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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

รวมทั้งส้ิน 1,794,359,700       1,763,865,036.54        98.30                      

0100 ส านักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) 8,286,200              8,164,283.00               98.53                      

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ือการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 286,200                 164,283.00                  57.40                      ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 8,000,000              8,000,000.00               100.00                    ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองคลงั) 15,257,300.00       15,234,929.62             99.85                      

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 82,500                   82,500.00                    100.00                    ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 358,800                 358,794.30                  100.00                    ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,020,000              999,059.42                  97.95                      ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 4,496,000              4,494,575.90               99.97                      ใช้บริหารจดัการส่วนกลาง

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

0123 ส านักงานอธิการบดี (  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา) 1,750,000              1,533,126.58               87.61                      

เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 1,750,000              1,533,126.58               87.61                      ด าเนินโครงการยอ่ย 9 โครงการ ดงัน้ี
1.โครงการ Dare to Dream “กล้าที่จะฝัน” คร้ังที่ 5 ค่ายเปิดโลกทัศน์สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาพร้อมปูทางสู่อาชีพให้แก่เยาวชนมุสลมิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน

จังหวดัชายแดนใต้

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  ไดรู้้จกัคณะ/สาขาในมหาวิทยาลยัเพ่ิมเติมมากข้ึน และมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Designing for the future

ผูเ้ขา้ร่วมเรียนรู้และเขา้ใจในการออกแบบกิจกรรม และการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคไ์ดเ้อง และมีการน ากระบวนการไป
ประยกุตใ์ช้กบังานท่ีท าอยู่
3.โครงการอบรมแปลงเปลีย่นความขัดแย้ง ปี 2562

ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา พร้อมทั้งสามารถแปลงเปล่ียนความขดัแยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว และในสงัคมได ้เป็นอยา่งดี
4.โครงการวารสารวชิาการ "สิทธิและสันติศึกษา"

เป็นการยกระดบัและขยายเครือข่ายทางวิชาการผ่านเครือข่ายบรรณาธิการประจ าฉบบัซ่ึงจะก าหนดและรับผิดชอบการจดั Theme บทความตามความเช่ียวชาญหรือความสนใจเฉพาะดา้น
 และประชาสมัพนัธ์วารสารสิทธิและสนัติใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง เพ่ิมโอกาสในการรับบทความและเพ่ิมโอกาสในการน าบทความไปใช้ประโยชน์  และการประเมินคุณภาพบทความ
จากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหลากหลายตน้สงักดัและความเช่ียวชาญจะท าใหไ้ดพ้ฒันาคุณภาพบทความวิชาการใหไ้ดรั้บการยอมรับและมีมุมมองท่ีเปิดกวา้ง รอบดา้น และคมชดั
ลึกมากข้ึนเป็นท่ียอมรับจากแวดวงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดัท าวารสารวิชาการออนไลน์เผยแพร่ทางเวบ็ไซตเ์ป็นการเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการเขา้ถึงใหม้ากข้ึน

5.โครงการกลุ่มศิลปะเพือ่สันติภาพ
ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา และสามารถเห็นความเก่ียวขอ้งระหว่างศิลปะกบัสิทธิมนุษยชนและสนัติภาพได ้    
6.โครงการองค์กรภาคประชาสังคมกบักระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ 

มีเอกสารท่ีไดร้วบรวมจากองคก์รเครือข่ายภาคประชาสงัคม โดยเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายรวมท่ีมีความเหมือนต่างกนัเพ่ือน าเสนอต่อสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพ้ืนท่ีและพรรค
การเมืองฝ่ายรัฐบาลเพ่ือน าไปด าเนินการจดัท าเป็นนโยบายสู่การปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวทิยาลยัมหิดล

ข้อมูล ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

(แผนงานพืน้ฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

7.โครงการสานเสวนาเพือ่แลกเปลีย่นปัญหาและหาทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวดัชายแดนใต้ 
จดัท าเอกสารโดยการรวมขอเสนอจากการสานเสวนาระหว่างนกัการเมือง สงัเคราะห์และผลิตขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายจ านวน 1 ขอ้เสนอเชิงนโยบาย เพ่ือใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยเฉพาะพรรคการเมืองท่ีเป็นพรรครัฐบาลน าไปสู่การจดัท าเป็นนโยบายสู่การปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
8.โครงการสานเสวนาพลงัศาสนาเพือ่พหุวฒันธรรมไทย

ผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้ความเขา้ใจในความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ และสงัคมพหุวฒันธรรมไทย   และมีความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา เพ่ิมมากข้ึน
9.โครงการจัดสัมมนาและประชุมวชิาการ

เป็นการพฒันาและเผยแพร่องคค์วามรู้และงานศึกษาวิจยัดา้นสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษาใหเ้กิดประโยชน์ในวงกวา้ง ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายทั้งการเสวนาวิชาการ การประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ และการอบรมเชิงปฏิบติัการ และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ โดยกิจกรรมท่ีจดัข้ึนไดร่้วมมือกบัเครือข่าย
ทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบนัวิชาการ ภาคประชาสงัคม และองคก์รระหว่างประเทศ

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม) 10,000,000            7,220,180.78               72.20                      

เงินอุดหนุนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 10,000,000            7,220,180.78               72.20                      1. การรวบรวมอนุรักษพ์นัธุ์สมุนไพรและจดัปลูกเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใหบ้ริการ สามารถดูแลรักษาสมุนไพร ใหมี้จ านวนไม่นอ้ยกว่า 760 ชนิดตลอดปี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรท่ีส าคญัพร้อมทั้งใหข้อ้มูลวิชาการท่ีถูกตอ้ง ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ในการดูแลสุขภาพ ท างานวิจยั หรือพฒันาเป็นอาชีพเสริมได ้   
2. การจดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพรในเวบ็ไซตอุ์ทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพ่ือใหข้อ้มูลสมุนไพรท่ีใหบ้ริการประชาชนมีความทนัสมยัและสมบูร์มากยิง่ข้ึน และประชาชนสามารถ
เขา้ศึกษาขอ้มูลไดส้ะดวกและหลากหลายช่องทางทั้งการมาชมท่ีอุทยานฯและทางเวบ็ไซต์
3. การอบรมความรู้หรือจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มส าหรับประชาชนทัว่ไป - จดัการอบรมหรือกิจกรรมสาธิต 79 คร้ัง ไดแ้ก่ กิจกรรมสาธิตการท ายาดม
สมุนไพร การเพาะช าสมุนไพรเบ้ืองตน้ การท าอาหารสมุนไพร การท าน ้ามนัไพล การท าลูกประคบสมุนไพร เป็นตน้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นสมุนไพรแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ใหมี้
ประสบการณ์และมีความมัน่ใจในการใช้สมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยใ์นการดูแลสุขภาพมากยิง่ข้ึน

4. การเก็บรวบรวมเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้ จ  านวน 30 ชนิด เพ่ือใหเ้กิดแหล่งเรียนรู้ดา้นเคร่ืองยาสมุนไพรท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้งชดัเจน ทั้งสายพนัธุ์และการใช้ประโยชน์
5. การรวบรวมและจดัท าตวัอยา่งสมุนไพรแหง้ (Herbarium specimen)  เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลสมุนไพรท่ีส าคญัท่ีประชาชนหรือนกัวิจยัสามารถใช้ในการอา้งอิงดา้นพฤกษศาสตร์และ
การน าสมุนไพรไปใช้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
6. การจดัท าฐานขอ้มูล e-herbarium ของสมุนไพรไทย เพ่ือใหป้ระชาชนมีฐานขอ้มูลสมุนไพร รวมทั้งเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้ และขอ้มูลงานวิจยัท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ท่ีสามารถเขา้ถึงได้
ง่ายยิง่ข้ึน
7. กิจกรรม การส ารวจและอนุรักษพ์นัธุ์พืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์จากป่า จากโครงการส ารวจเข่ือนศรีนครินทร์ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพื์ชสมุนไพรท่ีหายากและหา
แนวทางในการวิจยัต่อไป

0105 ส านักงานอธิการบดี (กองบริหารงานวจิัย) 545,199,600.00     544,634,900.00           99.90                      

เป้าหมายท่ี 1 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 267,492,900          266,928,200.00           99.79                      ด าเนินโครงการวิจยั 49 โครงการ

เป้าหมายท่ี 2 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 151,664,300          151,664,300.00           100.00                    ด าเนินโครงการวิจยั 81 โครงการ

เป้าหมายท่ี 3 การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการสร้างองคค์วามรู้พ้ืนฐานของประเทศ 111,561,700          111,561,700.00           100.00                    ด าเนินโครงการวิจยั 113 โครงการ

เป้าหมายท่ี 4 การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจยัและนวตักรรมของ
ประเทศ

6,261,300              6,261,300.00               100.00                    ด าเนินโครงการวิจยั 3 โครงการ

เป้าหมายท่ี 4 พฒันาบุคลากร และเครือข่ายวิจยั 8,219,400              8,219,400.00               100.00                    ด าเนินโครงการวิจยั 4 โครงการ

0100 ส านักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา) 12,802,000            13,204,617.65             103.14                    

เงินอุดหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4,802,000              4,801,990.43               100.00                    จดัอบรมอาจารยใ์หม่ และจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง "การพฒันาการจดัการเรียนการสอน รายวิชามมศท 100 ประจ าปีการศึกษา 2562" เพ่ือระดมความคิดและร่วมกนัพฒันาเน้ือหา 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล แผนการสอนมีการแบ่งกลุ่มนกัศึกษาท าโครงงาน เม่ือจบภาคการศึกษา ในรูปแบบโปสเตอร์ และมีการจดัการเรียนกาสอน
รายวิชา มมศท 100 เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้กวา้งขวาง มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้น สงัคม เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อส่ือสารและความหมายไดดี้ มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และด ารงอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี
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เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด 
(Massive Open Online Course : MOOC )

8,000,000              8,402,627.22               105.03                    1.ผลิตรายวิชาแบบ MOOC ปี62 จ านวน 6 รายวิชา และเปิดสอนรายวิชา SPOC/MOOC ปี61 จ านวน 38 รายวิชา
2.จ านวนบทเรียนท่ีเขา้ร่วม 29 บทเรียน และมีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 400 คน
ผลจากการด าเนินงานท าใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมหิดล มีความรู้ความสามารถในการสร้างบทเรียนออนไลน์และน าบทเรียนออนไลน์ไปใช้จดัการเรียนการสอนทั้ง
ในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานและการเรียนแบบ Full online courses อีกทั้งนกัเรียน นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจรายวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลยัมหิดล ไดล้งทะเบียนเรียน
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และน าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดในอนาคต

0117 ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ) 10,011,000            8,822,664.79               88.13                      

เงินอุดหนุนโครงการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่สากล 10,011,000            8,822,664.79               88.13                      โครงการน้ีเป็นการพฒันาคุณภาพหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานสากลโดยใช้ Outcome based Education เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา และใช้การขอรับการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรระดบั
อาเซียนตามเกณฑ ์AUN-QA เป็นเป้าหมายเบ้ืองตน้ รวมถึงการรับการรับรองตามเกณฑม์าตรฐานสากลเฉพาะสาขาเป็นเป้าหมายต่อไป จากการด าเนินโครงการยอ่ยทั้ง 11 โครงการ ท า
ใหมี้จ านวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑคุ์ณภาพระดบัสากล โดยหลกัสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานระดบัอาเซียน AUN-QA  และการรับการรับรองตาม
เกณฑม์าตรฐานสากลเฉพาะสาขาอ่ืนๆ แลว้มี จ  านวน 24 หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ดงัน้ี 
1. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) จ านวน 11 หลกัสูตร
2. World Federation for Medical Education (WFME) จ านวน 2 หลกัสูตร
3. International Society of Prosthetics and Orthotics: ISPO จ านวน 3 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. MusiQuE จ านวน 1 หลกัสูตร 
8. Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) จ านวน 4 หลกัสูตร (อยูร่ะหว่างรอใบประกาศนียบตัร)

โครงการยอ่ย 11 โครงการ มีดงัน้ี
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

ด าเนินการจดัควบรวมกบัโครงการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project  (มีการจดัซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑ ์เพ่ือสนบัสนุนในการด าเนินการในโครงการน้ี)
3.MU AUN-QA Assessor Training

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

ด าเนินการตรวจประเมินฯ หลกัสูตร แลว้จ านวน 77  หลกัสูตร แบ่งเป็น
ระดบัปริญญาตรี 23 หลกัสูตร
ระดบัปริญญาโท 32 หลกัสูตร
ระดบัปริญญาเอก 21 หลกัสูตร
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5.สนับสนุนหลกัสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียนตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอืน่ 
สนบัสนุนหลกัสูตรเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอาเซียน AUN-QA # คร้ังท่ี 136 จ านวน 4 หลกัสูตร คือ 1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  2) หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 3) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ วิทยาลยัราชสุดา 4) หลกัสูตรอายรุศาสตรเขตร้อนคลินิกมหาบณัฑิต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
6.การสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวทิยาลยัเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับอาเซียน โดยเข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA

ส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment  (Tier 1) จ านวน 10 ท่าน / (Tier 2) จ านวน 4 ท่าน
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 ท่าน และศึกษาดูงาน
ดา้นการพฒันาคุณภาพท่ี Holy Angel University ประเทศฟิลิปปินส์ จ  านวน 2 ท่าน
8.AUN-QA Share & Learn from Good Practices and Special Clinic

ใหค้  าปรึกษาในการเขียนและปรับแก ้SAR แก่หลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA จ านวน 12 หลกัสูตร เพ่ือรอรับการตรวจ รอบ รอบกุมภาพนัธ์ 2562 ตุลาคม 2562 และกุมภาพนัธ์ 2563 คือ
1) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  2) หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร์3) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ วิทยาลยัราชสุดา 4) หลกัสูตรอายรุศาสตรเขตร้อนคลินิกมหาบณัฑิต คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน 5) หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต (นานาชาติ) 6) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาภูมิคุม้กนั) (นานาชาติ)  7) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(กายวิภาคศาสตร์) 8 )หลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบดั (นานาชาติ) 9) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย ์10) หลกัสูตร
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยกุต ์(นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ 11) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์สงัคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 
(นานาชาติ) คณะเภสชัศาสตร์ 12) หลกัสูตรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมคลินิก (นานาชาติ) คณะเภสชัศาสตร์

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

ด าเนินการจดักิจกรรมในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2562
10.AUN-QA Assessor Calibration

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

จดัประชุมวิชาการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 1 "Thailand Quality education Forum 2019"  วนัท่ี 28-29 ม.ค.62

0108 ส านักงานอธิการบดี (กองกจิการนักศึกษา) 250,000                 174,739.00                  69.90                      

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 250,000                 174,739.00                  69.90                      จดัโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม โดยมีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 2,535 คน ภายหลงัจากการจดัโครงการ นกัศึกษา บุคลากร และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เกิดความใส่ใจในอนุรักษ ์เผยแพร่และ
พฒันาศาสนา ตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของศิลปวฒันธรรม ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติตามแบบแผนวฒันธรรมอนัดีงามของไทย มีโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม  20 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการวิศวะร่วมสืบสานต านานประเพณี "ลอยกระทง" โครงการ “MB Cultural day : สืบสาน.ศิลปะวฒันธรรม สงกรานต ์เบิกบานใจ” โครงการ
ชิมขนม ชมวฒันธรรมไทย โครงการสืบสานประเพณีไทยสร้างก าลงัใจแก่ผูสู้งอาย ุโครงการสงบจิต วิปัสสนา คร้ังท่ี 5 โครงการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย (ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย) 
โครงการศิลปวฒันธรรมกบัการพฒันาจิตใจเพ่ือเช่ือมโยงสองวฒันธรรม ประจ าปี 2562 โครงการ Friendship and Cultural Exchange Camp & Mahidol Core Value เป็นตน้

0300 คณะทันตแพทยศาสตร์ 121,750,000          115,019,327.80           94.47                      

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 45,696,200            45,684,804.95             99.98                      รักษาผูเ้ขา้รับบริการทางทนัตกรรม ท าใหผู้ป่้วยภาวะทางช่องปากและฟันไดรั้บการรักษาและฟ้ืนฟสุูขภาพช่องปากอยา่งครบวงจร ท าใหล้ดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางออ้ม สามารถ
บรรลุผลสมัฤทธ์ิในการรักษาท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการด าเนินการดูแลผูป่้วยกลุ่มพิเศษ เช่น ผูพิ้การหรือผูด้อ้ยโอกาส ผูสู้งอาย ุท่ีจะไดรั้บการดูแลทั้งดา้นร่างกาย (การฟ้ืนฟู
สภาพ) รวมถึงการดูแลดา้นจิตใจ การฝึกการด ารงชีวิต เพ่ือเขา้สงัคมอยา่งมีคุณค่า นอกเหนือไปจากการดูแลทางดา้นทนัตกรรม และจากการด าเนินงานรวมกนัท าใหเ้กิดเครือข่ายของ
การจดัการองคค์วามรู้เพ่ือการเรียนรู้และการวิจยัแบบบูรณาการสู่สาธารณะ
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เงินอุดหนุนการพฒันาระบบบริการทางทนัตกรรมระดบัสูงกว่าตติยภูมิ 12,600,000            12,587,724.20             99.90                      ใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่ผูเ้ขา้รับบริการ จ านวน 472,971 ราย และซ่อมแซมระบบบริหารจดัการเคร่ืองแม่ข่ายเสมือน Virtualization และน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาพฒันา
โปรแกรมเพ่ือช่วยในการออกแบบ ผลิตช้ินงานทางทนัตกรรม รวมถึงเคร่ืองมือ และวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการใหบ้ริการ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ท า
ใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งเป็นสุข

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 12,500,000            12,468,240.23             99.75                      จดัด าเนินการเรียนการสอน การฝึกปฏิบติังานในคลินิก และใหน้กัศึกษาทนัตแพทย ์ชั้นปีท่ี 6 ออกฝึกปฏิบติังานภาคสนาม ณ จงัหวดั เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และบุรีรัมย ์เพ่ือสร้าง
ความเขา้ใจในโครงสร้างและระบบ การบริการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและ
ระบบบริการสาธารณสุขและสามารถปฏิบติังานในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นการเพ่ิมบุคลากรทางทนัตแพทยใ์นระดบัประเทศใหเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูป่้วยท่ีเขา้รับ
การบริการรักษาทางทนัตกรรมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาทนัตแพทย)์

4,278,800              4,270,945.38               99.82                      จดัด าเนินการเรียนการสอน และฝึกปฏิบติังานในคลินิกและการเรียนการสอน โดยมีนกัศึกษาทนัตแพทย ์ชั้นปีท่ี 6 ออกฝึกปฏิบติังานภาคสนาม ณ จงัหวดั เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
และบุรีรัมย ์เพ่ือใหน้กัศึกษาทนัตแพทยไ์ดฝึ้กปฏิบติังานจริง เพ่ือสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและระบบ การบริการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและระบบบริการสาธารณสุขและสามารถปฏิบติังานในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นการเพ่ิมบุคลากรทางทนัตแพทยใ์น
ระดบัประเทศใหเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับความตอ้งการของผูป่้วยท่ีเขา้รับการบริการรักษาทางทนัตกรรมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี

เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างทนัตสุขภาพแก่ชุมชน 3,000,000              2,940,987.03               98.03                      ใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่ผูเ้ขา้รับบริการ โดยมีผูป่้วยท่ีรับบริการรักษาดว้ยทนัตกรรมรากเทียมจ านวน 3,693 คน ผูเ้ขา้รับบริการโครงการพฒันารูปแบบการส่งเสริมทนัตสุขภาพของผู ้
ดว้ยโอกาสในทอ้งถ่ืนทุรกนัดาร ในอ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย จ  านวน 4,903 คน และมีการจดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์เผยแพร่ความรู้ทางทนัตกรรม จ านวน 12 เร่ือง 
เพ่ือพฒันาการใหค้วามรู้ทางดา้นทนัตสุขภาพแก่ ครู ผูดู้แลเด็ก เด็กกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ทางดา้นทนัตสุขภาพและโภชนาการ มีสุขนิสยัของการบริโภคอาหาร
และการดูแลรักษาอนามยัช่องปากอยา่งถูกตอ้ง รวมถึงเกิดความร่วมมือระหว่างคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และโรงเรียนในเขตอ าเภอในต่างจงัหวดัในการให้
ความส าคญัและดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก

เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดบัปริญญาเอก 8,000,000              8,000,000.00               100.00                    มีบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา  มีความรู้  ความเช่ียวชาญในการดูแลผูสู้งอายทุางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ สามารถออกไปปฏิบติังานส่งเสริมทนัตสุขภาพใหก้บัประชาชน ใหท้ดัเทียม
มาตรฐานสากลของนานาประเทศ เพ่ือรองรับบทบาทในการร่วมผลิตทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง/ทนัตแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ มีอาจารยส์าขาทนัตแพทยศาสตร์ท่ีไดรั้บทุนอยูร่ะหว่างการศึกษา 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 ระยะเวลารับทุน 3 ปี

เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะฟ้ืนฟผููท่ี้มีใบหนา้ ขากรรไกรบกพร่อง 3,500,000              2,827,176.05               80.78                      รักษาผูป่้วยแบบบูรณาการแก่ผูป่้วยดอ้ยโอกาสและยากไร้ท่ีมีรอยโรคของช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ และผูป่้วยท่ีมีความพิการของใบหนา้และขากรรไกร รวมถึงผูป่้วยเด็ก
พิเศษอยา่งครบวงจร  โดยไม่คิดมูลค่า เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตแก่ผูป่้วยท่ีมีความพิการทางใบหนา้ขากรรไกรตลอดจนผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติอ่ืนๆ สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งสะดวกยิง่ข้ึน 
เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาสุขภาพช่องปากและระบบบดเค้ียวผูด้อ้ยโอกาส 9,575,000              9,473,654.78               98.94                      ใหบ้ริการทางทนัตกรรมแก่ผูเ้ขา้รับบริการ โดยไม่คิดมูลค่า มีประชาชนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บบริการทางทนัตสุขภาพช่องปาก 174,497 คน มีความรู้ความเขา้ใจในการรักษาสุขภาพ
ในช่องปากท่ีดีข้ึน มีสุขภาพในช่องปากท่ีดีข้ึน สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข และเป็นไปตามนโยบายดา้นสาธารณสุขของประเทศ
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนศนูยท์นัตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีและหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี

12,600,000            9,937,010.49               78.87                      1.การด าเนินงานประจ า ออกหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน/ออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนท่ี โดยใหบ้ริการตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ขดูหินน ้าลาย ถอนฟัน รักษา
คลองรากฟัน และใส่ฟันปลอมถอดไดฐ้านพลาสติก (เป็นคร้ังคราว) แก่นกัเรียนในโครงการพระราชด าริฯ และโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน รวมทั้งประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ทั้งภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมจ านวน 21 คร้ัง มีผูเ้ขา้รับบริการทางทนัตกรรม 17,058 คน เพ่ือเป็นศนูยก์ลางในการประสานงานของศนูยท์นัตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศนูยต์น้แบบการใหบ้ริการทางทนัตกรรมและใหค้วามรู้ทางทนัตสุขศึกษา โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ แก่นกัเรียน 
ประชาชนผูย้ากไร้ในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร  หรือห่างไกลความเจริญทัว่ประเทศ ใหไ้ดรั้บการบริการรักษาทางทนัตกรรม มีสุขภาพช่องปากท่ีดีข้ึน และไดรั้บความรู้ทางทนัตสุขศึกษา เป็น
การสร้างและขยายเครือข่ายการใหบ้ริการและใหค้วามรู้ทางทนัตสุขภาพแก่ประชาชนทัว่ไปท่ีห่างไกลความเจริญท่ีครอบคลุมทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ  ท่ีมุ่งการส่งเสริมการป้องกนัและ
ฟ้ืนฟสุูขภาพช่องปาก

2.การด าเนินงานพิเศษ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
-โครงการยวุทูตสุขภาพดี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ด าเนินงานดา้นการป้องกนัโรค เร่ิมจากเด็กในวยัเรียนท่ีตวัแทนของนกัเรียนและครูจากโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
สงักดักองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน โดยมุ่งหวงัใหค้รูและนกัเรียนท่ีเป็นตวัแทน มีความรู้และมีศกัยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปาก สามารถเป็นยวุทูตท่ีสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปเผยแพร่ต่อแก่นกัเรียนและบุคคลากรต่างๆ ของโรงเรียนรวมทั้งครอบครัวได ้เพ่ือพฒันาดา้นทนัตสุขภาพและสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมความแขง็แกร่งของชุมชน ในการร่วม
สร้างร่วมพฒันาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอยา่งมัน่คง 
-โครงการหน่วยงานตน้แบบฟันดีมีสุข  เพ่ือเป็นตน้แบบในการมีสุขภาพช่องปากและฟันท่ีดี มีความรู้และมีศกัยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บต่อยอดใหก้บั
ประชาชนมีสุขภาพช่องปากท่ีดีและย ัง่ยนื ศนูยท์นัตกรรม โดยจดัใหบ้ริการตรวจรักษา และฟ้ืนฟสูภาพช่องปาก และเผยแพร่ความรู้ดา้นทนัตสุขภาพสามารถน าความรู้เผยแพร่ต่อแก่
ผูอ่ื้นและประชาชนได้

เงินอุดหนุนศนูยส่์งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายอุยา่งเป็นระบบมีมาตรฐานและ
ครบวงจร

10,000,000            6,828,784.69               68.29                      พฒันาศนูยท์นัตกรรมผูสู้งอาย ุเพ่ือเป็นศนูยก์ลางในการใหบ้ริการทนัตสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร ท่ีมุ่งการส่งเสริมการป้องกนั  การรักษา  การฟ้ืนฟแูละการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีจุดเรียนรู้และนวตักรรมดา้นสารสนเทศทางทนัตแพทยศาสตร์ ตลอดจนการบริหารจดัการ การใหค้  าปรึกษาท่ีมีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในระดบั
ภูมิภาค (Dental Information Hub of Asia) โดยมีจ านวนผูสู้งอายท่ีุเขา้รับบริการทางทนัตกรรม จ านวน 3,364 ราย

0400 คณะเทคนิคการแพทย์ 19,323,500            16,564,203.78             85.72                      

โครงการการประยกุตใ์ช้และพฒันาต่อยอดนวตักรรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองคร์วม 
(holistic health & Wellness) เพ่ือยกระดบัสุขภาวะผูสู้งอายใุนกลุ่มภาคกลาง

5,000,000              3,154,420.37               63.09                      พ้ืนท่ีและชุมชนเป้าหมายท่ีด าเนินการลงพ้ืนท่ีจ านวน 7 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 6) เสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 7) กรุงเทพฯ และปริมณฑล (เซ็นทรัล
 ศาลายา ภายใตโ้ครงการ รวมใจสร้างสุขภาวะดีวิถีเกษตรปลอดภยั ร่วมกบั บริษทั เซ็นทรัลพฒันา)ซ่ึงมีผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการ ทั้งหมด 1,198 คน โดยผูสู้งอายใุนแต่ละชุมชนจะได้
เขา้ถึงประสบการณ์ในการดูแลสุขภาวะในทุกมิติ ทั้งการดูแลสุขภาพกายดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการโภชนาการ การออกก าลงักาย และการดูแลสุขภาพใจ ดว้ยกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความผ่อนคลายจากเสียงดนตรี กิจกรรมศิลปะ เป็นตน้ โดยมีการติดตามดว้ยการประเมินสุขภาวะกายผ่านการตรวจสุขภาพ และการประเมินสุขภาวะใจ จากแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
รวมทั้งตรวจวดัสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าสมอง ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม นอกจากผูสู้งอายไุดเ้ขา้ถึงนวตักรรมในการผ่อนคลายแลว้ ยงัสามารถเขา้ถึงนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีติดตาม
สถานะทางสุขภาพ จาก mobile application อีกดว้ย พบว่าผูสู้งวยัท่ีมีสุขภาวะกายและใจท่ีดีข้ึนจากผลการประเมินและติดตามในทุกเดือน นอกจากน้ีพบว่าการเขา้กลุ่มของผูสู้งวยัจะช่วย
ใหล้ดความเส่ียงของภาวะซึมเศร้าของผูสู้งวยัไดเ้ช่นกนั

เงินอุดหนุนการตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภยัจากสารตกคา้งยาฆ่าแมลงใน
กลุ่มภาคกลาง

10,000,000            9,170,303.66               91.70                      1. การส ารวจพ้ืนท่ีและแปลงเป้าหมายเพ่ือการผลิตเกษตรปลอดภยั 1,302 แปลง ดว้ยการเก็บตวัอยา่งจากเกษตรกร โรงพยาบาล และโรงเรียน 
2. จดัสมัมนาเครือข่ายและฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมทศันคติและความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภยั ดว้ยแนวทางการเพ่ิมผลผลิตดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และ
แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพดว้ยการบริโภคอาหารปลอดภยั แก่ผูรั้บบริการ 891 คน
3.การสร้างความเช่ือมัน่ในการบริโภค โดยการสุ่มตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกคา้ง
-ในกลุ่มเกษตรกร / กลุ่มท่ีมีสถานะทางสุขภาพเส่ียงต่อการเกิดโรค NCD ของผูป่้วยในโรงพยาบาล บุคลากรท่ีอยูใ่นองคก์รรัฐ-เอกชน / ผูบ้ริโภคทัว่ไป 
-ในกลุ่มผูบ้ริโภคต่างๆ เช่น ผูป่้วยในโรงพยาบาล นกัท่องเท่ียว และประชาชน โดยเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะฯ กบัสามพรานริเวอร์ไซด)์
4. การตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งยาฆ่าแมลง โลหะหนกั และเช้ือก่อโรคในผลผลิตทางการเกษตรและตวัอยา่งอาหาร  2,125 ตวัอยา่ง / 6,726 การทดสอบ ในกลุ่มสารตกคา้งยาฆ่าแมลง 
กลุ่มสารตา้นเช้ือรา และกลุ่มสารอ่ืนๆ กลุ่มโลหะหนกั (แคดเมียม/ ตะกัว่/ ปรอท/ สารหนู) กลุ่มเช้ือจุลินทรีย ์(ตรวจหาเช้ือ E.coli/ Salmonella/ Total plate count) กลุ่มปรสิตและไข่พยาธิ
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

5. การพฒันาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตเกษตรและอาหารปลอดภยั  1 ระบบ
6. การเช่ือมโยงแนวทางการส่งต่อผลผลิตสู่โรงพยาบาล / หน่วยงานความร่วมมือและตลาดระดบัต่างๆ (modern trade supermarket)  ร้านคา้ปลีกในป๊ัมน ้ามนั หรือ ตลาดทัว่ไป
7. การประชาสมัพนัธ์แนะน าแหล่งผลิตและจ าหน่ายเกษตรและอาหารปลอดภยั เพ่ือการส่ือสารสาธารณะในวงกวา้ง ในรูปแบบหนงัสือ เพ่ือใช้เผยแพร่การด าเนินงานโครงการ ใหแ้ก่ 
เกษตรกร ผูบ้ริโภคทัว่ไป และหน่วยงาน ท่ีร่วมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จ านวน 1 เล่ม

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 4,323,500              4,239,479.75               98.06                      1.มีหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยช์ั้นน าท่ีมีศกัยภาพในระดบัสากล ท่ีสามารถรองรับภารกิจดา้นต่างๆ และการสร้างผลกระทบเชิงบวก ใหบ้ริการแก่ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอกท่ีมารับ
บริการท่ีศนูยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษกเพ่ิมข้ึน โดยใหมี้ MT (การทดสอบ )  134,533 การทดสอบ /  MT (ราย) 15,161 ราย และผูรั้บบริการตรวจสุขภาพเห็นคุณค่าและตระหนกัถึง
ความส าคญัของการสร้างเสริมสุขภาพ  96.34%   
2. มีการพฒันางานทางเทคนิคการแพทย-์รังสีเทคนิคอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถส่งต่อองคค์วามรู้ และทกัษะปฏิบติัสู่นกัศึกษาในหลกัสูตร และเครือข่ายทางวิชาชีพในระดบัต่างๆ อยา่ง
เป็นรูปธรรม 
-นกัศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ท่ีเขา้รับการฝึกปฏิบติั/ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ) 132 คน / (ต่างประเทศ)  8 คน
-มีผลงานวิจยั R2R   1 เร่ือง
-มาตรฐานสากลท่ีหอ้งปฏิบติัการไดรั้บการรับรอง    2 มาตรฐาน

0500 คณะพยาบาลศาสตร์ 42,053,300            31,320,979.05             74.48                      

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 41,053,300            30,895,401.95             75.26                      จดัการเรียนการสอนนกัศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม สามารถด าเนินการไดต้ามแผนและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยผลผลิตของผูส้ าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษา ตามมาตรฐานหลกัสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ผลผลิตท่ีไดไ้ปใหบ้ริการดา้นการพยาบาล เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งปัญหาดา้นการ
สาธารณสุขของประเทศ

เงินอุดหนุนบริการวิชาการดา้นสุขภาพ 1,000,000              425,577.10                  42.56                      1. กิจกรรมบูรณาการความรู้สู่การพฒันาชุมชนสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื :พ้ืนท่ีชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสมัพนัธ)์ และพ้ืนท่ีก่ึงเมือง (อ าเภอพทุธมณฑล) ประชาชนท่ีมารับบริการไดรั้บความรู้
ดา้นการดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความรู้และทกัษะในการป้องกนัและจดัการดูแลตนเองในเร่ืองโรคเร้ือรังชุมชน มีระบบการดูแลโรคเร้ือรังท่ีเนน้การมีจิตอาสาในการ
ดูแลและพ่ึงพากนั มีการน าหลกัการสุขภาพดีวิถีไทยมาประยกุตใ์ช้ในการดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุอาทิ การออกก าลงักายดว้ยท่าฤาษีดดัตน
2. กิจกรรมพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุส่งเสริมสุขภาพเพ่ือใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพแขง็แรง โดย เนน้เร่ืองการรับประทานอาหาร / การออกก าลงักาย/การหลีกเล่ียงการซ้ือยากิน
เอง การเดินข้ึนลงบนัได การปรับพฤติกรรมเพ่ือลดความเส่ียงต่อการหกลม้ ไม่ด่ืมเหลา้หรือของมึนเมา จดัเก็บของใหเ้ป็นระเบียบ เพ่ือใหส้ภาพแวดลอ้มภายในบา้นปลอดภยัต่อการหก
ลม้ โอกาสหกลม้นอ้ยลง จะช่วยลดผูสู้งอายท่ีุภาวะพ่ึงพาผูอ่ื้น รวมทั้งลดภาวะซึมเศร้าในการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล และถอยห่างจากสงัคม และมีการบูรณาการการเรียนการสอนในการ
สร้างเสริมศกัยภาพในการเป็นพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลผูสู้งอาย ุและผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงท่ีบา้นผ่านส่ือ Social Media Facebook และผูดู้แลผูสู้งอายไุดรั้บค าแนะน าท่ี
ถูกตอ้งจากเครือข่ายพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลผูสู้งอาย ุเกิดเครือข่ายและการส่ือสารทางดา้นสุขภาพ มีระบบการใหค้  าปรึกษาในเร่ืองการดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุท  าใหป้ระชาชน
ไดรั้บค าปรึกษาผ่านส่ือไดท้นัทีอยา่งถูกวิธีลดความเส่ียงในการอุม้ยกพยงุท่ีผิดวิธีท่ีท  าใหผู้สู้งอายเุจ็บตวัและเกิดแผลกดทบั
3. กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพสามเณรวดัไผ่ด า จ.สิงห์บุรี พระอาจารยแ์ละสามเณรไดรั้บพฒันาศกัยภาพการลา้งมือ มีกิจกรรมการท าน ้ายาลา้งมือ/ ลา้งจานไวใ้ช้เองภายในวดั มีการ
ส่งเสริมการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั และมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่องปากของสามเณร โดยใหส้ามเณรฝึกแปรงฟันอยา่งถูกวิธี 
สามเณรทุกรูปไดรั้บการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของสามเณร (ตรวจสุขภาพ) และเกิดระบบการดูแลในเร่ืองสุขภาพจิตแก่สามเณรทั้งระบบการคดักรอง ระบบการให้
ค  าปรึกษา เกิดการสร้างและพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า การมีจิตอาสาโดยการพฒันาผูน้ า (สามเณรแกนน า)
4.  กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในแรงงานขา้มชาติแบบบูรณาการ การบริการวิชาการ วิจยั และการเรียนการสอน มีการพฒันาหลกัสูตรและคู่มือการอบรมเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพ และส่ือการเรียน มีการน าเสนอโครงการจดัท าส่ือการเรียนรู้เพ่ือประกอบโครงงานกลุ่มในการน าความรู้สู่ชุมชน และเพ่ือแรงงานขา้มชาติ  การจดัแสดงนิทรรศการ
ผลงานของแกนน าแรงงานขา้มชาติ ท่ีเขา้รับการอบรมถอดบทเรียนเพ่ือประเมิน โครงการ รวมทั้งมหกรรม/ตลาดนดัสร้างเสริมสุขภาพขยายผลการเรียนรู้สู่เพ่ือนแรงงานขา้มชาติ
5. กิจกรรม บริการใหค้  าปรึกษาและ/หรือจดันิทรรศการความรู้ดา้นสุขภาพ ในวนัส าคญัต่างๆ เช่น ด าเนินการบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ใหค้  าปรึกษาแก่ประชาชนและจดันิทรรศการ
ความรู้ดา้นสุขภาพต่างๆ เช่น วดัความดนัโลหิต วดัดชันีมวลกาย วดัสายตา ตรวจสารพิษตกคา้งในเลือด และโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ไดแ้ก่ NCD ผูสู้งอาย ุแม่และเด็ก บุหร่ี  สุขภาพดีวิถี
ไทย (นวดแผนไทย) นบักา้วพาเพลิน เดินออกก าลงักาย ท าอยา่งไรเม่ือปวดหลงั การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

6. กิจกรรม “ต ารวจไทยใส่ใจสุขภาพ” ด าเนินการจดักิจกรรมโดยมีการประชุมปรึกษาวางแผนร่วมกบัหน่วยงานและคดักรองสุขภาพต ารวจ จ านวน 30 คนท าใหท้ราบปัญหาสุขภาพ 
เบ้ืองตน้ของต ารวจ

0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 196,201,800          194,924,184.93           99.35                      

