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สารจากผู้อานวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น
สถาบันทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านสุขภาวะโลก นโยบาย
สุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพโดยใช้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อมุ่งสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability Development
Goals (#SDGs) ของโลก รวมถึงบูรณาการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามพันธกิจหลักดังนี้
พันธกิจด้านการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นผู้นาการจัดการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ผ่าน
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มุ่ ง สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาระบบ
สุขภาพที่ยั่งยืน โดยผ่านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พันธกิจการวิจัย มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบสุขภาพให้สามารถตอบสนองต่อความจาเป็นด้านสุขภาพเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้หลักการการสาธารณสุขมูลฐาน เน้นการพัฒนาด้านนโยบาย และด้านการจัดการ ในระดับพื้นที่เพื่อให้
เกิดการบริการปฐมภูมิที่สามารถบูรณาการกับการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แนวคิดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเสริมพลังอานาจแก่ประชาชนและชุมชนในการดูแลตนเอง
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการและการพัฒนาสุขภาพ
พันธกิจด้านบริการวิชาการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายของบุคลากรผู้นาด้านสุขภาพ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการนาแนวคิดและกลยุทธ์
ของการสาธารณสุ ขมูล ฐาน (Primary Health Care) มาใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุ ขในชุมชน ใช้บทเรียน
ความสาเร็จของประเทศไทย ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร
ผู้นาด้านการสาธารณสุข และนักปฏิบัติการจากภูมิภาคทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ที่ครอบคลุมทั้งด้าน
นโยบายและด้านการจั ดการพั ฒ นาสุ ขภาพ (Health Policy and Development) มีก ารเรียนรู้ประเด็ น
ปัญหาสุขภาพโลก (Global Health) และสุขภาพระดับพื้นที่ ผ่านกระบวนการฝึ กอบรม สัมมนา การจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน
การดาเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความก้าวหน้าและ
ประสบความสาเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ รวมถึงองค์กรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จนปรากฎผลงานเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวสถาบันฯ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูล เพื่อใช้ใน
การพัฒนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
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สารบัญ
สารจากผูอ ํานวยการ
สวนที่ 1 ความเปนมา
สวนที่ 2 กิจกรรมเดนของสถาบันฯ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมโดดเดนดานการสรางเครือขาย ความรวมมือ
กิจกรรมเดนดานวิจัย
กิจกรรมเดนดานการศึกษา
กิจกรรมเดนดานบริการวิชาการ
กิจกรรมเดนเพื่อสังคม
กิจกรรมเดนดานพัฒนาองคกร
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต/บริการ ดานการวิจัย
งานวิจัยดานสุขภาวะโลก
งานวิจัยดานพฤฒิพลัง
งานวิจัยดานโรคไมติดตอเรื้อรัง
งานวิจัยดานนโยบายสุขภาพ
แผนการดําเนินงาน ใน ป พ.ศ. 2564
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
- รอยละของอาจารยทเี่ ปน PI โครงการวิจัย (ไมนับ TOR)
- จํานวนผลงานวิจัยที่ถูกอางอิงโดย International Organizations
- จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนเชิงนโยบาย/สังคม
- จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบั การอางอิง Citation per Publications
- จํานวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
- จํานวน International Publication per Academic staff (5 year trend)
- จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ
- จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ Q1
- จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการ
- รอยละการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ไดระบุไวในสัญญารับทุน
(จากทุกแหลงทุน)
การปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานดานวิจัย
ยุทธศาสตรดานการวิจัย ป 2566-2563
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ผลผลิต/บริการ ดานการศึกษา
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรมดานการศึกษา
บูรณาการสอนและบริการวิชาการ
นักศึกษา
การสําเร็จการศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สวัสดิการ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินงานตามขอตกลง (MUKPI) ของมหาวิทยาลัย ดานการศึกษา
