,100                 8,880,039.66                65.33                           

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 4,125,100                   3,045,988.58                73.84                           ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 2,932,000                   1,511,202.31                51.54                           ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,200,000                   227,609.00                   18.97                           ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 5,336,000                   4,095,239.77                76.75                           ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

3800 วทิยาเขตกาญจนบุรี 11,200,000                 6,782,684.31                60.56                           

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 9,100,000                   6,439,222.31                70.76                           ด าเนินการซ่อมแซมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติัการของแต่ละหลกัสูตรทางดา้นวิทยาศาสตร์ พร้อมปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค และการใหบ้ริการการแก่นกัศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในวิทยาเขตกาญจนบุรี เช่น การบริการรถรางรับ - ส่ง นกัศึกษาระหว่างหอพกั  
สนบัสนุนการใหบ้ริการดา้นพยาบาล แก่นกัศึกษาท่ีเรียนอยูจ่  านวน 1,099 คน ใหไ้ดรั้บการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ

เงินอุดหนุนโครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2,100,000                   343,462.00                   16.36                           ด าเนินการสืบคน้และรวบรวมขอ้มูล เพ่ือคดัเลือกชุมชนท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล เพ่ือจดัท าส่ือแอนิเมชัน่ดา้นการท่องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพ เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูล
 ดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สมุนไพรท่ีส่งผลการดูแลสุขภาพ

3900 คณะกายภาพบ าบัด 4,615,800                   4,208,017.96                91.17                           

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 4,615,800                   4,208,017.96                91.17                           ด าเนินการฝึกปฏิบติังานแก่นกัศึกษาทุกระดบั และนกัศึกษาต่างประเทศ จ านวน 220 คน และด าเนินการวิจยัทางคลินิกกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดัและวิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหว และการอบรมความรู้กายภาพบ าบดัและกิจกรรมบ าบดัสู่ประชาชน จ านวน 2 คร้ัง พร้อมการบริการสุขภาพเชิงบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจยั

4600 โครงการจัดตั้งวทิยาเขตนครสวรรค์ 14,350,000                 9,744,929.90                67.91                           

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 1,750,000                   585,886.60                   33.48                            1. ไดด้ าเนินการโครงการ/แผนงาน ภายใตก้ลุ่มวิชาการและหลกัสูตร ดงัน้ี แผนงานวิจยัและวิเทศน์สมัพนัธ์ แผนงานหลกัสูตร แผนงานกิจการนกัศึกษา คลินิคสตัว ์ONE 
HEALTH แผนงานบริหารจดัการ และอ่ืนๆ 
 2. ไดจ้ดัซ้ือครุภณัฑแ์ละวสัดุทางการศึกษา 
 3. ด าเนินการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน

เงินอุดหนุนการพฒันาศนูยก์ารแพทยม์หิดลนครสวรรค์ 12,600,000                 9,159,043.30                72.69                            1. ไดใ้หบ้ริการดา้นการแพทยท์างเลือก
 2. ไดใ้หบ้ริการดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนั
 3. ไดใ้หบ้ริการวิชาการ
 4. ไดใ้หบ้ริการอ่ืนๆ บริการตรวจสุขภาพ
 5. ไดด้ าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑท์างการแพทย์
 6. ไดด้ าเนินการประชาสมัพนัธ์/ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน
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4700 โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ 1,750,000                   1,277,442.08                73.00                           

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 1,750,000                   1,277,442.08                73.00                           1. หลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนไดรั้บการตรวจประเมินฯ ภายในส่วนงาน และโดยมหาวิทยาลยั
2. มีกิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษา และกิจกรรมสอนเสริมของหลกัสูตร
3. กิจกรรมเตรียมฝึกและปฏิบติังานสาธารณสุขชุมชน
ซ่ึงหลกัสูตรทั้ง 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
2. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขานวตักรรมการจดัการสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม)  ไดรั้บการตรวจประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามมาตรฐานสากลภายในส่วนงานและโดย
มหาวิทยาลยั, นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ สามารถส่ือสารภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ได ้และมีพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมสอบก่อนส าเร็จการศึกษาได้
 ไดรั้บการเสริมทกัษะในการใช้ชีวิตเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนการสอน  และมีทกัษะเบ้ืองตน้ในงานสาธารณสุขก่อนลงฝึกปฏิบติังานจริง เช่น การตรวจคดักรองผูป่้วย ระเบียบวิธี
วิจยัในงานสาธารณสุข เป็นตน้

4800 คจต.ศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพฯ 16,100,000                 11,595,057.13              72.02                           

เงินอุดหนุนการผลิตยาชีววตัถุ Interferon alpha 2-a เพ่ือการวิจยัในมนุษยต์ามมาตรฐาน
หลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการผลิตยาหรือ Good Manufacturing Practice (GMP)