โครงการพฒันารูปแบบบริการดูแลและป้องกนัภาวะเบาหวานและความดนัเลือดสูง 5,000,000              4,999,700.00               99.99                      จดักิจกรรมเพ่ือท าใหผู้ป่้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังไดรั้บการติดตามผลการรักษาพยาบาล และการปฏิบติัตน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการฟ้ืนฟมูากข้ึน ลดภาวะแทรกซอ้น ท าให้
ทั้งผูป่้วยและครอบครัวมีสุขภาวะท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน หากเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ จะไดรั้บแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งผูป่้วย/ผูดู้แลยงัไดรั้บความรู้จากกิจกรรมเพ่ือพฒันาการดูแล
ตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงเกิดการบูรณาการงานของทีมหน่วยบริการสุขภาพ ทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี ผ่านกิจกรรม เช่น
1. จดักิจกรรมเจาะเลือดคนไขท่ี้เขา้ร่วมโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวานของ อ าเภอบางพลี และส่งตรวจหอ้งปฏิบติัการเพ่ือน าค่าระดบัน ้าสะสมในเลือดของผูป่้วยมา
วิเคราะห์ผล 
2. จดักิจกรรมลงพ้ืนท่ี รพ.สต.บางปลาหมู่ 14 เพ่ือพดูคุยปรึกษาหารือขั้นตอนการท างานและช้ีแจงรายละเอียดของโครงการกบัเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. และลงพ้ืนท่ี รพ.สต.ราชาเทวะ เพ่ือเก็บ
ขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลเวชระเบียนคนไขท่ี้เขา้ร่วมโครงการพฒันาการดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน 
3. จดักิจกรรมการเขา้กลุ่ม DSME (Developmental Surveillance and Promotion Manual) การใหค้วามรู้ผูป่้วยเบาหวานรายบุคคลแก่เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของ
คลินิกเบาหวาน ในรพ.สต.ราชาเทวะ 
4. จดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองเบาหวานในกลุ่มผูป่้วยท่ีเขา้ร่วม ท ากิจกรรมลงพ้ืนท่ีและติดตามผล การใหค้วามรู้รายบุคคลแก่ผูป่้วยเบาหวานท่ีเขา้ร่วมโครงการ เร่ืองการรับทานอาหารท่ี
เหมาะสม การใช้ยาในผูป่้วยเบาหวาน และการฉีดอินซูลิน และการใช้เคร่ืองตรวจน ้าตาลปลายน้ิว 
5. จดักิจกรรมดูแลผูป่้วยติดบา้นติดเตียง โดยบูรณาการการฟ้ืนฟผููป่้วยเขา้กบัการปลูกผกั เพ่ือหวงัผลใหผู้ป่้วยติดบา้นติดเตียงมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน มีกิจกรรมพฒันาการเคล่ือนไหว
แบบละเอียดของมือร่วมกบัการปลูกผกัและเรียนรู้วิธีการดูแลตน้ไม ้เพ่ิอด าเนินการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ใหค้วามรู้แก่ญาติแและผูป่้วยรายใหม่ เสริม/คงไวซ่ึ้งศกัยภาพท่ีผูป่้วยมี
6. กิจกรรมผูป่้วยติดเตียง ลงติดตามผูป่้วยใน เพ่ือท ากิจกรรมฝึกการออกก าลงักลา้มเน้ือระยางคส่์วนบน และลงส ารวจผูป่้วยระยะกลางรายใหม่เพ่ือเขา้ไปแนะน าความรู้

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 53,360,100            53,359,842.46             100.00                    จดัการเรียนการสอน ส าหรับฝึกปฏิบติันกัศึกษาแพทย ์พยาบาล ท่ีเขา้รับการศึกษา/ฝึกปฏิบติังาน 3,156 คน เพ่ือเพ่ิมทกัษะและการเรียนรู้ดา้นการศึกษาและวิจยั เป็นการเพ่ิมศกัยภาพใน
การรักษาพยาบาล และจดัซ้ือจดัหายา เช่น ยาท่ีเก่ียวกบัโรคมะเร็ง, ยาตา้นภูมคุม้กนั, ยาทางจิตเวช ฯลฯ เพ่ือใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ผูรั้บบริการ

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 24,926,700            24,926,240.40             100.00                    1. จดัการเรียนการสอนนกัศึกษาพยาบาล โดยจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือสนบัสนุนการศึกษา ครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอนทางการพยาบาล และพฒันาศกัยภาพและทกัษะต่างๆ ท่ีจะ
เป็นส าหรับนกัศึกษาพยาบาลโดยผ่านกิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพ่ือผลิตบณัฑิตพยาบาลท่ีมีความรู้และทกัษะการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน
2. ใหทุ้นสนบัสนุนการพฒันาอาจารยพ์ยาบาลในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก, ระดบัปริญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ โดยพฒันาก าลงัคนดา้นอาจารยพ์ยาบาลตามเกณฑ์
มาตรฐานของสภาการพยาบาลในการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ปริญญาโทต่อเอกตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนัรวม 37 ราย เป็นการเพ่ิมจ านวนอาจารยพ์ยาบาลท่ีมีศกัยภาพมากข้ึน
3. ด าเนินการจดัท าแผนสนบัสนุนกิจกรรม/โครงการเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญและความรู้เสริมหลกัสูตร เช่น ทบทวนหตัถการการพยาบาลของนกัษาพยาบาล, promoting Transformative 
Learning by using simulation
4. สนบัสนุนการจดัท าวารสาร ต  าราสาขาพยาบาลศาสตร์ เช่น สถิติส าหรับการวจัยั, กระบวนการพยาบาลชุมชน, การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในชุมชน, การใช้ยาอยา่ง
สมเหตุสมผล, VARNEY'S MIDWIFERY เป็นตน้
5. เจรจาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศ  และสนบัสนุนบุคลากรในการพฒันางานวิจยั เพ่ือใหเ้กิดผลงานท่ีสามารถตีพิมพไ์ด้

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 77,595,000            77,594,720.29             100.00                    ด าเนินการสนบัสนุนวสัดุยา เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพ่ือผลิตบณัฑิตแพทยท่ี์มีความรู้และทกัษะการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึน

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 5,160,000              5,155,187.25               99.91                      ด าเนินการสนบัสนุนวสัดุวิทยาศาสตร์ และจดัการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมการผลิตบณัฑิตแพทยท่ี์มีความรู้และทกัษะการรักษาพยาบาลเ พร้อมพฒันาคุณภาพการศึกษาตามความตอ้งการ
การบริการทางการแพทยท่ี์เพ่ิมข้ึน

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชนัสูตรพลิกศพ 5,060,000              5,049,999.12               99.80                      1.ใหบ้ริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชนัสูตร  ด าเนินการชนัสูตรพลิกศพ ผ่าศพ จ านวน 1,669 ศพ เพ่ือออกใบชนัสูตรเป็นหลกัฐานพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตท่ีมีความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือ เพ่ือใหค้รอบครัว/ญาติ/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บทราบสาเหตุการเสียชีวิตและสามารถน าไปใช้ในกระบวนการยติุธรรม
2. ด าเนินการการจดัการเรียนการสอนดา้นเวชศาสตร์ชนัสูตร ท าใหน้กัศึกษามีความรู้ดา้นเวชศาสตร์ชนัสูตร
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

500,000                 500,000.00                  100.00                    ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผูถู้กกระท าทางเพศ ผูด้อ้ยโอกาสและคดีความต่างๆ จ านวน 152 ราย  ดงัน้ี
 - การตรวจลายพิมพดี์เอ็นเอ  94 ราย
 - การตรวจไมโตคอนเดรียลเอ็นเอ 48 ราย
 - การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวาย 4 ราย
 - การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมเอกซ์ 6 ราย
โดยสามารถน าหลกัฐาน DNA ซ่ึงมีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ ไปใช้ในกระบวนการยติุธรรม หลกัฐานในทะเบียนราษฎร และสามารถพิสูจน์ความเก่ียวโยงกนัระหว่างบุคคล

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง 10,000,000            9,370,234.01               93.70                      1. มีระบบการบริหารจดัการในดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งอยา่งบูรณาการในรูปแบบของสหสาขาวิชาชีพ โดยมีผูป่้วยมะเร็งท่ีไดรั้บบริการ (รายใหม่) จ านวน 3,462 คน และมีผูป่้วยท่ีเขา้ 
tumor conference เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 42.4 ท าใหผู้ป่้วย ส่งผลใหผู้ป่้วยมีระยะเวลารอคอยเพ่ือรับการรักษา นอ้ยลงอยา่งเป็นระบบ และมีความรู้ดา้นโรคมะเร็ง และการดูแลตนเองในแต่ละ
ชนิดโรค
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  ร่วมจดัประชุมวิชาการนานาชาติ PROS 
2019 และงานประชุมวิชาการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถมัภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ  เร่ือง “ความกา้วหนา้การรักษาโรคมะเร็งในเด็ก
ในประเทศไทย”
3. สนบัสนุนสารเคมีเพ่ือจดัท าโครงการวิจยั เร่ือง ความผิดปกติในการสงัเคราะห์สายโปรตีนท่ีมีบทบาทเก่ียวกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของการสร้างรหสัพนัธุกรรม เป็นตวัช้ีวดัใน
การพยากรณ์โรคท่ีดีของผูป่้วยมะเร็งกระเพาะอาหาร และการจดัหาน ้ายาสารเคมี ในโครงการการพฒันาการรักษาดว้ยวิธีภูมิคุม้กนับ าบดัเพ่ือการรักษาผูป่้วยมะเร็ง Development of 
immunotherapy therapy for cancer treatment ผลส าเร็จของโครงการวิจยัน้ีมีความคาดหวงัว่าจะเป็นการเพ่ืมตวัเลือกในการรักษาโรคมะเร็งใหมี้วิธีการรักษาท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงจะ
ช่วยใหผ้ลการรักษาเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน อนัจะช่วยในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยมะเร็ง
4. จดังานแถลงข่าว ธนาคารชีวภาพส าหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5.สนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยใ์หไ้ดรั้บการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาวิชาการและงานวิจยัท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ
 -แพทยแ์ละบุคลากรศนูยม์ะเร็งไปดูงานและฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูลจากทะเบียนโรคมะเร็ง และนกัฟิสิกส์การแพทย ์ไปประชุมเร่ือง  ESTRO-SEAROG teaching course on 
Advanced Technologist-Malaysia 2018  
 - แพทยภ์าควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ไปดูงานการจดัการเรียนการสอนการเก็บทะเบียนประวติัและการวิจยัเก่ียวกบั gestational trophoblastic disease ณ  England Trophoblastic 
Disease Center , Division of Gynecologic Oncology, Brigham and Women's Hospital และ Harvard Medical School,Boston, Massachysetts USA 
 -แพทยภ์าควิชารังสีวิทยา ไปประชุมเชิงปฏิบติัการ ณ ต่างประเทศ เร่ือง ESTRO School on Dose Modelling and Verification for External Beam Radiotherapy I SANA Metropolitan 
Hotel, Lisbon, Portugal
 - นกัวิจยั จ  านวน 2 ท่านไปศึกษาดูงานเร่ือง เร่ือง Gene editing technology for cancer research ณ องคก์ร/หน่วยงาน The Jackson Laboratory for Genomic Medicine, Farmington, 
Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือไปศึกษาการปรับแต่งยนีท่ีมีความผิดปกติใหก้ลบัมาท างานไดต้ามปกติในเซลลม์ะเร็งชนิดต่างๆ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประยกุตใ์ช้ในผูป่้วย
6. ด าเนินการปรับปรุงการดูแลผูป่้วยมะเร็งทั้ง 3 โรค ไดแ้ก่ มะเร็งปอด (Lung cancer) มะเร็งตบั (HCC) และมะเร็งไต (Kidney Cancer) โดยใช้ทีมสหสาขาวิชา (Multidisciplinary team) 
มากข้ึน โดยเฉพาะ Ramathibodi Lung cancer consortium (RLC) ท าใหอ้ตัราการรอดชีวิตของผูป่้วยสูงกว่า American cancer society 
7. จดัพิมพคู์่มือส าหรับแจกผูป่้วยมะเร็งเร่ือง สมุดประจ าตวัผูป่้วยรังสีรักษาและแผ่นพบัแนะน าบา้นพกัสงัคมสงเคราะห์ และเร่ือง คู่มือการดูแลตนเองขณะไดรั้บยาเคมีบ าบดั  และ
จดัพิมพห์นงัสือ Cancer Report 2017 เพ่ือมีเอกสารอา้งอิงในการใหค้วามรู้แก่ผูป่้วย ญาติ/ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาตนเอง
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวยัรุ่นและกลุ่มผูใ้หญ่
และสูงอายแุบบครบวงจร

5,500,000              4,868,272.46               88.51                      จดักิจกรรม เพ่ือท าใหเ้กิดแนวทางพฒันาตน้แบบการพฒันาประชากรไทย จากกิจกรรมดา้นสุขภาพของโครงการ และผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้ง 1,308 คนไดรั้บความรู้ และการปฎิบติัตนท่ีดี
เพ่ือป้องกนัการเกิดโรค  ท  าใหมี้แหล่งใหค้วามรู้ทั้งดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และเป็นการสร้างเครือข่าย
บูรณาการกบัหน่วยงานระดบักระทรวงและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพของประชากรไทย เพ่ือประโยชน์ต่อประชากรไทยในวงกวา้งครอบคลุมทุกมิติทั้งดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ
 และสงัคม ดงัน้ี
 -กิจกรรมผลิตตน้แบบบริการตรวจยนีพาหะโรคพนัธุกรรมหรือยนีดอ้ยท่ีแอบซ่อนอยูใ่นประชากรไทย โดยมี 3 สาขาวิชาร่วมกนัผลิตตน้แบบ ไดแ้ก่  สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 
(อายรุศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาโรคหวัใจ สาขาวิชาโรคมะเร็ง) สาขาวิชาสูติ-นารีเวชวิทยา และสาขาเทคนิคการแพทย์
 - กิจกรรมปรับปรุงตน้แบบท่ีมีอยูเ่ดิม 1 ตน้แบบ คือ ตน้แบบโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศโดยเกมคอมพิวเตอร์ “Kid…คิด” ส าหรับวยัรุ่นพิการทางการไดย้นิ 
(ปี 2561) โดยมี 3 สาขาวิชาร่วมกนัปรับปรุงตน้แบบ ไดแ้ก่ การพยาบาลอนามยัโรงเรียน การประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษโดยมีหน่วยงานภายนอกขอรับตน้แบบ (ปรับปรุง) การ
พฒันาไปใช้ จ  านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 1.โรงเรียนโสตศึกษา จงัหวดันครปฐม และ2.โรงเรียนโสตศึกษา จงัหวดันนทบุรี
 - กิจกรรมจดัท าเอกสารเผยแพร่จ านวน 2 ช้ิน เช่น ชุดแผ่นพบัโรคพนัธุกรรม (Inborn errors of metabolism) และแผ่นพบัการตรวจคดักรองทารกแรกเกิด (Newborn Screening) เป็นตน้
- จดังาน Chillax Talk 9 นาที กบั viral แห่งปี “The Ingredients: ม้ือพิ(ษ)เศษ” น าเสนอวีดีทศัน์ท่ีไดรั้บความนิยมและมีกระแสตอบรับท่ีดีจากสงัคมในวงกวา้ง เพ่ือการสร้างแรงบนัดาล
ใจใหก้บัอาจารยแ์พทยท่ี์สนใจหรือมีแนวคิดท่ีจะขบัเคล่ือนประเด็นสุขภาพท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและสร้างความร่วมมือร่วมกบันกัครีเอทีฟท่ีท างาน
เพ่ือสงัคม รวมทั้งส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจเร่ืองเกลือและโซเดียมท่ีมีอยูใ่นอาหารเพ่ิมข้ึน 
- จดัท าและเรียบเรียงขอ้มูลจากผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัดา้นพนัธุกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสมัผสัโลหะหนกัและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจดัท าเป็นรูปเล่มและ
ส่งมอบใหก้บัโรงพยาบาลระดบัศนูยแ์ละทัว่ไปในทุกจงัหวดั และหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัท่ีสนใจ รวมทั้งสถาบนัโภชนาการมหาวิทยาลยัมหิดล รวม 100 แห่ง

เงินอุดหนุนโครงการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี เพ่ือยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล

9,100,000              9,099,988.94               100.00                    ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีจ านวน 186 คร้ัง และมีผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการตรวจรักษาพยาบาล 11,405 คน เพ่ือตรวจรักษาและวินิจฉยัโรคเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วย และรับส่งต่อผูป่้วยท่ีจ  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการรักษาในสถานพยาบาลระดบัตติยภูมิ ท  าใหผู้ป่้วยไดรั้บการบริการรักษาพยาบาลโรคเบ้ืองตน้ และไดรั้บความรู้ในการปฏิบติัตนจากการแนะน าการดูแล ป้องกนัตนเองจาก
โรคภยั

0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 415,912,400          415,912,400.00           100.00                    

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 145,795,400          145,795,400.00           100.00                    1. ด าเนินการจดับริการดา้นการแพทย ์การรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก จ านวน  3,100,528 ราย และผูป่้วยใน จ านวน  85,526 ราย และด าเนินงานวิจยัดา้นการรักษาพยาบาล (งานวิจยัคงอยู)่ 
 23  โครงการ 
2.ด าเนินงานวิจยัส าหรับการเรียนการสอนแก่นกัศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเขา้ฝึกปฏิบติังานในโรงพยาบาล
3. ผูป่้วยท่ีมารับบริการดา้นผูมี้บุตรยากและความผิดปกติของทารกในครรภ ์16,759  คน / ผูป่้วยท่ีรับบริการดา้นระงบัปวด 1,605 ราย / ผูป่้วยท่ีรับบริการดา้นวิสญัญีวิทยา 54,830  ราย
4. นกัศึกษาท่ีฝึกปฏิบติัการ และผูอ้บรมดูงานในโรงพยาบาล 2,310  คน
5. ด าเนินการจดัหายา เวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์เพ่ือยกระดบัคุณภาพบริการทางการแพทย ์การศึกษาและการวิจยั
จาการด าเนินงานดงักล่าวท าใหโ้รงพยาบาลมียาและเวชภณัฑท์างการแพทยเ์พียงพอ ในการรักษาพยาบาลใหก้บัผูป่้วยโรคเร้ือรัง โรคซบัซอ้น และยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูป่้วย ถือ
เป็นการสนบัสนุนนโยบายประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของประเทศ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 195,789,000          195,789,000.00           100.00                    ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนโดยมีนกัศึกษาคงอยูจ่  านวน 528 คน และจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  48  คน เพ่ือสามารถ
ผลิตแพทยเ์พ่ิมใหส้ามารถรองรับการขยายศกัยภาพการใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ และด ารงมาตรฐานการผลิตแพทย ์ตามเกณฑม์าตรฐานการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมท่ีก าหนดโดยแพทยสภา และพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถาบนัผลิตแพทยใ์หร้องรับกบัการผลิตแพทยเ์พ่ิม

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 10,836,000            10,836,000.00             100.00                    ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ในการผลิตแพทยท่ี์เหมาะสมและเพียงพอกบัความตอ้งการของภาครัฐบาลและเอกชนใน
ทุกพ้ืนท่ี  ใหไ้ดแ้พทยท่ี์มีความรู้ความสามารถและทกัษะพ้ืนฐานเพียงพอ และมีเจตคติท่ีดีในการศึกษาดว้ยตนเอง การติดตามวิทยาการใหม่ ๆและการวิจยั การศึกษาสามารถผสมผสาน
และประยกุตค์วามรู้ความสามารถทางการแพทยก์บัวิชาการแขนงต่างๆ ในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการดา้นสุขภาพแก่ประชาชน มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี  และสามารถท างานร่วมกบั
บุคลากรสาขาวิชาชีพอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร)

6,525,000              6,525,000.00               100.00                    1. ผลิตบณัฑิตกายอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือลดความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนนกักายอุปกรณ์ท่ีขาดแคลน 
2. ผูป่้วย ผูพิ้การมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน และอาจเก้ือใหส้ามารถกลบัไปท างานเพ่ิมผลผลิตแก่ประเทศต่อไป
3. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นตน้แบบของงานการศึกษาดา้นกายอุปกรณ์ และเป็นแหล่งพฒันาทกัษะดา้นการบริการกายอุปกรณ์
4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นแหล่งใหบ้ริการกายอุปกรณ์ชั้นเลิศ
5. มีหลกัสูตรกายอุปกรณ์ในระดบัปริญญาตรีเทียบเท่าระดบัสากล