- การดําเนินงานดานรอยละของหลักสูตรที่ไดรบั การตรวจประเมินโดย
มหาวิทยาลัย Mahidol University ASEAN University Network Quality
Assurance (MU-AUN-QA)
- การดําเนินงานดานหลักสูตรที่ไดรบั การตรวจประเมินภายในโดยสวนงาน
- การดําเนินงานดานหลักสูตรของสวนงานทีม่ ีความยืดหยุน เปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการ (Flexi programs)
- ผลการดําเนินงานดานจํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนนานาชาติ
ดานการศึกษา ดานการวิจัย และดานการเคลื่อนยายนักศึกษา (ไมนับซ้ํา)
- การดําเนินงานดานจํานวนนักศึกษาที่มกี ารแลกเปลี่ยนทั้ง inbound และ
outbound
- การดําเนินงานดานความผูกพันของศิษยเกาทีม่ ีตอมหาวิทยาลัย
การปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานดานการศึกษา
ยุทธศาสตรดานการศึกษาป 2564 – 2567
ผลผลิต/บริการ ดานบริการวิชาการและความรับผิดชอบตอสังคม
ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในระดับชาติ
จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในระดับนานาชาติ
จัดสัมมนาวิชาการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู บรรยายพิเศษ (Public Speaking Series)
บุคลากรเปนวิทยากร
การจัดการศึกษาดูงาน
เผยแพรความรูวิชาการ ทาง E-newsletter, วารสาร, Facebook, website และ
สื่อสิง่ พิมพ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการ
การปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรดานบริการวิชาการป 2564 – 2567
ผลผลิต / บริการ ดานการบริหารจัดการ
บุคลากร
ตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment ประจําป 2563
กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การดําเนินงาน ดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ดานการบริหารจัดการ
- รอยละความสําเร็จของโครงการตามยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
- รอยละของบุคลากรที่เปน Global Talents
- คา EBITDA
- คา Net Income (กําไรสุทธิ)
- คา Return on Asset (ROA)
- คะแนนการประเมิน EdPEx
- จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
(University
Social Engagement)
การปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรดาน การบริหารจัดการป 2566-2563
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แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ
แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน
แสดงผลการดําเนินงานของบุคลากรที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย
รายละเอียดบุคลากรที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย
แสดงผลงานวิจัยที่ถูกอางอิงโดย International Organizations
รายละเอียดจํานวนผลงานวิจัยที่ถูกอางอิงโดย International Organizations
แสดงผลการดําเนินงานจํานวนผลงานวิจัยใหมที่นําไปสูการปรับนโยบายการ
บริห ารระดับสวนงาน กระทรวง หรือ ระดับประเทศ และที่มีผลกระทบตอ
สังคม
8. แสดงรายละเอียดผลงานวิจัยใหมที่นําไปสูการปรับนโยบายการบริหารระดับ
สวนงาน กระทรวง หรือระดับประเทศ และที่มีผลกระทบตอสังคม
9. แสดงผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง
10. แสดงผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
11. แสดงรายละเอียดผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
12. แสดงผลการดําเนินงาน International Publication per Academic staff
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13. แสดงผลผลงานวิจัยตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ
14. แสดงรายละเอียดผลผลงานวิจัยตีพิมพรวมกับนักวิจัยตางชาติ
15. แสดงผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ Q1
16. แสดงรายละเอียดผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการ Q1
17. แสดงจํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอจํานวนบุคลากรสาย
วิชาการ
18. แสดงรายละเอียดจํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ2563
19. แสดงผลการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ไดระบุไวในสัญญารับ
ทุน
20. แสดงรายละเอียดการติดตาม output จากโครงการวิจัยตามที่ไดระบุไวใน
สัญญารับทุน
21. แสดงสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย (MUKPI)
22. แสดงจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2561 - 2563
23. แสดงรายละเอียดนัก ศึก ษาใหม หลัก สูตรการจัดการสาธารณสุข มู ล ฐาน
มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ปการศึกษา 2562
24. แสดงรายละเอี ยดนั ก ศึ ก ษาใหม หลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิ ช า
สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
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ส่วนที่ 1 ความเป็นมา