16,100,000                 11,595,057.13              72.02                           การผลิตสาร Interferon alpha-2b
1. สามารถจดัท าระบบเก็บรักษาเซลล ์recombinant E. coli ท่ีไดรั้บการยนืยนัความถูกตอ้งของล าดบัดีเอ็นเอ พร้อมทั้งพฒันาวิธีการตรวจสอบความคงตวัของการแสดงออกของ
เซลลแ์ละคุณสมบติัอ่ืนๆ อา้งอิงตาม ICH guideline 
2. สามารถผลิตสาร Interferon alpha-2b ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ไดป้ริมาณประมาณ 2 g/L ซ่ึงเป็นปริมาณท่ียอมรับในระดบัก่ึงอุตสาหกรรม และในกระบวนการปลายน ้า 
สามารถแยกโปรตีน Inclusion Body ออกจากเซลล ์ละลายและคืนสภาพโปรตีนไดดี้ โดยมีสดัส่วนโปรตีนท่ีคืนสภาพท่ีถูกตอ้ง ประมาณ 80% เม่ือส้ินสุดกระบวนการ ซ่ึงเป็น
ปริมาณสดัส่วนท่ีตรงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
3. บุคคลากรสามารถน าทกัษะ ความช านาญ และองคค์วามรู้ในการผลิตและวิเคราะห์ทดสอบสารชีววตัถุไปผลิตยาชีววตัถุตวัอ่ืนๆ ได ้
สร้างและผลิตโปรตีน Interferon gamma
2.1  สามารถสร้าง และผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์  ไดป้ริมาณ ประมาณ 5-7 g/L ซ่ึงเป็นปริมาณท่ียอมรับใน
ระดบัก่ึงอุตสาหกรรม เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว้
2.2 โปรตีนท่ีผลิตได ้ในปริมาตรเล็ก  มีความจบัจ าเพาะและ activity ใกลเ้คียงกบั สารโปรตีน interferon gamma ท่ีมีขายในทอ้งตลาด (reagent grade)

ปรับปรุงพ้ืนท่ีปฎิบติังานผลิตยาและระบบสนบัสนุนการผลิตยา
3.1 มีแบบแปลนอาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจาก อย.เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นแบบท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน GMP  สามารถด าเนินการปรับปรุง แกไ้ขพ้ืนท่ีภายในอาคารไดต้ามแบบ
 หากไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 
3.2 อยูร่ะหว่างการรวบรวมรายละเอียดของรายการปรับปรุงและงบประมาณ เพ่ือน าเสนอใหด้ร.ภญ.สุมนา ขมวิลยั และเภสชักรประพนธ์   อางตระกูล ใหค้วามเห็น ก่อนน าเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา ทบทวนต่อไป
บริการตรวจ วิเคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ ์ICH Guideline Q6B
4.1 เตรียมบุคคลากร พ้ืนท่ี และเอกสารวิธีการตรวจ ส าหรับรองรับการใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีนดว้ยเคร่ือง LC-MS (Q-TOF) ไดต้ามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้
4.2 การปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไว ้ตอ้งหยดุชะงกั เน่ืองจากนกัวิทยาศาสตร์ ท่ีรับผิดชอบงานวิเคราะห์ดว้ยเคร่ือง LC-MS (Q-TOF) ลาออก โดยมีก าหนดรับบรรจุพนกังานใหม่ 
ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562
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บริการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใตม้าตรฐาน ISO 17025
5.1 บุคลากรสามารถด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใช้ในการผลิตยาและอาหาร ตามขอ้ก าหนดและวิธีทดสอบมาตรฐานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 
5.2 คาดว่าจะสามารถยนืเอกสารงานการใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใช้ในการผลิตยาและสารอาหารตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 17025 ไดภ้ายหลงัจากการทบทวน
และอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ
ผลิตแอนติบอดีสายเด่ียวของมนุษย ์(HuscFv) จบัจ าเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไขห้วดัใหญ่ 
1.  สามารถจดัท าระบบเก็บรักษาเซลล ์recombinant E. coli ท่ีไดรั้บการยนืยนัความถูกตอ้งของล าดบัดีเอ็นเอ พร้อมทั้งพฒันาวิธีการตรวจสอบความคงตวัของการแสดงออกของ
เซลลแ์ละคุณสมบติัอ่ืนๆ อา้งอิงตาม ICH guideline 
2. ไดเ้ซลลท่ี์สามาถผลิตโปรตีนแอนติบอดีสายเด่ียว HuscFv จบัจ าเพาะกบัโปรตีน M2 ของไวรัสไขห้วดัใหญ่  ท่ีอยูใ่นรูปแบบ soluble, periplasm localized เพ่ือจะน าไปศึกษา
physicochemical property ของโปรตีนดงักล่าว เพ่ือใช้ในการวิจยัพฒันากระบวนการผลิตยาชีววตัถุอา้งอิงตามมาตรฐาน PIC/S GMP ต่อไป
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