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์

5,000,000              5,000,000.00               100.00                    1. ผลิตบุคลากรสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตร์ะดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในการท าเวชปฏิบติั และศกัยภาพในการพฒันางานการแพทยแ์ผนไทย
2. ใหบ้ริการตรวจรักษาดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมงานเวชกรรมแผนไทย เภสชักรรมแผนไทย หตัถเวชกรรมแผนไทย และผดุงครรภ ์ซ่ึงจดัเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการจดัการศึกษาและงานวิจยัพฒันาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย มีจ  านวนผูเ้ขา้รับบริการรักษาผูป่้วย 55,476 ราย
3. ผลิตยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรใหมี้คุณภาพและมาตรฐานการผลิตตามหลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการผลิต (PIC/S : The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical 
Inspection CO-operation Scheme)  หรือ GMP PIC/S  อุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรของประเทศไทยตอ้งรับตวัรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และพยายามพฒันาใหส้ามารถพ่ึงพาตนเอง
และแข่งขนักบัต่างชาติได ้ โดยมีปริมาณยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 16,412 กิโลกรัม
4. ตน้แบบของสถาบนัการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรวิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์งานบริการตรวจรักษาดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย การผลิตยาและผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร การวิจยั
 รวบรวมและพฒันาองคค์วามรู้การแพทยแ์ผนไทย
5. เป็นแหล่งศึกษาและฝึกปฏิบติั/ดูงานใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรอ่ืน ๆ ทั้งหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแพทยแ์ผนไทย

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์)

2,500,000              2,500,000.00               100.00                    1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นผลิตส่ือการศึกษาและส่ือเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ใหก้บัสถาบนัต่างๆ ของประเทศ 
2. ช่วยสร้างความพร้อมในดา้นการจดัการเรียนการสอน และการจดัท าหนงัสือต าราวิชาการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของประเทศไทยใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน เน่ืองจากมีบุคลากร
ในการสร้างส่ือหรือสร้างภาพ ประกอบหนงัสือต าราทางดา้นการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ
3. ช่วยลดมูลค่าการสัง่ซ้ือสินคา้ประเภทส่ือการศึกษาทางการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพจากต่างประเทศ เพราะมีบุคลากรท่ีสามารถผลิตไดเ้อง  นอกจากลดมูลค่าการสัง่ซ้ือแลว้  ยงั
ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิในการน าภาพจากหนงัสือของต่างประเทศมาใช้ประกอบหนงัสือ เพราะมีบุคลากรท่ีสามารถท าไดเ้อง
4. ช่วยสร้างความพร้อมในการพฒันาส่ือและหนงัสือวิชาการดา้นการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทยสู่ระดบัสากล

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชนัสูตรพลิกศพ 14,720,000            14,720,000.00             100.00                    1. ด าเนินงานบริการสงัคม 
- การชนัสูตรพลิกศพในสถานท่ีเกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และด าเนินการทางดา้นนิติเวชศาสตร์ อยา่งเป็นมาตรฐาน โดยมีจ านวนการใหบ้ริการชนัสูตรพลิกศพ 7,688 ศพ
 - เผยแพร่ความรู้ภายนอก ใหค้วามรู้ทางวิชาการดา้นนิติเวชศาสตร์แก่บุคคลภายนอก เช่น นกัเรียน ครู ประชาชนทัว่ไป 387 คน
2. ด าเนินการเรียนการสอน
 - ใหก้ารเรียนรู้ ความรู้ความสามารถในงานวิชาการดา้นนิติเวชศาสตร์ เก่ียวกบัการชนัสูตรพลิกศพในสถานท่ีเกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และด าเนินการทางดา้นนิติเวช
ศาสตร์อยา่งเป็นมาตรฐาน แก่การเรียนในหลกัสูตรต่างๆ เช่น นกัศึกษาแพทยใ์นหลกัสูตรของ มหาวิทยาลยัต่าง ๆ
     (ก)  นกัศึกษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นสามารถชนัสูตรพลิกศพ ณ ท่ีพบศพ ร่วมกบัพนกังาน สอบสวนหรือพนกังานอยัการ และพนกังานฝ่ายปกครองแลว้แต่กรณีไดต้าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 โดยมีจ านวนนกัศึกษาแพทยท่ี์ลงเรียนหลกัสูตรนิติเวช  532 คน 
  (ข)  นกัศึกษาหรือบุคลากรในหลกัสูตรต่างๆ เช่น หลกัสูตรปริญญาโท หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัสูตรอยัการผูช่้วย หลกัสูตรผูช่้วยผูพิ้พากษา หลกัสูตร
พนกังานฝ่ายปกครอง หลกัสูตรพนกังานสอบสวน และหลกัสูตรอ่ืนๆ เช่น นกัศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์ม.สยาม  เทคนิคการแพทย ์และหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 
 ท่ีลงเรียนหลกัสูตรนิติเวช 41 คน
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เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศนูยก์ารศึกษาทางไกลและเครือข่ายดา้นการแพทยศิ์ริราช 
(Siriraj Center of Telemedicine  : SiTEL)

1,500,000              1,500,000.00               100.00                    1.เกิดระบบสารสนเทศระยะทางไกลท่ีรองรับการเรียนการสอนดา้นแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การฝึกอบรม แลกเปล่ียนความรู้ และใหบ้ริการวิชาการทางไกลในการ
วินิจฉยัโรค การรักษาพยาบาลแก่แพทยแ์ละบุคลากรทางแพทย์
-กิจกรรมการใหบ้ริการทางไกล 1,410 คร้ัง มีการใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพ่ือการสนบัสนุนการเรียนการสอนทางคลินิกระหว่างคณะแพทยศาสตร์ฯ และโรงพยาบาล
ร่วมสอน (Tele-education) เป็นประจ าทุกสปัดาห์
-ผูเ้ขา้ใช้บริการในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ จ านวน  30,145 คน
-โครงการจดัการประชุมเชิงวิชาการแพทยท์างไกล (Tele-education, Tele-medicine) ด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศึกษา WUNCA: Workshop on UniNet 
Network and Computer Application คร้ังท่ี 37 หวัขอ้  Tele-education ในวงการแพทยแ์ละโรงเรียนแพทย ์กรณีศึกษา  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค์
- เขา้ร่วมงานประชุมวิชาการ Asia Pacific Advanced Network: APAN 46 (MIS session) 6 August 2017, Auckland, New Zealand
2.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปล่ียนความรู้และใหบ้ริการความรู้และการใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ และย ัง่ยนืทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคอาเซียน และระดบัสากล 
(Tele-medicine)โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีบริการบางแห่งขาดแคลนแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง การน าเทคโนโลยกีารส่ือสารทางไกล ท าใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายทางความร่วมมือทาง
การแพทย ์ซ่ีงเอ้ือประโยชน์ในแง่ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์ลดระยะเวลา ก่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในดา้นต่างๆ ได ้    
- มีจ  านวนเครือข่ายพนัธมิตรทางการแพทยท์างไกล ในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ิมข้ึนในทุกๆปี โดยมีจ านวนเครือข่าย 51 เครือข่าย 
3.  มีสารสนเทศรองรับระบบการเรียนการสอนดา้นการแพทยท์างไกล ระบบส่ือสาร ระบบบริการออนไลน์ และระบบท่ีเก่ียวขอ้งในการบริการทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีบณัฑิต
ดา้นการแพทย ์และบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีความรู้ ความสามารถในการใหบ้ริการทางการแพทยท่ี์มีคุณภาพ ทนัสมยั ไดม้าตรฐานทั้งภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอ่ืน
-โครงการพฒันาตน้แบบการจดัการเรียนการสอนทางไกล (Tele-education) พฒันาร่วมกบัโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็นหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียนทางไกล
ผสมผสาน) โดยใช้เทคโนโลยกีารเรียนการสอนทางไกล
-โครงการพฒันาตน้แบบการแพทยท์างไกล (Tele-medicine) พฒันาเป็นงานวิจยัร่วมกบัภาควิชาวิสญัญี เร่ือง การหาอุบติัการณ์การเกิดภาวะสูญเสียหนา้ท่ีดา้นการรับรู้การเขา้ใจของ
สมองระยะเร่ิมตน้ในผูป่้วยสูงอายวุยัปลายหลงัการผ่าตดัท่ีมีความเส่ียงต ่าโดยใช้ระบบการแพทยท์างไกล

เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
พฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่น

697,000                 697,000.00                  100.00                    กลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ าวนั และสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเด็ก และวยัรุ่นไดรั้บรู้ถึงพฤติกรรมอนัดีท่ี
ควรปฏิบติัเม่ืออยูใ่นสงัคม และสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี  ครู และผูป้กครองมีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมและปัญหาของเด็กอยา่งกวา้งขวาง  ตลอดจนสามารถหา
วิธีการพดูคุยกบัเด็กไดอ้ยา่งถูกวิธี และหญิงตั้งครรภ ์มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ เขา้ใจถึงความเปล่ียนแปลงขณะตั้งครรภ ์และไดล้องฝึกปฏิบติัเพ่ือจะไดน้ าไปปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้ง รวมถึงเพ่ือใหมี้ความรู้ในการดูแลสุขภาพทารกในครรภ ์และการเล้ียงดูบุตร  เพ่ือใหไ้ดบุ้ตรท่ีมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรม ดงัน้ี
1. จดัท าโครงการน าร่องใหค้วามรู้ เด็ก กลุ่มวยัรุ่น ครูและผูป้กครอง ซ่ึงจะจดัอบรมทั้งหมด 2 รุ่น ผูเ้ขา้ร่วมอบรม จ านวน196 คน            
2. จดัท าโครงการ "อบรมคุณแม่ตั้งครรภเ์พ่ือเด็กท่ีสมบูรณ์" โดยมีผูเ้ขา้ร่วม จ านวน 466 คน
3. โครงการเผยแพร่ความรู้แก่คู่สมรสท่ีมีบุตรยาก โดยมีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 186 คน

เงินอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพ่ือสุขภาพผู ้
พิการทางการมองเห็น

550,000                 550,000.00                  100.00                    เพ่ือใหผู้พิ้การและบุคคลทัว่ไปไดรั้บความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์และบุคคลทัว่ไปมีแนวทางในการปฏิบติัตนต่อผูพิ้การในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นสร้าง
ความสมัพนัธ์ ความเขา้ใจ และน ้าใจเอ้ืออาทร ระหว่างบุคคลทัว่ไปกบัผูพิ้การ ผ่านกิจกรรมดงัน้ี
1. ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ภายในพิพิธภณัฑแ์ก่ผูพิ้การ โดยมีจ านวนผูพิ้การท่ีเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์412 คน
2. จดัอบรมดา้นการบริการวิชาการ 11 คร้ัง
3. ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ผูพิ้การตามสถาบนัการศึกษาท่ีรองรับผูพิ้การ

12



ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

เงินอุดหนุนโครงการผ่าตดัรักษาน ้าคัง่ในโพรงสมองในผูสู้งอาย ุ(Normal Pressure 
Hydrocephalus)

8,000,000              8,000,000.00               100.00                    เพ่ิมการตระหนกัถึงโรคน ้าคัง่ในโพรงสมอง เพ่ือสามารถเป็นแหล่งดูงานเพ่ิมความรู้ ความเขา้ใจ สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ศึกษาวิจยัโรคน ้าคัง่ในโพรงสมอง ดูแลผูป่้วยน ้าคัง่ในโพรงสมอง
ไดค้รบวงจร 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 ในขอบข่ายโรงพยาบาลศิริ
ราช
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 ก่อใหเ้กิดการตระหนกัรู้ซ้ึงถึง
ความส าคญัของโรคน้ีในกลุ่มผูสู้งอาย ุตอบโจทย ์ยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีมุ่งเป้าการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ
2.2 ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็นกลุ่มเป้าหมายตวัผูป่้วยเอง ญาติ และผูน้ าชุมชน  โดยเฉพาะดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ อสม. วิทยาชุมชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความต่ืนตวัเป็นอยา่งมาก    
3. การใหค้วามรู้โครงการสมันาบุคคลากรภายใน รพ.ศิริราช เพ่ือสร้างทีมบูรณาการ ท่ีจะไปเป็นผูน้ า ผูใ้หค้วามรู้แก่บุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแผนจดัสมันาสญัจร รพ.
บุรีรัมย์

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 10,500,000            10,500,000.00             100.00                    1. เพ่ิมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เพ่ือลดอตัราความพิการและอตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ใหล้ดลง
-จดัหาครุภณัฑ ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล
2. เพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรทางการแพทย ์ไดแ้ก่ แพทยเ์ฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง นกัศึกษาแพทยใ์นระดบัปริญญาตรีและระดบัหลงัปริญญา พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ในระดบัต่างๆ ใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในรูปแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary System)
-ด าเนินการฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย ์เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะการใหบ้ริการ โดยสอนและฝึกอบรมดา้นโรคหลอดเลือดสมองใหก้บัพยาบาลหอผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมอง หอผูป่้วยอายรุศาสตร์ และบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงพยาบาลศิริราช เป็นประจ าสม ่าเสมอ 9 คร้ัง 
-ใหบ้ริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางดา้นการรักษาและการป้องกนัโรค โดยจดันิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยใหค้วามรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโรงพยาบาล 8 คร้ัง
3. มีความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองในระดบัประเทศและเอเชียอาคเนย์

เงินอุดหนุนโครงการเภสชัวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศนูยค์วามเป็นเลิศวิจยัสากล (SISP 2.0) 3,500,000              3,500,000.00               100.00                    ด้านบุคลากรวจิัย
 - โครงการน้ีไดร้วบรวมนกัวิจยัไทยท่ีมีความสามารถและความพร้อมเพ่ือบุกเบิกงานทางดา้นการพฒันายาใหม่ไดอ้ยา่งเป็นระบบและบูรณาการ  อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนงานวิจยั
จากเครือข่ายนกัวิจยัสากล ดงันั้นโครงการน้ีจึงมีความพร้อมในดา้นบุคลากรวิจยัระดบัหวัหนา้โครงการเป็นอยา่งดียิง่
   - ส่งเสริมใหบุ้คลากรวิจยัภายในศนูยวิ์จยัเป็นเลิศดา้นเภสชัวิทยาเชิงระบบศิริราชไดรั้บความรู้และทกัษะในดา้นการอบรมการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์กบัหน่วยงานต่างประเทศอยูเ่สมอ
 - สนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัวิจยัในศนูยฯ์ ไปเผยแพร่ผลงานวิจยั ซ่ึงเป็นโอกาสน าไปสู่การไดรั้บการยอมรับ เช่น ไดรั้บรางวลัดา้นงานวิจยั เป็นตน้
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ดา้นการเก็บการทดลองและการประมวลผล
  - โครงการใช้เทคนิคในการศึกษาฤทธ์ิยาท่ีทนัสมยั และสามารถท าการคดักรองสารตั้งตน้ยาไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความแม่นย  า ไดท้ั้งแบบแยกตามการท างานของชีวโมเลกุลเป้าหลกั 
(Target Screening) และแบบตามลกัษณะการออกฤทธ์ิยา (Phenotypic Screening)  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัทั้งหมดน้ีจะเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในรูปแบบเวบ็ไซต์
ต่อไปดา้นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
  - โครงการมีความสามารถในการสร้างรายไดใ้นเชิงพาณิชยจ์ากการใหบ้ริการกบับริษทัผลิตยาในประเทศไทยในการควบคุมคุณภาพของยาชีววตัถุคลา้ยคลึงเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพ
ดา้นการออกฤทธ์ิว่ามีผลทดัเทียมกบัผลิตภณัฑย์าดั้งเดิมหรือไม่ โดยจะเป็นหน่วยงานวิจยัแห่งแรกของประเทศท่ีสามารถตรวจสอบฤทธ์ิยาท่ีมีความจ าเพาะต่อระบบควบคุมกลไกการ
ท างานของเซลล ์(Signaling Pathways) ไดอ้ยา่งแม่นย  าถึงระดบัเซลลเ์ด่ียว และใช้วิธีการทดสอบยาท่ีมีความสามารถในการวดัการท างานของโปรตีนควบคุมเซลลห์ลกัไดม้ากกว่า 50 
ชนิด
ด้านงานวชิาการ      
 - ไดเ้ผยแพร่ความรู้ดา้นงานวิชาการอยา่งต่อเน่ือง เช่น เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจยัใหก้บัหน่วยงานรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตน้   
 -  ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวารสารวิชาการระดบันานาชาติอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 - 2562 ไดตี้พิมพผ์ลงานวารสารวิชาการระดบันานาชาติ และไดรั้บ Impact Factor สูง จ  านวน 2 
เร่ือง ไดแ้ก่      
         ปี 2561 เร่ือง "Encoding Growth Factor Identity in the Temporal Dynamics of FOXO3 under the Combinatorial Control of ERK and AKT Kinases" Impact Factor 8.982      
         ปี 2562 เร่ือง "Dependency of Cholangiocarcinoma on Cyclin D-Dependent Kinase Activity" Impact Factor 14.971 
ด้านงานวจิัย      
   - อยูร่ะหว่างด าเนินการโครงการทุนวิจยั e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) กบั 4 สถาบนัชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และทุนวิจยัโครงการทุนวิจยัเครือข่าย
พนัธมิตรมหาวิทยาลยัเพ่ือการวิจยั (Research Universities Network : R.U.N.)      
    - ต่อยอดองคค์วามรู้ของโครงการทุนวิจยัเดิมท่ีเคยไดรั้บทุนวิจยัจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ เพ่ือหาแนวทางในการพฒันางานวิจยัต่อไป

เงินอุดหนุนโครงการศนูยห์ลอดเลือดแดงใหญ่วิกฤต Siriraj Critical Aortic Center 10,000,000            10,000,000.00             100.00                    ดา้นคุณภาพการรักษาและบริการผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่  มีกระบวนการการปฏิบติังานท่ีชดัเจนทั้งการรับ-ส่งต่อผูป่้วย, การดูแลผูป่้วยทั้งก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดั ตลอดจนการ
ติดตามการรักษาและผลการปฏิบติังาน
-จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการ 296 ราย สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 48  ผูป่้วยชนิดซบัซอ้น 152 ราย (Complex aortic surgery) สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 52  
-อตัราการรอดชีวิตในผูป่้วยทั้งหมดเป็น 96.1% สูงกว่าค่าเป้าหมาย 6%  และอตัราการรอดชีวิตในผูป่้วยชนิดซบัซอ้นเป็น 95.7% (Complex aortic surgery) สูงกว่าค่าเป้าหมาย 16% ซ่ึง
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกบั มหาวิทยาลยั Yale ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอตัราการรอดชีวิตในผูป่้วยชนิดซบัซอ้นจ านวน 88.1%
-อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นชนิดรุนแรงอยูร่ะหว่าง 4% - 12% ซ่ึงอยูใ่นค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือ 10% -20% มีผูป่้วยจ านวน 97.93% อยูพ่กัรักษาใน ICU นอ้ยกว่า 5 วนั ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมายท่ีตั้งไว้
-รพ.ศิริราชสามารถใหก้ารรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ฉุกเฉินเป็นจ านวน 117 ราย ในระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.2561- ก.ย.2562) ในขณะท่ีไดรั้บการติดต่อส่งตวัฉุกเฉินจ านวน 430 
ราย มีผูป่้วยเพียงร้อยละ 27.2 ท่ีสามารถรับการรักษาใน รพ.ศิริราชได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัในดา้นปริมาณเตียงใน ICU และจ านวนบุคลากร ซ่ึงทางศนูยมี์แผนพฒันาเพ่ิมขีดความสามารถ
ทั้งจ  านวนบุคลากรและเตียง ICU ต่อไป