1

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน เดิิมชื่่�อ “ศููนย์์ฝึึกอบรมและพััฒนาการสาธารณสุุขมููลฐานอาเซีียน” เติิบโตควบคู่่�
มากัับการพััฒนางานสาธารณสุุขมููลฐานในประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นการดููแลรัักษาสุุขภาพแบบองค์์รวมที่่�คำำ�นึึงถึึงสุุขภาวะ
ในทุุกมิิติิ ทั้้�งร่่างกาย จิิตใจ สัังคม และจิิตวิิญญาณ โดยอาศััยการมีีส่่วนร่่วมจากประชาชนในชุุมชนและภาคส่่วนต่่าง ๆ
ของสัังคมในการจััดระบบดููแลสุุขภาพ และยัังเกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนากลไกการให้้บริิการทางสุุขภาพที่่�ประชาชนเข้้าถึงึ ได้้
เพื่่�อให้้ประชาชนมีีสุุขภาพดีีอย่่างทั่่�วถึึงและเท่่าเทีียม เรื่่�องของสาธารณสุุขมููลฐานจึึงเป็็นรากฐานสำำ�คััญของการพััฒนา
งานสาธารณสุุขของประเทศ เมื่่�อวัันที่่� 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2531 ได้้ยกฐานะเป็็นสถาบัันพััฒนาการสาธารณสุุขอาเซีียน
และในปีี พ.ศ. 2552 สภามหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้ปรัับเปลี่่�ยนชื่่�อ “สถาบัันพััฒนาการสาธารณสุุขอาเซีียน” เป็็น
“สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน” เป็็นหน่่วยงานในกำำ�กัับของมหาวิิทยาลััยตาม พระราชบััญญััติิมหาวิิทยาลััยมหิิดล

ลัักษณะองค์์กร

สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน เติิบโตและพััฒนามาจากโครงการศููนย์์ฝึึกอบรมและพััฒนาการสาธารณสุุข
มููลฐานอาเซีียน เริ่่�มดำำ�เนิินการในปีี พ.ศ. 2525 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรทางด้้านสาธารณสุุข
มููลฐานในประเทศไทยและกลุ่่�มประเทศอาเซีียนซึ่่�งเป็็นรากฐานสำำ�คััญของการพััฒนางานสาธารณสุุขของภููมิิภาค
ในปีี พ.ศ. 2529 ได้้เริ่่ม� ดำำ�เนิินการหลัักสููตรการบริิหารสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต (นานาชาติิ) เป็็นหลัักสููตรแรกของโลก
ซึ่่�งมีีบทบาทต่่อการถ่่ายทอดประสบการณ์์การพััฒนาโดยกลวิิธีีการสาธารณสุุขมููลฐานของประเทศไทยให้้แก่่ประเทศ
กำำ�ลัังพััฒนาและพััฒนาแล้้วทั่่�วโลก

วิิสััยทััศน์์ (Vision)

เป็็นหนึ่่ง� ในสถาบัันทางวิิชาการที่่ไ� ด้้รับั การยอมรัับในระดัับโลกด้้านสุุขภาวะโลก นโยบายสุุขภาพ และการพััฒนา
สุุขภาพ “World-class Academic Institute in Global Health, Health Policy, and Development in Primary
Health Care”

เป้้าหมายสููงสุุด (Ultimate Goal)

พัันธกิิจ (Mission)

1. Transformative Education for Training
Graduates to Become Leaders in Managing
Health Towards Sustainability
2. Strengthen capacity of Health Personnel for
Supporting Sustainable Health Development
3. Research excellence in innovative for
Supporting Sustainable Health Development

1. จััดกระบวนการเรีียนรู้้�สู่่�การเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อผลิิต
บัั ณ ฑิิ ต ให้้ เ ป็็ น ผู้้�นำำ� การจัั ด การสุุ ข ภาพอย่่างยั่่� ง ยืืน
2. เสริิมสร้้างศัักยภาพของบุุคลากรทางด้้านสุุขภาพ
เพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนาสุุขภาพอย่่างยั่่�งยืืน
3. พัั ฒ นางานวิิ จัั ย เพื่่� อ สร้้ า งต้้ น แบบนวัั ต กรรมด้้ า น
การเป็็นสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอย่่างยั่่�งยืืน