0800 คณะเภสัชศาสตร์ 24,368,500            24,170,269.21             99.19                      

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 2,925,500              2,924,098.75               99.95                      สนบัสนุนสถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชน (ร้านยาคณะเภสชัฯ) ซ่ึงมีความส าคญัต่อคณะเภสชัศาสตร์อยา่งยิง่ โดยทางร้านยา เป็นหน่วยงานบริการดา้นสุขภาพ เป็นการใหบ้ริการ
ประชาชนทัว่ไปดา้นการใหค้  าปรึกษาดา้นการใช้ยา ทั้งยาแผนปัจจุบนั สมุนไพร และเวชภณัฑต่์างๆ นอกจากน้ี ยงัเป็นแหล่งฝึกงานของเภสชักรอีกดว้ย โดยจดัโครงการ ดงัน้ี
1.โครงการร้านยาคณะเภสชัฯ มหิดลร่วมใจ ร่วมบริหารตูย้าชุมขนอยา่งปลอดภยั โดยจดัท าคู่มือการใช้ยาอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัฉบบัเพ่ือประชาชน และท าการส ารวจตูย้าประจ า
ชุมชน พร้อมจดัหาภาชนะบรรจุยาและจดัท าป้ายท่ีเห็นไดช้ดัเจน พร้อมวิธีการใช้ยาอยา่งถูกตอ้ง และใหค้วามรู้เร่ืองการจดัระเบียบตูย้าและการใช้ยาเบ้ืองตน้ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และแจก
คู่มือการใช้ยา
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2.โครงการเภสชักรอบรมใหค้วามรู้ดา้นการใช้ยา การป้องกนัโรค การสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ประสานงานกบัศนูยบ์ริการสาธารณสุข 2 
กรุงเทพมหานคร (วดัมกักะสนั) เพ่ือใหค้วามรู้เร่ืองการใช้ยาและความรู้เร่ืองการเกิดโรคและการป้องกนัโรคท่ีถูกตอ้ง ใหแ้ก่อาสาสมคัรสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
3.โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ดา้นสมุนไพรท่ีใช้เป็นยารักษาโรคทัว่ไป "เทคนิตการใช้ยารักษาโรคไม่เร้ือรัง ร่วมกบัส านกังานขอ้มูลสมุนไพร" และจดัโครงการส่งเสริมดา้น
สุขภาพสู่ชุมชนโดยเภสชักร

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงิน
อุดหนุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาเภสชั)

4,457,000              4,457,000.00               100.00                    เป็นโครงการท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของคณะเภสชัศาสตร์  เพ่ือใหน้กัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ตรงและมีทกัษะในการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ โดยมีการปฐมนิเทศนกัศึกษาก่อนฝึกปฏิบติังานใน
โครงการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ จ านวน 124 คน ซ่ึงมีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3,4 และ 6 ฝึกปฏิบติังาน ณ แหล่งฝึกทั้งภาครัฐและเอกชน และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 ท าวิจยัในรูปแบบโครงการพิเศษ 
จ านวน 63 โครงการ นอกจากน้ีคณาจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมโครงการพฒันากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือทบทวน พฒันากระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงหลกัสูตร  และเขา้ร่วม
โครงการเพ่ือจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ของนกัศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพฒันาการจดัการศีกษาท่ีน าไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง และสามารถผลกัดนัให้
หลกัสูตรไดรั้บการรับรองตามเกณฑม์าตรฐานระดบัสากลผ่านการจดัการเรียนการสอนแบบ Outcome-based education

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งศนูยท์ดสอบเคร่ืองส าอางและเภสชัภณัฑท์างผิวหนงั 5,233,000              5,232,999.56               100.00                    ใหบ้ริการการทดสอบประสิทธิภาพในการปกป้องแสงแดดแก่ผูป้ระกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจดัโครงการจดัสมัมนา งานกา้วทนัเคร่ืองส าอาง เพ่ือใหค้วามรู้แก่เภสชักร 
ประชาชนผูส้นใจ  และมีการออกบูทในงานเพ่ือประชาสมัพนัธ์ศนูยฯ์ ใหก้บัผูม้าร่วมงาน โดยประสบความส าเร็จอยา่งสูงในการจดังานคร้ังน้ี มีผูส้นใจเป็นจ านวนมาก และมีลูกคา้มา
ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์จ านวน 171 ตวัอยา่ง นอกจากน้ี ยงัไดมี้การจดัอบรม ISO 17025 ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของศนูยฯ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมของการขอ
รับรองมาตรฐานในอนาคต และสร้างความร่วมมือกบัทาง TCELS ในการจดัโครงการดา้นเคร่ืองส าอาง

เงินอุดหนุนโครงการศนูยพ์ฒันาผลิตภณัฑย์าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 11,253,000            11,253,000.00             100.00                    1.พฒันาและปรับสูตรต ารับครีมจากสมุนไพรจ านวน 1 ต ารับ ใหก้บัคลินิคแพทยแ์ผนจีน ร.พ.หวัเฉียว และ พฒันาต ารับแชมพสุูนขั 2 ต ารับใหก้บับริษทัเอกชน 
2. ใหบ้ริการปรึกษาการพฒันาผลิตภณัฑย์าและผลิตภณัฑสุ์ขภาพแก่ผูป้ระกอบการจ านวน 6 หน่วยงาน ไดก้แก่ รพ.ภูมิพล (ยา placebo),  รพ.ศิริราช (ต ารับยาสมุนไพร), รพ.รามา (ยา 
placebo), เอกชน 3 ราย (เคร่ืองส าอาง และยาสมุนไพร)

เงินอุดหนุนดา้นเภสชัศาสตร์ 500,000                 303,170.90                  60.63                      1.หน่วยพัฒนาการผลติเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร
การพฒันาสูตรต ารับครีมอาร์บูตินท่ีมียาพ้ืนเป็นอิมลัชนัชนิดน ้ามนัในน ้า 2 ต ารับ pH 4.0 และ 5.5  และ  อิมลัชนัชนิดน ้าในน ้ามนั 2 ต ารับ pH 4.0 และ 5.5  ไดต้  ารับยาพ้ืนท่ีมีความคงตวั
ทางกายภาพ และทางชีววิทยา คือ อิมลัชนัชนิดน ้ามนัในน ้า 2 ต ารับ pH 4.0 และ 5.5  จึงคดัเลือกเตรียมเป็นต ารับครีมอาร์บูติน ขณะน้ีไดร้ะบบของการวิเคราะห์ยาดว้ย HPLC แลว้ และ
ไดศึ้กษาความคงตวัทางเคมี
2.คลงัข้อมูลยา เป็นสถานท่ีผลิตเภสชักร ซ่ึงมีความรู้ดา้นยาท่ีมีช่ือเสียง จึงมีผูม้าขอรับค าแนะน าและขอขอ้มูลดา้นยาอยูเ่สมอ  ไม่ว่าจะเป็นบุคลาการภายในคณะฯ ประชาชนทัว่ไป  
เภสชักร  หรือบุคลากรสาธารณสุขสาขาอ่ืน ทั้งการติดต่อสอบถามโดยตรงและผ่านเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ ใหบ้ริการขอ้มูลดา้นยาท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและบุคลากรทางการ
แพทยส์าขาต่างๆ ตลอดจนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ดา้นขอ้มูลยาเพ่ือการศึกษา คน้ควา้และการวิจยัทั้งแก่คณาจารยแ์ละนกัศึกษาเภสชัศาสตร์ โดยการใหบ้ริการตอบค าถามเร่ืองยา, เผยแพร่
วิชาการในรูป “ข่าวยา” ลงในเวบ็ไซต,์ เผยแพร่วิชาการในรูปวารสารวิชาการช่ือ “สารคลงัขอ้มูลยา” ผลิตบทความการศึกษาต่อเน่ืองทางเภสชัศาสตร์ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพเภสชั
กรรม ใหบ้ริการดา้นหนงัสือและต าราเพ่ือการคน้ควา้ขอ้มูลยา เป็นแหล่งฝึกงานส าหรับนกัศึกษาเภสชัศาสตร์สาย Pharmaceutical care และเป็นแหล่งดูงานใหก้บัผูม้าเยีย่มเยยีนคณะฯ 
รวมถึงนกัศึกษาเภสชัศาสตร์จากสถาบนัอ่ืน

3.อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
3.1 การรวบรวมอนุรักษพ์นัธุ์สมุนไพรและจดัปลูกเพ่ือการเรียนรู้ จ  านวน 760 ชนิด/ปี ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรท่ีส าคญัพร้อมทั้งใหข้อ้มูลวิชาการท่ีถูกตอ้ง ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม
 ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ในการดูแลสุขภาพ ท างานวิจยั หรือพฒันาเป็นอาชีพเสริมได ้       
3.2 การจดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพรในเวบ็ไซตอุ์ทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพ่ือใหบ้ริการแก่ประชาชนมีความทนัสมยัและสมบูร์มากยิง่ข้ึน และประชาชนสามารถเขา้ศึกษาขอ้มูล
ไดส้ะดวกและหลากหลายช่องทางทั้งการมาชมท่ีอุทยานฯและทางเวบ็ไซต์
3.3 การอบรมความรู้หรือจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มส าหรับประชาชนทัว่ไป 79 คร้ัง/ 12 เดือน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นสมุนไพรแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ใหมี้
ประสบการณ์และมีความมัน่ใจในการใช้สมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยใ์นการดูแลสุขภาพมากยิง่ข้ึน
3.4 มีเคร่ืองยาสมุนไพรพร้อมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพ่ิมเติมจ านวน 30 ชนิด เพ่ือใหเ้กิดแหล่งเรียนรู้ดา้นเคร่ืองยาสมุนไพรท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้งชดัเจน ทั้งสายพนัธุ์และการใช้ประโยชน์
3.5 มีตวัอยา่งสมุนไพรแหง้ (Herbarium specimen) พร้อมทั้งตรวจสอบสายพนัธุ์และจดัท าฐานขอ้มูล จ  านวน 50 ชนิด เพ่ือเป็นแหล่งขอ้มูลสมุนไพรท่ีส าคญัท่ีประชาชนหรือนกัวิจยั
สามารถใช้ในการอา้งอิงดา้นพฤกษศาสตร์และการน าสมุนไพรไปใช้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
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3.6 จดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพร และถ่ายภาพสามมิติเคร่ืองยา จ  านวน 50 ชนิด เพ่ือใหป้ระชาชนมีฐานขอ้มูลสมุนไพร รวมทั้งเคร่ืองยาสมุนไพรแหง้ และขอ้มูลงานวิจยัท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง
 ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้ายยิง่ข้ึน
3.7 รวบรวมพืชสมุนไพรท่ีหายากและใกลสู้ญพนัธุ์ น ามาอนุรักษใ์นอุทยานฯ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพื์ชสมุนไพรท่ีหายากและหาแนวทางในการวิจยัต่อไป

0900 คณะวทิยาศาสตร์ 129,325,600          129,294,380.59           99.98                      

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 200,000                 200,000.00                  100.00                    จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาพิษวิทยา เพ่ือใหป้ระเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีความช านาญในสาขาพิษวิทยาเพ่ิมข้ึน สามารถขบัเคล่ือนและพฒันางานในดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศ

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 9,101,600              9,101,600.00               100.00                    จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 23,814,000            23,784,866.27             99.88                      จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

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

4,992,000              4,992,000.00               100.00                    1. จดัจา้งปรับปรุงกนัซึมดาดฟ้า (อาคาร L1-L2)  ส่งมอบงานวนัท่ี 1  ก.ย.  2562
2. จดัหาเกา้อ้ีฟังบรรยาย อาคารบรรยาย 1 (L1-101, 102) หอ้งละ 300 ท่ีนัง่ ส่งมอบงานวนัท่ี 19 ก.ย. 2562

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

11,008,000            11,008,000.00             100.00                    1. จดัจา้งปรับปรุงระบบโสตทศันูปกรณ์ 1 ระบบควบคุม 2 หอ้งเรียน ส่งมอบงานวนัท่ี 27 ก.ย. 2562
2. จดัจา้งปรับปรุงระบบปรับอากาศ  (หอ้งบรรยาย 300 ท่ีนัง่ 2 หอ้ง) ส่งมอบงานวนัท่ี 10 ต.ค. 2562

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 3,480,000              3,479,404.32               99.98                      จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 14,968,000            14,968,000.00             100.00                    จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา และมีการจดัสอบเพ่ือประเมินผลการเรียน และส่งเสริมใหน้กัศึกษาร่วมกิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

เงินอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพ่ือพฒันาขีดสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
และส่งเสริมการศึกษาขา้มพรมแดนทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละ
วิทยาศาสตร์การแพทย์

3,500,000              3,500,000.00               100.00                    เปิดโอกาสใหมี้การเขา้ถึงการศึกษาไดอ้ยา่งไร้ขอ้จ ากดั และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ผ่านการเรียนการสอนระบบ e-Learning ผูเ้รียนสามารถเรียนโดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี โดยใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งไปโรงเรียน หรือท่ีท างาน ซ่ึงเป็นการประหยดัเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝึกอบรมดว้ยระบบ e-Learning น้ี จะสามารถ
ประหยดัเวลาถึง 50% ของเวลาท่ีใช้ครูสอน หรืออบรม สามารถทวนซ ้าไดห้ลายๆ คร้ัง เท่าท่ีตอ้งการ และการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาต่อเน่ืองดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาก าลงัคนของประเทศอยา่งกวา้งขวาง ไม่เฉพาะนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ แต่รวมถึงนกัศึกษาทุกสาขาท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้กระบวนการคิด
อยา่งวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน รวมถึงนกัวิทยาศาสตร์และผูท่ี้ท  างานเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาขาต่าง ๆ

เงินอุดหนุนโครงการคลงัขอ้มูลและศนูยเ์รียนรู้ทางพยาธิวิทยา 5,000,000              5,000,000.00               100.00                    มีคลงัขอ้มูลและส่ือการเรียน-การสอนทางพยาธิวิทยาท่ีมีคุณภาพและทนัสมยัผ่านระบบเทคโนโลยดิีจิทลั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยดิีจิทลัเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้เก่ียวกบัศาสตร์ทางพยาธิวิทยา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัไดอ้ยา่งครบวงจร  เช่น การตรวจช้ิน
เน้ือทางพยาธิวิทยา Immunohistochemistry technique (IHC)  Immunofluorescence assay (IFA) ผ่านพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรี-โท-เอก บุคลากรทางพยาธิ
วิทยา บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนปฏิบติัการชีววิทยา ส าหรับเป็น
พ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัมหาวิทยาลยัในศตวรรษท่ี 21

5,600,000              5,598,510.00               99.97                      1.ต่อนกัศึกษามหาวิทยาลยัมหิดล กลุ่มสาขาวิชาระดบัปริญญาตรีไม่นอ้ยกว่า 29 หลกัสูตรและสถาบนัสมทบ ท่ีใช้ชีววิทยาเป็นพ้ืนฐาน มีหอ้งวิชาปฏิบติัการชีววิทยาซ่ึงส่งเสริมการ
เรียนรู้ มีเน้ือหาและรูปแบบการเรียนท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของผูเ้รียน วิชาอุปกรณ์ เคร่ืองมือจ าเป็นท่ีเพียงพอ และมีระบบเทคโนโลยท่ีีรองรับการพฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้
หลายดา้น 
2. ต่อคณาจารยม์หาวิทยาลยัมหิดล การสร้างงานวิจยัท่ีมีพ้ืนฐานจากการเรียนการสอนปฏิบติัการชีววิทยาดา้นต่างๆ โดยอาศยัผูเ้รียนในระดบัมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่  
3. ต่อองคก์รภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์ทุกระดบั สร้างโอกาสการฝึกอบรม แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ กระบวนการ เทคนิคการ
เรียนการสอนชีววิทยาส าหรับบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่งผลต่อการยกระดบัสนใจ ความรู้ ความเขา้ใจชีววิทยาของผูเ้รียนในช่วงชั้นต่างๆ

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ ระยะท่ี 2 (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

47,662,000            47,662,000.00             100.00                    จดัสรรทุนใหน้กัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีในคณะวิทยาศาสตร์จ านวน 135 ทุน เพ่ือใหมี้ก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนปริมาณท่ีเพียงพอต่อการพฒันาประเทศ (โดยมีการ
สนบัสนุนค่าเทอม, ค่าใช้จ่ายส่วนตวั, ค่าหนงัสือ และค่าสืบคน้วารสาร) แบ่งเป็น
1.ทุนปริญญาเอก จ านวน 108 คน
2.ทุนปริญญาโท-เอก จ านวน 27  คน
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1000 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4,438,400              3,006,200.00               67.73                      

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการวิจยัและการเรียนการสอนทางวิศวกรรมบูรณาการโดย
เช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม Entrepreneurial 
University

4,438,400              3,006,200.00               67.73                      1.มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการวิจยั และการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหท้ดัเทียมนานาชาติ เช่น Active learning classroom ซ่ึงเป็นการใช้งาน
ในรูปแบบต่างๆ ตามตอ้งการ เช่น กลุ่ม Workshop Classroom Meetings Training Saminar event เป็นตน้ 
2. ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณหอ้งกิจกรรมเดิมซ่ึงมีสภาพเก่าทรุดโทรมและไม่สามรถใช้งานไดใ้นลกัษณะ Co-working space ใหเ้ป็นพ้ืนท่ีอเนกประสงคส์ าหรับรองรับความเป็น International
 และการท ากิจกรรมร่วมกนั Co working space อนัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการสนบัสนุนการพฒันางานดา้นวิจยั บริการวิชาการ และการเรียนการสอน ท่ีมีความเช่ือมโยงเชิงบูรณาการกบั
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการเป็น Entrepreneurial University 
3. อาจารย ์นกัศึกษา และความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรม สามารถท างานวิจยัร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนไปดว้ยกนั

1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 33,321,100            33,305,473.76             99.95                      

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 250,000                 249,923.72                  99.97                      1. จดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระดบันานาชาติ 9 หลกัสูตร
2. จดัประชุมวิชาการนานาชาติ ICTMM และดูงานต่างประเทศ อินเดีย เนปาล ออสเตรเลีย ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัสากล และไดพ้นัธมิตรเครือข่ายเพ่ือร่วมสานต่องาน
นวตักรรมใหม่ๆท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน
3. ไดรั้บการจดัท าขอ้ตกลงทางวิชาการระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะผูบ้ริหารจาก Hainan Medical University 
4. เกิดหอ้งปฏิบติัการชีวนิรภยัระดบั 3 (Biosafety Level 3 Laboratory : BSL 3) 
5. จดัโครงการทรัพยากรเพ่ือส่ิงแวดลอ้มในการกา้วสู่ความเป็นเลิศใหก้บัเครือข่ายไดร่้วมแชร์ประสบการณ์ ระดบัภายในประเทศ

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 28,071,100            28,055,550.04             99.94                      1. ใหบ้ริการบ าบดัรักษาพยาบาลและศึกษาวิจยั 97,347 ราย และบริการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการเฉพาะทางผูป่้วยโรคเขตร้อน  17,730 ตวัอยา่ง
2. มีการตรวจวินิจฉยังานวิจยัผูป่้วยท าใหเ้กิดงานวิจยัทาง Cinical มากข้ึน ท าใหน้กัวิจยัและนศ. เขา้ร่วมการฝึกภาคสนามปฏิบติังานจริงเกิดความช านาญ
3. ด าเนินโครงการศึกษาและวิจยัโรคเขตร้อนเพ่ือการรักษาพยาบาล 25 เร่ือง

เงินอุดหนุนหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีส าหรับนกัเรียนโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน

5,000,000              5,000,000.00               100.00                    1. ประชาชนไดรั้บการรักษาพยาบาล และเขา้ถึงการบริการทางการแพทยต์ามมาตรฐานวิชาชีพอยา่งทัว่ถึงทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก เพ่ือพฒันาคนไปสู่สงัคมท่ีมีคุณภาพ  ประชาชนใน
ประเทศมีระดบัความเป็นอยู ่สุขภาวะท่ีดี มีสุขภาพแขง็แรงทั้งกายและใจ และใหค้วามสนใจสุขภาพอนามยัมากข้ึนจากเดิม โดยเขา้ร่วมกิจกรรมการรักษา ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตความ
เป็นอยูใ่นรูปแบบท่ีถูกสุขอนามยัมากข้ึน ผ่านการออกหน่วยแพทยท่์าสองยาง จ  านวน 5 คร้ังมี จ  านวนนกัเรียนและประชาชนท่ีไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ ตรวจอุจจาระ และรักษาโรค 
54,792 ราย ท าใหน้กัเรียนและประชาชนมีความเขา้ใจการดูแลตนเอง และมีการใหค้วามรู้การศึกษาของนกัเรียนในถ่ินทุรกนัดารตลอดโครงการ ผลจากการตรวจท าใหน้กัเรียนโรงเรียน
ในถ่ินทุรกนัดาร ปลอดพยาธิล าไส้ ปี 2562 ร้อยละ 95%  และภาวะโภชนาการนกัเรียนโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร อยูใ่นเกณฑเ์ป็นปกติ โดยค านวณจาก น ้าหนกั (ก.ก) หารดว้ย ส่วนสูง
2.การพฒันาผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ เป็นแหล่งผลิต ถ่ายทอดและอา้งอิง  องคค์วามรู้ นวตักรรม ในดา้นการแพทย ์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ สงัคม การศึกษา และ
ส่ิงแวดลอ้ม และถ่ายทอดงานวิจยัผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ไดจ้ริงและเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ  เสริมสร้างสมรรถนะการแข่งขนัของประเทศชาติ
ดา้นสาธารณสุข

1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3,935,300              3,601,433.11               91.52                      

เงินอุดหนุนการบริหารจดัการ 442,700                 440,055.43                  99.40                      หน่วยความเป็นเลศิด้าน เพศภาวะ เพศวถิีและสุขภาพ
1. ด าเนินการวิจยั 2 เร่ืองไดแ้ก่
- เร่ือง โครงการการศึกษาภายใตโ้ครงการเพ่ือประเมินผลของการใช้ชุดตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในขณะท่ีรับยาตา้นเอชไอวีเพ่ือป้องกนัก่อนรับเช้ือ (PrEP) ในวยัรุ่นตอนปลายท่ีเป็นชาย
ท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสอง (STANDUP TEEN) เยาวชนท่ีเป็นชายรักชายสามารถตรวจเช้ือเอชไอวีไดด้ว้ยตนเอง และเพ่ิมการเขา้ถึงการรับบริการยาเพรีพในเยาวชน 
นอกจากน้ีโครงการดงักล่าวจะน าไปต่อยอดพฒันาเพ่ือด าเนินการขอทุนวิจยัต่อไป 
- เร่ือง พฒันากลไกบูรณาการระหว่างประเทศไทย-ลาวเพ่ือส่งเสริมการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพของประชากรขา้มชาติลาวเกิดการเขา้ถึงบริการสุขภาพอนามยัเจริญพนัธุ์ของรัฐใน
กลุ่มแรงงานขา้มชาติลาว รูปแบบขององคก์รชุมชนฯ คือ “การรวมกลุ่ม” เพ่ือสร้างรากฐานความย ัง่ยนืในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพประชากรขา้มชาติลาวในรูปแบบขององคก์รของ
ชุมชน โดยมี “เส่ียวสุขภาพ” ท่ีท  างานในชุมชนด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการของเครือข่าย โดยจะท างานร่วมกบัเครือข่ายองคก์รภาครัฐ ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
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2. ผลการด าเนินงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการมาตรฐานสากล ไดรั้บการตีพิมพแ์ลว้จ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่
- บทสะทอ้นประสบการณ์บูรณาการมิติเพศภาวะในงานวณัโรคของผูใ้หบ้ริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 3 (ก.ย.- ธ.ค. 61) หนา้53-65 
- "มนุษยโ์ซเชียลแฟนเพจ" วิธีการท่ีเป็นมิตรและละเอียดอ่อนเพ่ือสร้างความตระหนกัต่อปัญหาความรุนแรงในพ้ืนท่ีออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน ไดรั้บหนงัสือตอบรับใหตี้พิมพใ์นวารสาร
 Veridian E Journal, Silpakorn University สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 4 (ก.ค. - ส.ค. 62) 
- Comprehensive sexuality education in Thailand? แจง้ตอบรับใหตี้พิมพ ์โดยใหป้รับแกต้ามขอ้เสนอแนะวารสาร Jounal Sexual Health 
- Illicit Drug Use and Social Victimization among Thai Sexual and Gender Minority Adolescents, Substance Use & Misuse/ Published online: 18 Jul 2019 To link to this 
article:https://doi.org/10.1080/10826084.2019.1638936 
หน่วยความเป็นเลิศดา้นการประเมินนโยบายและกฎหมายสุขภาพ
ผลิตวารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมายทั้งแบบรูปเล่มและออนไลน์ เพ่ือเป็นแหล่งตีพิมพใ์หก้บัผูท่ี้สนใจ

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 2,862,000              2,861,398.08               99.98                      จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นสงัคมศาสตร์มากข้ึนสามารถน าความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ไดต่้อไป

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 300,000                 299,979.60                  99.99                      จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นสงัคมศาสตร์มากข้ึนสามารถน าความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ไดต่้อไป

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

330,600                 -                              -                          ไม่ไดใ้หทุ้นสนบัสนุนทุนการศึกษานกัศึกษาดุษฎีบณัฑิต หลกัสูตรสงัคมศาสตร์และสุขภาพ เน่ืองจากนกัศึกษาสละสิทธ์ิรับทุนและนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนแทนไดเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ของปีการศึกษา 2557 แต่รับทุนแทนนกัศึกษาท่ีสละสิทธ์ิและไดรั้บทุนคร้ังแรกปีการศึกษา 2559 ซ่ึงตามเง่ือนไขการรับทุนของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาคือนกัศึกษาสามารถ
รับทุนไดภ้ายในระยะ 3 ปี ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา ดงันั้นนกัศึกษาคนดงักล่าวจึงมีสิทธ์ิในการรับทุนเพียงปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,225,100            16,192,970.97             99.80                      

เงินอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัติดตามโรคจากสตัว์ 15,000,000            14,973,648.18             99.82                      1. การด าเนินงานเฝ้าระวงัหรือส ารวจโรคในสตัวแ์ละ/หรือโรคสตัวสู่์คนในสตัวผ์่านงานบริการวิชาการและงานวิจยัของศนูยเ์ฝ้าระวงัฯ จะท าใหส้ามารถทราบสถานการณ์ของโรคได้
อยา่งทนัท่วงที โดยสตัวแพทย ์เจา้ของสตัว ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการรักษาและป้องกนัโรคในสตัวต่์อไป โดยมีการออกเก็บตวัอยา่ง
ในพ้ืนท่ีเฝ้าระวงัโรคสตัวสู่์คน 15 พ้ืนท่ี คือ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี อ. ทองผาภุมิ จ. กาญจนบุรี อ. ศรีสวสัด์ิ  จ. กาญจนบุรี (5 คร้ัง) อ. เมืองนครสวรรค ์จ. นครสวรรค ์อ. เชียงแสน จ.
เชียงราย (2 คร้ัง) อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ จ. สมุทรปราการ อ. สามพราน จ. นครปฐม อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี 
2. การใหบ้ริการการตรวจวินิจฉยัเช้ือโรคทางหอ้งปฏิบติัการศนูยเ์ฝ้าระวงัฯ เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพหอ้งปฏิบติัการISO15189:2012 และความปลอดภยัหอ้งปฏิบติัการ 
ISO15190:2003 ซ่ึงจะท าใหผู้รั้บบริการมีความเช่ือถือในการบริการ รวมถึงผูป้ฏิบติังานเกิดความปลอดภยัขณะปฏิบติังาน มีการตรวจหาเช้ือโรคในหอ้งปฏิบติัการจากตวัอยา่งสตัว ์8,714
 ตวัอยา่ง 
3. ศนูยเ์ฝ้าระวงัฯ มีการเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคสตัวสู่์คนตามแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียวแก่ชุมชนและสงัคม อยา่งต่อเน่ืองโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมไป
ถ่ายทอดใหค้นอ่ืนในชุมชนท าใหเ้กิดความรู้ในองคร์วม เช่น มีการใหค้วามรู้แก่สตัวแพทยแ์ละประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจเก่ียวกบัการอนุรักษจ์ระเขส้ยามในประเทศไทย ใหเ้ขา้ใจถึง
ความส าคญัของจระเขส้ยามท่ีเป็นสตัวป่์าท่ีมีโอกาสสูญพนัธุ์และแนวทางการอนุรักษใ์หค้งอยูใ่นประเทศไทย  นอกจากน้ียงัมีการอบรมใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีในหอ้งปฏิบติัการและ
เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลสตัวเ์ร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเหล่านั้น สามารถปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เงินอุดหนุนโครงการศนูยแ์รกรับ ฟ้ืนฟ ูและกกักนัโรคสตัวป่์าของกลางและสตัวต่์างถ่ิน 1,225,100              1,219,322.79               99.53                      1. สามารถป้องกนัโรคและแกไ้ขปัญหาสตัวป่์าในพ้ืนท่ีกาญจนบุรี โดยด าเนินการกกักนัสตัวต่์างถ่ิน 412 ตวั และตรวจวินิจฉยัโรคจากสตัวป่์าต่างถ่ิน 132 ตวัอยา่ง 
2. สนบัสนุนงานใหค้วามรู้และสร้างเครือข่ายการอนุรักษส์ตัวป่์าอยา่งถูกตอ้ง โดยการฝึกอบรมอาสาสมคัร 151  คน 
3. สามารถส่งสตัวป่์าคืนใหก้บักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืชไดท้ั้งส้ินจ านวน  36 ตวั
4. ผลิตผลงานวิจยัเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ จ  านวน 1 เร่ือง ช่ือเร่ือง "องคค์วามรู้เร่ือง การผลิตกล่องส าหรับศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจแกปั้ญหาของช้างป่า"

1600 วทิยาลยัราชสุดา 5,185,000              5,041,057.34               97.22                      

เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ 4,185,000              4,097,392.84               97.91                      การด าเนินงานโครงการน้ีจะท าใหค้นพิการทางการไดย้นิสามารถเขา้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดโ้ดยไดรั้บการสนบัสุนส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเพ่ือการเขา้ถึงขอ้มูล 
ข่าวสารไดเ้หมือนคนปกติตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ผ่านการด าเนินงานดงัน้ี
1.ภาควิชาหูหนวกศึกษา ด าเนินการจดัโครงการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา โครงการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเชิงรุก โครงการพฒันาหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต
 สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก และโครงการวนัรับรองภาษามือไทย
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลกัสูตร 5 ปี) ไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามวงรอบ โดยเปล่ียนระยะเวลาการศึกษาเป็น 4 ปี และใช้ช่ือหลกัสูตรว่า 
"หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา"  โดยหลกัสูตรดงักล่าวไดรั้บการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA โดยส่วนงาน และปัจจุบนั
วิทยาลยัอยูร่ะหว่างด าเนินการจดัท าหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก (หลกัสูตรใหม่)

เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลยัราชสุดา 1,000,000              943,664.50                  94.37                      จดัโครงการ 5 โครงการ คือ โครงการประกวดการอ่านและเขียนอกัษรเบรลล ์คร้ังท่ี 24 / โครงการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นคนพิการคร้ังท่ี 6 / โครงการวีดิทศัน์เพ่ือการผลิตส่ือ
ส าหรับคนหูหนวก ปี 2562 / โครงการวารสารวิทยาลยัราชสุดา และโครงการเผยแพร่ความรู้และใหบ้ริการดา้นคนพิการส าหรับบุคคลทัว่ไป  เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมี้
คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข เพ่ือใหค้นพิการเขา้ถึงและใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้รวมทั้งส่งเสริม สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายใน
และหรือภายนอก เพ่ือใหเ้กิดการบริการทางวิชาการแบบสหวิทยาการโดยมีผูเ้ขา้รับบริการจ านวน 1,940 คน

1700 วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 528,500                 506,750.00                  95.88                      

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 528,500                 506,750.00                  95.88                      ด าเนินงานกิจกรรมเรียนการสอนดา้นการผลิตบณัฑิต ในระดบัปริญญาตรี ในหลกัสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) ศศ.บ. (การออกก าลงักายและการกีฬา) 
วิชาเอก การออกก าลงักายและการกีฬา และกีฬาฟตุบอล วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ท่ีมีความรู้เก่ียวขอ้งดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลเพ่ิม ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการดา้นบริการทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ  และมีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเอง ใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สงัคม ส่วนรวม จ านวน 33
 โครงการ เช่น โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา (ชั้นปีท่ี 4) โครงการ (Tutor) พ่ีสอนนอ้ง โครงการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้ าออกก าลงักาย เป็นตน้

2000 สถาบันวจิัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 4,088,900              3,967,707.22               97.04                      

เงินอุดหนุนโครงการพหุวฒันธรรมอาเซียน 500,000                 478,843.67                  95.77                      1.การท าวิจยัดา้นพหุวฒันธรรมมีส่วนช่วยในการสร้าง Mobility ในระดบัอาเซียน เพ่ือใหมี้พนัธกิจร่วมกบัประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในการขบัเคล่ือนประเทศใหมี้การพฒันากา้วหนา้เพ่ือ
เป็นประชาสงัคมอยา่งแทจ้ริง ไปพร้อมกบัการส่งเสริมใหป้ระชาสงัคมไทยไดอ่้านงานท่ีไดรั้บการเผยแพร่จากโครงการ เพ่ือใหว้งวิชาการและบุคคลทัว่ไปมีความตระหนกั ต่ืนตวั และมี
ความรู้เชิงลึกเก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและอาเซียน +6 มากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในดา้นภาษา ชาติพนัธุ์ วฒันธรรมอาเซียน และความหลากหลายทางวฒันธรรมใน
รูปแบบอ่ืนๆ ผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละผลงานวิจยัของโครงการ
2.กิจกรรม Multicultural ASEAN Focus ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนและพดูคุยผ่านแนวคิดของผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญในประเด็นพหุวฒันธรรมและอาเซียน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่วง
วิชาการและบุคคลทัว่ไปใหไ้ดรั้บรู้ข่าวสารของพหุวฒันธรรมภายใตบ้ริบทของอาเซียนมากยิง่ข้ึน โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นส่ิงท่ีขบัเคล่ือนประเด็นทางพหุวฒันธรรม เพ่ือมีส่วนช่วย
ในการสร้างตวัตนของศนูย ์สถาบนั อนัจะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายแก่ประเทศไทยและอาเซียนในอนาคต
3.กิจกรรม Policy Forum for ASEAN Socio-Cultural Community  ช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูลประเด็นพหุวฒันธรรม และสร้างเครือข่ายการวิจยั สร้างความร่วมมือในการแลกเปล่ียน
บุคลากรวิจยั นกัศึกษา และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตความรู้เก่ียวกบัอาเซียนและประเด็นพหุวฒันธรรม 
4.บทความท่ีถูกตีพิมพจ์ากแหล่งขอ้มูลสากล มีส่วนช่วยในการเขา้ถึงบุคคลทัว่ไป จากการแปรรูปงานวิจยัในรูปแบบต่างๆ เช่น หนงัสือ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ บทความทัว่ไป เพ่ือให้
สามารถเขา้ใจความเป็นพหุวฒันธรรม ภาษา วฒันธรรม การท่องเท่ียว มรดกวฒันธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ไดดี้ยิง่ข้ึน

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 2,700,000              2,613,891.50               96.81                      1. โครงการพฒันาศนูยท์ดสอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Center for MU-Thai Test)
-จดัตั้งศนูยส์อบ MU Thai Test  และทดลองสอบเรียบร้อยแลว้ โดยมีนกัศึกษาต่างชาติเขา้สอบ จ านวน 90 คน โดย เพ่ือสามารถพฒันาขอ้สอบภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้
เป็นท่ียอมรับในประเทศและต่างประเทศ ท าใหไ้ดเ้ครือข่ายกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยไดท้  าการร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในประเทศจีน 3 ท่ี คือ1. Yunnan
 Minzu University 2. Yunnan University 3. Sichuan International studies University เพ่ือสามารถส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศใหก้บันกัศึกษาต่างชาติ
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย

2. โครงการพฒันาศนูยน์วตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการบนฐานภาษาและวฒันธรรม
- ด าเนินการจดักิจกรรมการอบรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และปรับเปล่ียนมุมมองดา้นนวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการดา้นภาษาและวฒันธรรม และถ่ายทอดนวตักรรม
และเทคโนโลยท่ีีขบัเคล่ือนโดยภาษาและวฒันธรรม พร้อมเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบันวตักรรมและผูป้ระกอบการ ผ่านการจดัอบรมต่างๆ จ านวน 10 
คร้ัง เช่น Service Innovation Boot camp, การบรรยาย เร่ือง กว่าละครจะขน้ คนท างานเลือดจาง : ถอดประสบการณ์คนเบ้ืองหลงัละคร, ดวงดาว โชคชะตากบัราศี ปี 62 : พยากรณ์
อนาคตผูป้ระกอบการไทยในยคุ Disruptive Technology, ทิศทางผูป้ระกอบการไทยหลงัการเลือกตั้ง , นวตักรรมผา้ไทยในประเพณียคุ 4.0 เป็นตน้
-ด าเนินการจดัตั้งพ้ืนท่ี Co-Working Space เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสาธารณะประโยชน์ส าหรับนกัศึกษา และผูท่ี้สนใจดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ 
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัองคก์รภาครัฐ และเอกชน เพ่ือเป็นการขบัเคล่ือนความเป็นผูป้ระกอบการ และส่งเสริมความเป็นนวตักรรม
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3. โครงการเสริมสร้างการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และยกระดบัวารสารวิชาการนานาชาติดา้นมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์
-ช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัและสถาบนัฯ โดยโครงการไดตี้พิมพว์ารสารวิชาการ คือ วารสารภาษาและ
วฒันธรรม จ านวน 2 ฉบบั ดงัน้ี 1) วารสารภาษาและวฒันธรรมฉบบัปีท่ี 37 (2) ด าเนินการจดัพิมพแ์ละเผยแพร่เรียบร้อยแลว้ จ  านวนบทความภายในเล่ม 9 เร่ือง 2) วารสารภาษาและ
วฒันธรรมฉบบัปีท่ี 38 (1)
-ท าใหบุ้คลากรวิจยัของสถาบนัฯ มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลนานาชาติ จ  านวน 10 เร่ือง และมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ เพ่ือ
ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ
- นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิตมีแหล่งตีพิมพบ์ทความ เพ่ือประกอบการขอส าเร็จการศึกษา
- สถาบนัฯ มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่เป็นท่ีรู้จกัในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล และอาจก่อใหเ้กิดการอา้งอิง (Citation) ผลงานตามมา

เงินอุดหนุนโครงการศนูยศึ์กษาและฟ้ืนฟภูาษาและวฒันธรรมในภาวะวิกฤต 500,000                 486,534.00                  97.31                      ผลผลติด้านการวจิัย: 
1. เกิดงานวิจยัใหม่ และวิจยัต่อเน่ือง รวมจ านวน 5 โครงการ                               
2. สถาบนั/ศนูย ์มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ อาเซียน และเอเซียในการเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัทางภาษาและวฒันธรรม โดยมีความร่วมมือดา้นการวิจยั วิชาการร่วมกนั 
ระดบันานาชาติ จ  านวน 7 องคก์ร ระดบัประเทศ  จ  านวน 3 องคก์ร 
3. ผลิตบทความวิจยัและวิชาการดา้นภาษา –วฒันธรรมท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล จ านวน 8 ช้ิน/ ในประเทศ จ านวน 2 ช้ิน
4. ผลงานวิจยัท่ีไดน้ าไปใช้ประโยชน์และสร้างผลกระทบต่อสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม (นโยบาย) โดยปรากฏเป็นแนวทาง/แผนยทุธศาสตร์ในนโยบายต่างๆ เช่น แผนยทุธศาสตร์
การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซ่ึงก าหนดให ้“ภาษาทอ้งถ่ิน” เป็นทกัษะภาษาท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉนัทใ์นชาติ (หวัขอ้ 2.4)
ผลผลติด้านบริการวชิาการ: 

1. การประชุมเสวนา/อบรม จ านวน 9 คร้ัง โดยมีผูรั้บบริการ รวมทั้งส้ิน 525 คน  
2. สร้างเครือข่ายนกัวิชาการ นกัวิจยั และหน่วยงานต่างๆ เช่น เครือข่ายนกัวิชาการ 16 องคก์ร(ต่างประเทศ 7/ในประเทศ 9)  เครือข่ายนกัวิจยัในพ้ืนท่ีชุมชนชาติพนัธุ์  14 พ้ืนท่ี เครือข่าย
โรงเรียนชาติพนัธุ์ 25 โรงเรียน  เครือข่ายแหล่งทุน 7 แหล่งทุน (ในประเทศ 3/ ต่างประเทศ 4)

จากพนัธกิจดา้นการวิจยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลป ภาษาและวฒันธรรม โดยเฉพาะในประเด็นภาษาและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ รวมทั้งการพฒันาการศึกษาและ
ศกัยภาพชุมชน ศนูยฯ์  ไดข้ยายจ านวนโครงการวิจยัร่วมกบัหน่วยงานนานาชาติเพ่ิมข้ึน อีกทั้งผลิตบทความระดบันานาชาติและระดบัชาติเพ่ิมมากข้ึน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิชาการ/
วิจยัโดยเดินทางไปน าเสนอผลงานและสร้างเครือข่าย ส่งผลใหเ้กิดเครือข่ายท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งดา้นงานวิจยั การจดั/เขา้ร่วมประชุมสมัมนา การพิจารณา
บทความ รวมทั้งการสร้างผลงานเป็นเล่มร่วมกนั แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพดา้น "การพฒันาภาษาและวฒันธรรมชาติพนัธุ"์ ในระดบัชาติและนานาชาติ  นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัได้
น าไปใช้เป็นแผนและยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนดา้นการศึกษาและดา้นความมัน่คงในนโยบายประเทศ 
นอกจากน้ีผลจากการสร้างเครือข่ายและการใหบ้ริการวิชาการนอกพ้ืนท่ี ท  าใหเ้กิดประเด็นการท างานท่ีขยายออกไป จากภาษา-วฒันธรรมชาติพนัธุ์ ไปสู่ ภาษากลุ่มผูอ้พยพ/แรงงานขา้ม
ชาติ รวมทั้งภาษาส าหรับผูพิ้การ ซ่ึงมีประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือโดยสามารถพฒันาแนวทางการแกปั้ญหาในรูปแบบงานวิจยัต่างๆ ได ้ และดว้ยเครือข่ายนานาชาติท่ีมีความ
เช่ียวชาญหลากหลายจะสนบัสนุนการพฒันา/แกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงจกัก่อใหเ้กิดรูปแบบนวตักรรมดา้นภาษา-วฒันธรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ใหก้บัวงการต่อไป

เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนยศึ์กษา 388,900                 388,438.05                  99.88                      1.ไดแ้นวทางการจดัการความหลากหลายของผูค้นและวฒันธรรมดว้ย “วิถีอาเซียน” ใหก้บัประชาคมอาเซียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในประเทศ และ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
2.เผยแพร่ผลงานทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติ เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเสาสงัคมวฒันธรรมท่ีมีประชาชนอาเซียนเป็นแกนหลกั 
3.ไดแ้หล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตดา้นอาเซียนศึกษา อินเดียศึกษา และจีนศึกษาในมหาวิทยาลยั และการน าองคค์วามรู้จากผลการวิจยัไปจดัท าหลกัสูตรอาเซียนศึกษาในมิติสงัคม
วฒันธรรมเพ่ือใช้สอน/อบรมใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป 
4.ท าใหส้งัคมไทยรู้เขา รู้เราระหว่างกนัในประชาคมอาเซียนพลสัจะเป็นผลดีต่อการสร้างความรู้ ความเขา้ใจในความเหมือนและแตกต่างระหว่างกนัซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
สร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนในการช่วยรัฐบาลขบัเคล่ือนนโยบายอาเซียน 2025 ท่ีจะช่วยกนัลดความเหล่ือมล ้าและสร้างความย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึนในภูมิภาค
อาเซียนพลสัต่อไป ผ่านการด าเนินงาน ดงัน้ี
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- จดัท าเน้ือหาบทความเพ่ือเสนอต่อวารสารนานาชาติเพ่ือพิจารณาแลว้ 6 เร่ือง ไดแ้ก่   Thai Language Policy and Planning for Unskilled Migrant Workers from Myanmar ส่งไปยงั
วารสาร JAAS, Japan / MANAGING UNSKILLED MIGRANT WORKERS’ LANGUAGE DIVERSITY IN THE MULTICULTURAL SOCIETIES OF THAILAND, MALAYSIA,
 AND SINGAPORE ส่งไปยงัวารสาร JATI, Malaysia / Inter-mixing Indiannesss with Thainesss in selected Thai Novels ส่งไป Arab World English Journal, USA  เป็นตน้
- จดัท า E-book (India Calling) เพ่ือเผยแพร่บนเวปไซต ์โดยผลการศึกษาวิจยัท่ีเผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติทั้ง 6 เร่ืองดงักล่าวก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยัต่างรุ่น 
ต่างมหาวิทยาลยั และองคค์วามรู้ท่ีสามารถน ามาสงัเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายใหแ้ก่รัฐบาลไทยได ้ไดแ้ก่ การคา้บนเส้นทางไตรภาคีไทย-เมียนมา-อินเดีย / นโยบายภาษาของชาติ
 ท่ีเก่ียวกบัการจดัการภาษาเพ่ือนบา้นในสถาบนัการศึกษาของไทย และการจดัการล่ามท่ีพฒันามาจากแรงงานขา้มชาติเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบัประเทศมากท่ีสุด นอกจากน้ี ความ
พยายามในการเผยแพร่บทความวิจยัในระดบันานาชาติ ในฐานขอ้มูลสากลเป็นการยกระดบัการท างานไปสู่เกณฑก์ารประเมินระดบัโลก ท่ีจะมีส่วนช่วยสร้างการรับรู้เก่ียวกบัผลงาน
ของมหาวิทยาลยัมหิดลในระดบันานาชาติใหก้วา้งขวาง
- ไดน้ าเสนอแนวทางความร่วมมือ ใหก้บักรมเอชียใต ้กระทรวงการต่างประเทศ ประเด็นทางวิชาการ เร่ือง "ความเช่ือมโยงระหว่างภาคประชาชนไทย-ภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออินเดีย
ผ่านการท่องเท่ียว"

2100 สถาบันโภชนาการ 2,100,000              1,850,241.43               88.11                      

เงินอุดหนุนการพฒันาและการใหบ้ริการวิชาการทางดา้นโภชนาการ 2,100,000              1,850,241.43               88.11                      1. การสร้างเสริมโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างองิสารอาหารของประเทศไทย เพ่ือลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน  โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอด
เลือด และโรคมะเร็งฯลฯ  ในคนไทย และคนในกลุ่มประเทศอาเซียน และท าใหท้ราบขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการ สามารถน าไปปรับใช้ในการเลือกบริโภคอาหารได ้โดยการจดัท า
ฐานขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการแบบออนไลน์ (Online Food Composition Database) ใหส้ามารถคน้หาขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการไดด้ว้ยตวัเอง (food search) ใน 3 รูปแบบ คือ คน้หา
ตามกลุ่มอาหาร (search by food group) ตามช่ืออาหาร (search be food name)  และตามปริมาณสารอาหาร (search by nutrient) โดยระบบสามารถน าขอ้มูลออกไดท้ั้งแบบ pdf และ Excel
 files และประสานงานในการจดัท าฐานขอ้มูลคุณค่าทางโภชนาการของอาเซียน ซ่ึงประกอบดว้ยฐานขอ้มูลของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดยประเทศท่ี
 Download Electronic ASEAN Food Composition Database มีทั้งหมด 100 ประเทศ ประเทศท่ีมีล าดบัการ download สูงแยกตามทวีป ดงัน้ีAsia: Indonesia, Malaysia, Thailand, India , 
Japan / Europe: Spain, United Kingdom, Italy, France, Germany  / North America: United States, Canada เป็นตน้

2. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและระบบฐานข้อมูลลกัษณะต่าง ๆของอาหารไทย เพือ่ประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร เพ่ือลดการเกิดโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน  โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็งฯลฯ  ในกลุ่มผูใ้ช้โปรแกรมฯ เช่นนกัศึกษา บุคลากรจากภาครัฐและเอกชน  ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทัว่ไป โดยมีระบบการจดัส ารับอาหารรายวนั INMU-DailymenuPlan (iDP)  ซ่ึงเป็นระบบออนไลน์เพ่ือวางแผนการจดัส ารับอาหารคุณภาพรายวนั
ล่วงหนา้และประเมินคุณค่าสารอาหารส าหรับบุคคลทัว่ไป และโปรแกรม INMU-DatabaseComplier (iDC) ท่ีใช้ในการรวบรวมฐานขอ้มูลสารอาหารใหส้มบูรณ์มากข้ึน และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสามารถเช่ือมต่อกนัในระดบั admin แบบ real-time ไดด้ว้ยระบบ local server เป็นโปรแกรมท่ีจดัท าฐานใหก้บัโปรแกรมอ่ืนภายใตโ้ครงการต่อไป และใช้
โปรแกรม iDC ช่วยในการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าฐานขอ้มูลอาหาร

3. การเพิม่ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพือ่สุขภาพของผู้สูงอายุ พืน้ที่ อ าเภอดอนตูม และ อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม เพ่ืออสม. /ผูสู้งอาย ุและคนใน
ครอบครัว มีสุขภาพท่ีดีลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ผูป่้วยเบาหวาน  ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  มีสุขภาพดีข้ึน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในกลุ่มนกัเรียนประถม และมธัยม   ผ่าน
การจดัอบรมส่งเสริมความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการ (ลดหวาน-มนั- เคม็ เพ่ิมผกั-ผลไม)้ แก่ อสม. ซ่ึงน าความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดความรู้แก่ผูสู้งอายไุด ้และน าไปใช้กบัตนเองและ
ครอบครัว และผูสู้งอายนุ าความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมจาก อสม. ไปใช้กบัตนเองและครอบครัว

4. การส่งเสริมสุขภาวะด้านอาหาร โภชนาการในผู้สูงอายุพืน้ที่ อ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม เพ่ือลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในผูสู้งอายแุละนกัเรีย ผ่านการจดั
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตามท่ีไดฝึ้กซอ้มในกลุ่มผูสู้งอายอุ  าเภอพทุธมณฑล มาสู่ต  าบลบางระก า, ต าบลคลองนกกระทุง อ  าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ท าใหน้กัเรียน 
 และผูสู้งอาย ุมีความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมตามธงโภชนาการเพ่ิมข้ึน และแกนน าผูสู้งอายฝึุกซอ้มการจดักิจกรรมกบัเด็กนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนบริโภคผกัผลไม ้ได้
หลากหลายมากข้ึนตามท่ีอาสาป้านงแนะน า โรงเรียนจดัเมนูใหมี้ผกัผลไมต้ามท่ีอาสาป้างนงแนะน าในวนัท่ีท ากิจกรรมนกัเรียนเข่ียผกัผลไมทิ้้งในม้ืออาหารกลางวนัลดลง  (โรงเรียนมี
กิจกรรมส่งเสริมร่วมกบัอาสาป้านง มีรางวลัเป็นแรงจูงใจ) พร้อมมีคู่มือการจดักิจกรรม ส่งเสริมสุขภาวะเด็กวยัเรียน ดา้นอาหาร โภชนาการ โดยผูสู้งอายใุนชุมชน
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ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

5. การให้บริการวเิคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในประชาชนทัว่ไป  เป็นการยกระดบัคุณภาพทางโภชนาการและความปลอดภยัของอาหาร
และผลิตภณัฑดี์ข้ึน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพสินคา้ส่งออกของไทยและเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ และมีฉลากโภชนาการท่ีแสดงถึงคุณค่าทางโภชนาการท่ีเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
 และความปลอดภยั รวมทั้งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) กระจายรายไดข้องประชาชน  โดยมีการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีผลิตภายในประเทศ
และน าเขา้ ก่อนการข้ึนทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ทดสอบอาหารทางดา้นกายภาพ เคมี และจุลินทรีย ์วิเคราะห์สารพิษในอาหารและสารอาหารในสารคดัหลัง่ ประเมิน
และจดัท าฉลากโภชนาการของผลิตภณัฑอ์าหาร

6. การพัฒนาเวบ็ไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ เพือ่ลดการเกดิโรคไม่ติดต่อเรือ้รังในกลุ่มนักเรียนระดับประถม ระดับมัธยมและประชาชนทั่วไป  มีการจดัท าเพจในเวบ็ไซตด์า้น
อาหารและโภชนาการใหท้นัสมยั  จ  านวนหนา้เพจท่ีเพ่ิมทั้งหมด ดงัน้ี จ  านวนหนา้ข่าวและกิจกรรม บทความ ขอ้มูล การศึกษา งานวิจยัและหนา้ประกาศ 574 หนา้ / จ านวน first page 
ทั้งหมด 194 หนา้ จ  านวน Facebook,twitter,Youtube ทั้งหมด 238 คร้ัง จดัท าเกมออนไลน์ "วนัน้ีคุณกินขนม/เคร่ืองด่ืมมากเกินไปหรือปล่าว" 1 ช้ินงาน (อพัเดทผลิตภณัฑข์นมและ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม จากเดิมท่ีมีจ  านวน 196 ช้ิน ปัจจุบนัขนมท่ีเปล่ียนใหม่ทั้งหมดจ านวน 449 ช้ิน)

7. อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในพืน้ที่ชุมชนรอบมหาวทิยาลยัมหิดล ต าบลศาลายา จังหวดันครปฐม   เช่น   รพ.สต.มหาสวสัดิ์ หรือ รพ.สต. คลองโยง 1 และ 2 เพ่ือลดการเกิดโรคไตเส่ือม 
 และโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในผูสู้งอาย ุโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถประกอบอาหารตา้นโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และไขมนัในเลือดสูง เช่น การลดปริมาณน ้าตาล และโซเดียม
ในอาหาร และผูสู้งอายท่ีุเป็นผูป่้วยเบาหวาน และโรตไตระยะแรก ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

2300 สถาบันแห่งชาติเพือ่การพัฒนาเด็กฯ 2,792,000              2,571,559.03               92.10                      

ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 542,000                 358,915.00                  66.22                      มีเด็กนกัเรียนในโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพฒันาศกัยภาพ จ านวน 138 คน ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เงินอุดหนุนโครงการจดัตั้งหน่วยสนบัสนุนทางวิชาการเคล่ือนท่ีและระบบพ่ีเล้ียงท่ี
ปรึกษาของเด็กในชุมชน

1,000,000              1,000,000.00               100.00                    1.จดักิจกรรมเคล่ือนท่ีกบัชุมชน (ผ่านรถบริการเคล่ือนท่ีสญัจร)  เพ่ือเสริมสร้างและพฒันาชุมชนโดยแกนน าเป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมและน าผูเ้ช่ียวชาญในชุมชนมาร่วมจดักิจกรรม
เพ่ือใหค้วามรู้กบัเด็กและวยัรุ่นในชุมชน นอกจากน้ีไดจ้ดัค่ายวยัรุ่นกา้วเพ่ือการเติบโต คร้ังท่ี 3 เพ่ือใหว้ยัรุ่นในชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ไดเ้รียนรู้ทกัษะชีวิตดา้นต่างๆ และการอบรม
แกนน าเพ่ือการขยายผลการท างานระหว่างโครงการฯ และน าไปสู่พ้ืนท่ีเป้าหมายอ่ืนต่อไป
2.มีการแลกเปล่ียนและเรียนรู้เชิงวิชาการเพ่ือต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการจริงในพ้ืนท่ี 
3.เช่ือมโยงและสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการแลกเปล่ียน เรียนรู้และปฏิบติัการในพ้ืนท่ีร่วมกนั 
4.ถอดบทเรียนเพ่ือสรุปและต่อยอดองคค์วามรู้

เงินอุดหนุนสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 1,250,000              1,212,644.03               97.01                      จดักิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะความรู้ในการพฒันาเด็กในดา้นต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการส่งเสริมพฒันาการเด็ก ผ่านกิจกรรม ดงัน้ี
1. กิจกรรมสมัมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย ท าใหเ้กิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกนัพฒันาเด็ก เยาวชน และครอบครัวใหเ้ขม้แขง็และ
ย ัง่ยนื 
2. กิจกรรมพฒันาศกัยภาพนิทาน  มีการเผยแพร่ความรู้ รูปแบบ วิธีการ การสร้างส่ือ การเล่านิทาน ใหก้บัผูป้กครองและผูส้นใจทัว่ไปไดน้ าไปใช้ในการส่งเสริมพฒันาการเด็กดา้นต่างๆ 
3. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพฒันาเด็กปฐมวยั ครู อาจารย ์ผูท้  างานดา้นเด็กและเยาวชน พอ่แม่ผูป้กครอง และผูส้นใจทัว่ไป มีองคค์วามรู้ ทกัษะและกระบวนการในการพฒันา
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
4.กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรปฐมวยัตน้แบบ เกิดความร่วมมือดา้นการส่งเสริมพฒันาการเด็กระหว่างสถาบนักบักลุ่มผูป้กครอง องคก์รภาครัฐ อาสาสมคัรภาคประชาชน 
องคก์รพฒันาเอกชน และนกัวิชาการ

2400 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 44,719,000            44,669,640.71             99.89                      

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 32,819,000            32,769,640.71             99.85                      สามารถจดัซ้ือเวชภณัฑท์างการแพทยแ์ละวสัดุยา เพ่ือสนบัสนุนการรักษาพยาบาลทางการแพทยไ์ดค้รอบคลุมทุกกลุ่มโรค ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยท าใหผู้ป่้วยสามารถเขา้รับ
การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับการรักษาผูป่้วยนอกจ านวน 394,837 ราย / ผูป่้วยในจ านวน 4,061 ราย / เตียงจ านวน 58 เตียง

เงินอุดหนุนโครงการศนูยดู์แลและพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายอุยา่งครบวงจร 11,900,000            11,900,000.00             100.00                    มีระบบการรักษาแบบบูรณาการรายโรคของผูสู้งอาย ุ4  กลุ่มโรค คือ โรคเบาหวาน โรคขอ้เข่าเส่ือม โรคกระดูกพรุน โรคสมองเส่ือม และมีการคดักรองความเส่ียงในการด ารงชีวิตของ
ผูป่้วย ในการหาสาเหตุของโรคท่ีจะเกิดข้ึน และหาแนวทางป้องกนัและรักษาใหถู้กตอ้ง 10 กลุ่มโรค ไดแ้ก่ โรคตอ้กระจก โรคสมองเส่ือม โรคเบาหวาน โรคขอ้เข่าเส่ือม โรคกระดูก
พรุน โรคติดบุหร่ี โรคหอบ โรคความดนัโลหิตสูง โรคอมัพฤก-อมัพาต และการจดัตั้งศนูยว์คัซีนผูสู้งอาย ุท  าใหผู้ป่้วยผูสู้งอายมีุช่องทางการรับการรักษาท่ีรวดเร็ว ลดการรอคอย  และ
ไดรั้บการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการไดรั้บความรู้ในการส่งเสริมและป้องกนัโรค เพ่ือใหก้ารด าเนินชีวิตมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2500 สถาบันวทิยาศาสตร์การวเิคราะห์และตรวจสารฯ 6,000,000              5,999,962.48               100.00                    
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เงินอุดหนุนศนูยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักีฬา 6,000,000              5,999,962.48               100.00                    ใหก้ารตรวจวิเคราะห์สารตอ้งหา้ม แบ่งเป็นตวัอยา่งจากนกักีฬา เกมส์การแข่งขนันานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  มา้แข่ง เป็นตน้  โดยไดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐานระดบัสากล จ านวน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (National Association of Testing Authorities, Australia) ตั้งแต่ปี 2544-จนถึงปัจจุบนั และ
มาตรฐาน WADA Accredited Laboratory ( World Anti-Doping Agency : WADA)  ตั้งแต่ปี 2547-จนถึงปัจจุบนั