วััฒนธรรมองค์์กร (Core Value)
A = Academic Excellence with Social Responsibility: มีีความเป็็นเลิิศทางวิิชาการและรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
I = Internationalization: มีีความเป็็นนานาชาติิ
H = Harmony with Culture and Environment: มีีความกลมกลืืนด้้านวััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อม
D = Dynamic Management: มีีการบริิหารจััดการที่่�คล่่องตััว
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ยุุทธศาสตร์์
ยุุทธศาสตร์์สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
สร้้างงานวิิจััยเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนานโยบายสุุขภาพ
ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ แนวคิิ ด เรื่่� อ งการสร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพ
สุุขภาวะโลก และ พฤฒพลััง
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
การศึึกษาเพื่่�อสร้้างผู้้�นำำ�ด้้านนโยบายสุุขภาพ การพััฒนา
สุุขภาพ สุุขภาวะโลก และพฤฒพลััง
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
การจัั ด การเรีี ย นรู้้�และการบริิ ก ารวิิ ช าการที่่�เ ป็็ น เลิิ ศ
เพื่่�อ พัั ฒ นาสู่่� ก ารเป็็ น ผู้้�นำำ� การขัั บ เคลื่่� อ นสัั ง คมด้้ า น
สุุขภาวะโลก นโยบายสุุขภาพ การพััฒนาสุุขภาพและ
พฤฒพลััง
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
การพััฒนาระบบบริิหารจััดการเพื่่�อความเป็็นเลิิศอย่่าง
ยั่่�งยืืน

ยุุทธศาสตร์์มหาวิิทยาลััยมหิิดล
Excellence in research with global and Social
Impact
Excellence in outcome-based education for
globally- competent graduates
Excellence in professional services and social
engagement

Excellence in management for sustainable
organization
• Financial
• Talent Workforce
• Environment
• Administration & Governance
• Branding
• IT Infrastructure

3

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

4

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการนโยบายสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน
(Policy Board of ASEAN Institute for Health Development)
อธิิการบดีี
รองอธิิการบดีี
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ประเวศ วะสีี
คุุณหญิิงลัักษณาจัันทร เลาหพัันธุ์์�
นายแพทย์์วิิวััฒน์์ โรจนพิิทยากร
ศาสตราจารย์์ ดร.ชื่่�นฤทััย กาญจนะจิิตรา
ดร.สมเกีียรติิ ตั้้�งกิิจวานิิชย์์
รองอธิิการบดีีฝ่่ายการศึึกษา
รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์
(ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์วิิชช์์ เกษมทรััพย์์
(รองผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุุการ
กรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

คณะกรรมการที่่�ปรึึกษาสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน
(Advisory Board of ASEAN Institute for Health Development)
ศาสตราจารย์์พิิเศษ นายแพทย์์ ไพจิิตร ปวะบุุตร
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ ดร. นายแพทย์์สำำ�ลีี เปลี่่�ยนบางช้้าง
นายแพทย์์สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์�
ปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
ปลััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
อธิิบดีีกรมอาเซีียน กระทรวงการต่่างประเทศ
อธิิบดีีกรมความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ
รองอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยมหิิดล
Chief Representative of JICA Thailand Office
ดร.บุุญเกีียรติิ โชควััฒนา
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ นายแพทย์์บุุญชอบ พงษ์์พานิิช
รองศาสตราจารย์์ ดร. แพทย์์หญิิงอรพิินท์์ สิิงหเดช
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ ดร. นายแพทย์์สมอาจ วงษ์์ขมทอง
นายแพทย์์ วิิวััฒน์์ โรจนพิิทยากร
ดร. นายแพทย์์พรเทพ ศิิริิวนารัังสรรค์์
นายแพทย์์ประสิิทธิิชััย มั่่�งจิิตร
รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ศัักดิ์์�ชััย วงศ์์กิิตติิรัักษ์์
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการ
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รายนามที่่�ปรึึกษาผู้้�อำำ�นวยการ

ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ธีีระ รามสููต
ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ ดร.พัันธุ์์�ทิิพย์์ รามสููต
รองศาสตราจารย์์ ดร.บุุญยง เกี่่�ยวการค้้า
ดร. นายแพทย์์พรเทพ ศิิริิวนารัังสรรค์์
รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์องอาจ วิิพุุธศิิริิ
รองศาสตราจารย์์ ดร.นิิทััศน์์ ศิิริิโชติิรััตน์์
คณะกรรมการประจำำ�สถาบััน

รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์
รองศาสตราจารย์์ ดร.สมบููรณ์์ ศิิริิสรรหิิรััญ
รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ศัักดา อาจองค์์ วััลลิิภากร
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์วิิชช์์ เกษมทรััพย์์
รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์นัันทวััช สิิทธิิรัักษ์์
รองศาสตราจารย์์ ดร.ชีีระวิิทย์์ รััตนพัันธ์์
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.บัังอร เทพเทีียน
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อรพิินท์์ เล่่าซี้้�
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธัันวดีี สุุขสาโรจน์์		
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ประภาพรรณ จููเจริิญ
นางสาวกวิินารััตน์์ สุุทธิิสุุคนธ์์
นางสาวนฤมล จัันทรเจิิด
นางนวลน้้อย บุุญชููส่่ง
นางสาวณััฐริิกา ก้้อนเงิิน
นายอภิิสิิทธิ์์� คุุณวรปััญญา
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุุการคณะกรรมการ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะกรรมการ
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะกรรมการ
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รายรัับ – ค่่าใช้้จ่่าย

	ปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯ ได้้รัับเงิินจััดสรรงบประมาณจากสำำ�นัักงบประมาณสำำ�หรัับเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ
รวมทั้้�งสิ้้�น 61,478,512.00 บาท (หกสิิบเอ็็ดล้้านสี่่�แสนเจ็็ดหมื่่�นแปดพัันห้้าร้้อยสิิบสองบาทถ้้วน) โดยเป็็นการจััดสรร
จากเงิินรายได้้สถาบััน จำำ�นวน 24,256,300.00 บาท และได้้รับั จััดสรรจากงบประมาณแผ่่นดิิน จำำ�นวน 37,222,212.00 บาท
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
ป,2560

ป,2561

ป,2562

รายรับจากเงินงบประมาณแผ>นดิน

ป,2563

รายรับจากเงินรายไดAสถาบันฯ

แผนภาพที่่� 1 รายรัับของสถาบัันฯ ปีีงบประมาณ 2563

ค่่าใช้้จ่่ายของสถาบัันฯ

	ปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯมีีค่่าใช้้จ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�น 53,846,714.53 บาท (ห้้าสิิบสามล้้านบาทแปดแสน
สี่่�หมื่่�นหกพัันเจ็็ดร้้อยสิิบสี่่�บาทห้้าสิิบสามสตางค์์) โดยเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�ได้้รัับเงิินจััดสรรจากงบประมาณแผ่่นดิิน จำำ�นวน
35,352,957.01 บาท และจากเงิินรายได้้ของสถาบัันฯ จำำ�นวน 18,493,757.52 บาท
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-

ป,2560

ป,2561

ป,2562

ค/าใช3จ/ายจากเงินงบประมาณแผ/นดิน

ค/าใช3จ/ายจากเงินรายได3สถาบันฯ

แผนภาพที่่� 2 ค่่าใช้้จ่่ายของสถาบัันฯ ปีีงบประมาณ 2563
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ข้้อมููลอััตรากำำ�ลัังของสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 )
ตารางที่่� 1 แสดงลัักษณะโดยรวมของบุุคลากรสายวิิชาการ

ตำำ�แหน่่ง
ข้้าราชการ
พนัักงานมหาวิิทยาลััย
รวม (ร้้อยละ)
ศาสตราจารย์์
1
1 (5)
รองศาสตราจารย์์
5
5 (26)
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
1
12
13 (69)
รวมทั้้�งสิ้้�น
1
18
19 (100)
หมายเหตุุ
รองศาสตราจารย์์ 3 คน ยืืมตััวมาจาก คณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ิราชพยาบาล และ
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ 2 คน ยืืมตััวมาจาก คณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ และคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี
ตารางที่่� 2 แสดงลัักษณะโดยรวมของบุุคลากรสายสนัับสนุุน
ตำำ�แหน่่ง
สนัับสนุุนวิิชาการ

พนัักงาน
พนัักงาน
ลููกจ้้าง
มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััย งบประมาณ
เงิินอุุดหนุุน ส่่วนงาน
11