2900 หอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล 2,000,000              2,000,000.00               100.00                    

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการหอสมุดและคลงัความรู้ 2,000,000              2,000,000.00               100.00                    1. ท าการส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศทท่ีจดัซ้ือใหม่ มิใหเ้กิดความซ ้าซอ้น  รวมทั้ง 10 หอ้งสมุดในสงักดั เพ่ือใหบ้ริการดา้นการศึกษา คน้ควา้วิจยั อยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ
2. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ ท่ีผ่านการพิจารณา มาใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้บริการอยา่งต่อเน่ือง  ทรัพยากรสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมความรู้ความคิดใหลึ้กซ้ึงเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาระดบัสูงข้ึน อยา่งต่อน่ืองและไม่ส้ินสุด
3. จดัใหป้ระชาสมัพนัธ์ หนงัสือใหม่ประจ าเดือน หนา้ Website  หอสมุดฯ
4. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือจดัอบรมการใช้ทรัพยากรสารเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมความรู้ ความคิดใหลึ้กซ้ึง เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาระดบัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่ส้ินสุด

3100 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 51,187,500            51,177,500.00             99.98                      

ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,187,500              1,187,500.00               100.00                    สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหก้บันกัเรียนหลกัสูตรเตรียมอุดมดนตรี จ  านวน 196 คน สนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย ค่าจดัการ
เรียนการสอน ค่าหนงัสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้กครอง ท าให้
ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลกัสูตรก าหนดและมีคุณภาพสูงข้ึน เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาเทคโนโลยแีห่งภูมิภาคอุษาคเนย์ 50,000,000            49,990,000.00             99.98                      กิจกรรมท่ีจดัทั้งหมด มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 26,727 คน ซ่ึงเป็นผลท าใหมี้บุคลากรดา้นดนตรีท่ีมีคุณภาพในสงัคมไทยและสงัคมโลก เป็นผูน้ าในการสอนดนตรี การแสดง การประพนัธ์เพลง
 งานวิจยั และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผลใหใ้หก้ารศึกษาดนตรีของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ และเป็นศนูยก์ลางการศึกษาดนตรีของภูมิภาค โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี
1.กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาเยาวชนดนตรีนานาชาติแห่งภาคพ้ืนอุษาคเนย ์จดัเทศกาลดนตรีแจ๊สเพ่ือการเรียนรู้ ก าหนดจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี ระหว่างวนัท่ี 21-27 ม.ค. 2562 โดยมี
กิจกรรมท่ีด าเนินการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาคกลางวนั Daytime Activities ซ่ึงประกอบดว้ย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance (Oval Stage) และ (3)
 กิจกรรมคอนเสิร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert)
2.กิจกรรมการแสดงของวงดุริยางฟิลฮาโมนิคแห่งประเทศไทย การจดัแสดงคอนเสิร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิร์ต คอนเสิร์ตละ 2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และพฤษภาคม-
กนัยายน) รายการแสดงของวงดุริยางคฟิ์ลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย เป็นการน าเพลงไทย เพลงของเพ่ือนบา้น บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากน้ีไดแ้สดงผลงานดนตรีของโลก 
และบนัทึกเสียงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็นผลงานของชาติ นอกจากน้ี มีการเชิญนกัดนตรีระดบันานาชาติมาร่วมแสดงเพ่ือใหน้กัเรียน นกัศึกษาไดมี้โอกาสไดส้มัผสั เรียนรู้ดว้ย
ประสบการณ์จริงจากนกัดนตรีระดบันานาชาติอีกดว้ย  
3.กิจกรรมปฏิบติัการดนตรีบ าบดั และเพ่ือสุขภาพ ประกอบดว้ย
3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนดนตรี เป็นกลไกคดักรอง คน้หา ผูมี้พหุปัญญา(ดา้นดนตรี) และเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ และเป็นเวทีการแข่งขนัใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
3.2 กิจกรรมขอ้มูลเพลง (จดัหาหนงัสือ วารสาร ส าหรับหอ้งสมุด)
3.3 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM)  ด าเนินการจดัประชุมคณบดีดนตรีนานาชาติ ณ Instutut Seni Indonesia Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

3400 สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้ 525,000                 514,057.73                  97.92                      

เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่นวตักรรม 525,000                 514,057.73                  97.92                      มีการจดักิจกรรมบริการและเผยแพร่นวตักรรมใหก้บัผูรั้บบริการท่ีหลากหลายทั้งกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกลุ่มครู 
และบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 923 คน ดงัน้ี
1. กิจกรรมส าหรับกลุ่มนกัเรียนระดบัชั้นต่างๆ มีผูรั้บบริการมาจากหลากหลายโรงเรียนทั้งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและนครปฐม รวมทั้งภูมิภาคอ่ืน เช่น โรงเรียนเบญจะมะมหาราช 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ซ่ึงนกัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจทั้งเน้ือหาวิชาการ พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการในดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
ในวิทยาการกา้วหนา้ใหม่ ๆ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21
2. กิจกรรมส าหรับครูผูส้อนระดบัชั้น ม.ตน้ และ ม.ปลาย มีผูรั้บบริการมาจากหลากหลายโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัไดมี้โอกาสพฒันาเทคนิคและวิธีการจดัการเรียนการ
สอน ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัผ่านโปรแกรมภาษาเพ่ือใช้ในการสัง่งาน สามารถท าโครงงาน และน าไปประยกุตใ์ช้เป็นแนวทางจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนไดม้ากข้ึน
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3. กิจกรรมส าหรับบุคลากรทัว่ไปท่ีสนใจทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ืออบรมหลกัสูตรระยะสั้นส าหรับการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และพฒันาเทคนิค
ต่าง ๆ เช่น การจดัท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และการสร้างสรรควี์ดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการจดัท ากรอบตามมาตรฐานคุณวุฒิมากข้ึน อีก
ทั้งสามารถพฒันาช้ินงานวิดีทศัน์เพ่ือช่วยในการจดัการเรียนการสอนและการน าเสนอผลงานต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน

3500 คณะศิลปศาสตร์ 16,806,900            16,650,009.29             99.07                      

เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 4,125,100              4,108,317.03               99.59                      ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการผลิตแพทยเ์พ่ิม 2,932,000              2,905,163.00               99.08                      ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 1,200,000              1,200,000.00               100.00                    ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบณัฑิตทางดา้นแพทยศาสตร์ 5,336,000              5,222,729.26               97.88                      ด าเนินการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา

เงินอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ือการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 3,213,800              3,213,800.00               100.00                    ยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษของนกัศึกษาและบุคลากรส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของนกัศึกษา
ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งวิชาการ วิชาชีพและทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษในระดบัท่ีใช้งานได ้ผ่านกิจกรรม ดงัน้ี
1. จดัหาโปรแกรม Speexx 1 ระบบ จ านวนสิทธ์ิการเขา้ใช้ 15,000 Users  
2. จดัอบรม MU-ELT Preparation จ านวน 3 คร้ัง         
3. จดัท าคลิปวีดีโอความยาว 15 นาที จ  านวน 30 คลิป             
4. บริการใหค้  าปรึกษาดา้นภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรม.มหิดล ท่ีหอ้ง ศนูยก์ารเรียนรู้ทางภาษา ตึก MLC
5. ด าเนินการจดัซ้ือหนงัสือดา้นภาษา 95 เล่มและเกม 4 เกม

3800 วทิยาเขตกาญจนบุรี 11,200,000            11,199,942.13             100.00                    

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 9,100,000              9,099,991.93               100.00                    ด าเนินการจดัการเรียนการสอนแก่นกัศึกษาท่ีเรียนอยูจ่  านวน 1,019 คน นกัศึกษาเขา้ใหม่ 258 คน และมีจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 313 คน ใหไ้ดรั้บการบริการดา้นการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงส่ิงสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ หอ้งเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบติั การจดัซ้ือหนงัสือ 
และการใหบ้ริการการแก่นกัศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในวิทยาเขตฯ เช่น การบริการรถรางรับ - ส่ง นกัศึกษาระหว่างหอพกั  สนบัสนุนการใหบ้ริการดา้นพยาบาล 
และการดูแลพ้ืนท่ีระบบสาธารณูปโภคดา้นต่างๆ

เงินอุดหนุนโครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2,100,000              2,099,950.20               100.00                    มีการน าเทคโนโลย ี Mobile Application มาเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพจ านวน 25 ชุมชน ท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูล ดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและ 
สมุนไพรท่ีส่งผลการดูแลสุขภาพ ไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็ว และน าเทคโนโลย ี3D Animation เช่ือมโยงกบั Mobile Application  ดา้นเส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพ และ
สมุนไพรท่ีมีความโดดเด่น ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเขา้ถึงไดง่้าย

3900 คณะกายภาพบ าบัด 4,615,800              4,615,192.43               99.99                      

เงินอุดหนุนการปฏิบติัการทางการแพทย์ 4,615,800              4,615,192.43               99.99                      ด าเนินการฝึกปฏิบติังานแก่นกัศึกษาทุกระดบั และนกัศึกษาต่างประเทศ จ านวน 226 คน และด าเนินการวิจยัทางคลินิกกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดัและวิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 
และการอบรมความรู้กายภาพบ าบดัและกิจกรรมบ าบดัสู่ประชาชน จ านวน 2 คร้ัง พร้อมการบริการสุขภาพเชิงบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจยั

4600 โครงการจัดตั้งวทิยาเขตนครสวรรค์ 14,350,000            14,350,000.00             100.00                    

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 1,750,000              1,750,000.00               100.00                    ใหบ้ริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหน้กัศึกษา คณาจารย ์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีความทนัสมยั เอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษา มีชีวิตความเป็นอยูใ่นมหาวิทยาลยัท่ีปลอดภยั มี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ผ่านการด าเนินงานประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน โดยมีจ านวนนกัศึกษา ดงัน้ี
 - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา
   1. หลกัสูตร สาธารณศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 37 คน
   2. หลกัสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรม 15 คน

24



ส่วนงาน / โครงการ วงเงนิงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม

 - จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ 
   1. หลกัสูตรสาธารณศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน จ านวน 46 คน
   2. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 7 คน
   3. หลกัสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรม จ านวน 27 คน
   4. หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเกษตรปราชญเ์ปร่ือง 9 คน
 - จ านวนนกัศึกษาท่ีคงอยู่
   1. หลกัสูตรสาธารณศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน จ านวน 121 คน
   2. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จ านวน 83 คน
   3. หลกัสูตร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวฒันธรรม จ านวน 87 คน
   4. หลกัสูตร วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเกษตรปราชญเ์ปร่ือง 9 คน

เงินอุดหนุนการพฒันาศนูยก์ารแพทยม์หิดลนครสวรรค์ 12,600,000            12,600,000.00             100.00                     ศนูยก์ารแพทยม์หิดลนครสวรรค ์เปิดใหบ้ริการดา้นการแพทยท์างเลือก ดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนั งานบริการวิชาการ บริการตรวจสุขภาพ มีจ านวนประชาชนท่ีเขา้รับบริการ  20,609
 คน 
 - สามารถใหบ้ริการทางการแพทยก์บัผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ ทัว่ถึง เป็นธรรม ช่วยสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการทางการแพทย ์ 
 -สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูเ้ขา้รับบริการ ช่วยลดปัญหาความแออดัของผูป่้วยในโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และผูเ้ขา้รับบริการมีสุขภาพท่ีดีข้ึน

4700 โครงการจัดตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ 1,750,000              1,750,000.00               100.00                    

เงินอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการและการศึกษา 1,750,000              1,750,000.00               100.00                    1. หลกัสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนไดรั้บการตรวจประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามมาตรฐานสากล ภายในส่วนงาน และโดยมหาวิทยาลยั ทั้ง 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
- หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
- หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (สาขานวตักรรมการจดัการสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม)  
2. มีกิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษา และกิจกรรมสอนเสริมของหลกัสูตร ท าใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ สามารถส่ือสารภาษาองักฤษ
เบ้ืองตน้ได ้และมีพ้ืนฐานดา้นภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมสอบก่อนส าเร็จการศึกษาได ้ไดรั้บการเสริมทกัษะในการใช้ชีวิตเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนการสอน 
3. กิจกรรมเตรียมฝึกและปฏิบติังานสาธารณสุขชุมชน ท าใหน้กัศึกษามีทกัษะเบ้ืองตน้ในงานสาธารณสุขก่อนลงฝึกปฏิบติังานจริง เช่น การตรวจคดักรองผูป่้วย ระเบียบวิธีวิจยัในงาน
สาธารณสุข การลงพ้ืนท่ีใหค้วามรู้ทางวิชาการเบ้ืองตน้ดา้นสุขภาพได ้เป็นตน้

4800 คจต.ศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพฯ 16,100,000            14,700,152.13             91.31                      

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

16,100,000            14,700,152.13             91.31                      การผลิตสาร Interferon alpha-2b
ไม่สามารถผลิตสาร Interferon alpha-2b ขนาดก่ึงอุตสาหกรรม ใน clean room ได ้เน่ืองจากไดมี้การเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงาน โดยท าการวิจยัและพฒันาการผลิตแอนติบอดีสาย
เด่ียวของมนุษย ์(HuScFv) จบัจ าเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไขห้วดัใหญ่ เพ่ือขอรับรองมาตรฐานการผลิต PIC/S GMP แทนการผลิต recombinant human interferon alfa-2b

สร้างและผลิตโปรตีน Interferon gamma
- สามารถสร้าง และผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์  ไดป้ริมาณ ประมาณ 5-7 g/L ซ่ึงเป็นปริมาณท่ียอมรับในระดบัก่ึง
อุตสาหกรรม เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยมีเซลลแ์บคทีเรีย และวิธีการผลิตโปรตีน Interferon gamma ในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเล็ก ในหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์  
ไดป้ริมาณสูงถึง 13-22 g/L โดยการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค reducing SDS-PAGE จากการเล้ียงแบบ fed-batch จ านวน 3 batch ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีสูงยอมรับในระดบัก่ึงอุตสาหกรรม เกินกว่า
เป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้
- โปรตีนท่ีผลิตไดมี้ความจบัจ าเพาะและ activity ใกลเ้คียงกบั สารโปรตีน interferon gamma ท่ีมีขายในทอ้งตลาด (reagent grade) และไดวิ้ธีการผลิตท่ีสามารถขยายขนาดได ้โปรตีนท่ี
ผ่านการคืนสภาพและท าบริสุทธ์ิ มีผลิตผลสูงกว่ากระบวนการเดิม 80 เท่า โดยประมาณ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างรอผลการตรวจสอบจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หากพบว่ามีฤทธ์ิทางชีวภาพ
ตามท่ีคาดหมายไว ้อาจน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปจดทะเบียนสิทธิบตัรต่อไป
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ปรับปรุงพ้ืนท่ีปฎิบติังานผลิตยาและระบบสนบัสนุนการผลิตยา
โครงการฯ มีแบบแปลนอาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจาก อย.เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นแบบท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน GMP  สามารถด าเนินการปรับปรุง แกไ้ขพ้ืนท่ีภายในอาคารไดต้าม
แบบ ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ  คร้ังท่ี 2/2562 มีมติใหด้ าเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีหน่วยบรรจุยาต่อไป ซ่ึงอยูร่ะหว่างด าเนินการรวบรวมขอ้มูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณปรับปรุง และ อยู๋ระหว่างเตรียมการผลิตยาก าพร้าในขนาดทดลองเพ่ือทดสอบวามคงตวั ใช้ส าหรับขอรับรองมาตรฐาน  PICS/GMP
บริการตรวจ วิเคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีน ตามเกณฑ ์ICH Guideline Q6B
- เตรียมบุคคลากร พ้ืนท่ี และเอกสารวิธีการตรวจ ส าหรับรองรับการใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์เอกลกัษณ์ และโครงสร้างโปรตีนดว้ยเคร่ือง LC-MS (Q-TOF) ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
-  เคร่ือง LC-MS (Q-TOF) สามารถท าสภาวะไดต้ามท่ีก าหนดและมีความเสถียร มีประสิทธิภาพในการท างานของระบบแบบต่อเน่ือง ผลการวิเคราะห์ท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งและถูกตอ้ง 
เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งเดียวกนัท่ีเคยส่งไปตรวจวิเคราะห์ยงัหอ้งปฏิบติัการอ่ืนท่ีมีความน่าเช่ือถือ

บริการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใตม้าตรฐาน ISO 17025
- บุคลากรสามารถด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใช้ในการผลิตยาและอาหาร ตามขอ้ก าหนดและวิธีทดสอบมาตรฐานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 
- คาดว่าจะสามารถยืน่เอกสารงานการใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีใช้ในการผลิตยาและสารอาหารตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 17025 ไดภ้ายหลงัจากด าเนินการทบทวน
แกไ้ขรายการ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการฯ 
ผลิตแอนติบอดีสายเด่ียวของมนุษย ์(HuscFv) จบัจ าเพาะต่อโปรตีน M2 ของไวรัสไขห้วดัใหญ่ 
- สามารถจดัท าระบบเก็บรักษาเซลล ์recombinant E. coli ท่ีไดรั้บการยนืยนัความถูกตอ้งของล าดบัดีเอ็นเอ พร้อมทั้งพฒันาวิธีการตรวจสอบความคงตวัของการแสดงออกของเซลลแ์ละ
คุณสมบติัอ่ืนๆ อา้งอิงตาม ICH guideline 
- ไดเ้ซลลท่ี์สามาถผลิตโปรตีนแอนติบอดีสายเด่ียว HuscFv จบัจ าเพาะกบัโปรตีน M2 ของไวรัสไขห้วดัใหญ่  ท่ีอยูใ่นรูปแบบ soluble, periplasm localized เพ่ือจะน าไปศึกษา
physicochemical property ของโปรตีนดงักล่าว เพ่ือใช้ในการวิจยัพฒันากระบวนการผลิตยาชีววตัถุอา้งอิงตามมาตรฐาน PIC/S GMP ต่อไป
- ไดต้วัอยา่งโปรตีนแอนติบอดีสายเด่ียวของมนุษย ์(HuscFv) จบัจ าเพาะกบัโปรตีน M2 ของไวรัสไขห้วดัใหญ่ ในรูปแบบ periplasmic form และ soluble form ท่ีมีคุณภาพดีข้ึน ปริมาณ
มากข้ึนเพียงพอส าหรับการศึกษาโครงสร้างและคุณสมบติัทาง physicochemical property ของโปรตีนเพ่ือประเมิน Critical Quality Attribute (CQA) และใช้เป็น positive control ในการ
ทดสอบ bioactivity การยบัย ั้งการเพ่ิมจ านวนของไวรัสไขห้วดัใหญ่ในเซลลเ์ทียบกบัโปรตีนท่ีผลิตในรูป inclusion body เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความคุม้ค่าในการผลิตในเบ้ืองตน้ 
โดยอา้งอิงจากการผลิตใน lab scaleและมาตรฐาน PIC/S GMP ในการผลิตยาชีววตัถุต่อไป
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