-ลููกจ้้างชั่่�วคราวชาวไทย

ลููกจ้้าง
ส่่วนงาน

11 (17)
3

-ลููกจ้้างประจำำ�เงิินงบประมาณ

12

-ลููกจ้้างประจำำ�เงิินรายได้้สถาบัันฯ
5

1

สนัับสนุุนทั่่�วไประดัับปฏิิบััติิการ

20

3

สนัับสนุุนทั่่�วไประดัับช่่วยปฏิิบััติิการ

-

1

รวมทั้้�งสิ้้�น

36

5

7 (11)
6 (10)

12

หมายเหตุุ ระดัับปฏิิบััติิการ พนัักงานมหาวิิทยาลััยส่่วนงานยืืมตััวช่่วยราชการ 1 คน

8

3 (5)
12 (19)

7

กลุ่่�มวิิชาชีีพเฉพาะ

รวม
(ร้้อยละ)

23 (36)
-

1 (2)

10

63 (100)
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ทรััพยากรและสิ่่�งเอื้้�ออำำ�นวยการดำำ�เนิินงาน

สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน เป็็นสถาบัันวิิชาการที่่�ออกแบบเพื่่�อรองรัับการจััดประชุุม ฝึึกอบรม และสััมมนา
ดัังนั้้�นอาคารจึึงได้้รัับการออกแบบให้้สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของการก่่อตั้้�งสถาบัันฯ โดยเป็็นกลุ่่�มอาคารที่่�สามารถใช้้
งานได้้อย่่างเป็็นระเบีียบเบ็็ดเสร็็จ ประกอบด้้วยอาคารสำำ�นัักงาน อาคารการฝึึกอบรม และอาคารที่่�พััก อีีกทั้้�งยัังมีี
ทรััพยากรและสิ่่�งเอื้้�ออำำ�นวยความสะดวกในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�

หอพัักอาเซีียนเฮ้้าส์์

	หอพัักอาเซีียนเฮ้้าส์์ เป็็นอาคารคอนกรีีตสููง 3 ชั้้�น จำำ�นวน 51 ห้้อง ตั้้�งอยู่่�ภายในมหาวิิทยาลััยมหิิดล ศาลายา
การเดิินทางสะดวก ปลอดภััย สภาพแวดล้้อมสะอาด ร่่มรื่่�นด้้วยต้้นไม้้นานาชนิิด มีีพนัักงานรัักษาความปลอดภััยตลอด
24 ชั่่�วโมง เปิิดให้้บริิการสำำ�หรัับนัักศึึกษาและบุุคคลทั่่�วไป ประเภทรายวัันและรายเดืือน
• ห้้องพัักรายเดืือนสำำ�หรัับนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี ห้้องพัักราคา 5,300 บาท (ค่่าน้ำำ�� 200 บาทต่่อคน ค่่าไฟ
หน่่วยละ 7 บาท) และมีีการทำำ�สััญญาเงิินมััดจำำ�ค่่าห้้องพััก 6,300 บาทต่่อคน
• ห้้องพัักรายเดืือนสำำ�หรัับนัักศึึกษาระดัับปริิญญาโทหรืือปริิญญาเอก มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• ห้้องเดี่่�ยว ราคา 5,300 บาท (ค่่าน้ำำ�� 200 บาทต่่อคน ค่่าไฟหน่่วยละ 7 บาท)
• ห้้องคู่่� ราคา 6,500 บาท (ค่่าน้ำำ�� 200 บาทต่่อคน ค่่าไฟหน่่วยละ 7 บาท)
• ห้้องพัักรายเดืือนนัักศึึกษาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ที่่�สถาบัันฯ
• ห้้องพัักเดี่่�ยว ราคา 5,300 บาท (ค่่าน้ำำ�� 100 บาทต่่อคน ค่่าไฟฟรีี 70 หน่่วยแรก หน่่วยต่่อไปคิิด
หน่่วยละ 7 บาท)
• ห้้องพัักคู่่� ราคา 6,500 บาท (ค่่าน้ำำ�� 100 บาทต่่อคน ค่่าไฟฟรีี 100 หน่่วยแรก หน่่วยต่่อไปคิิด
หน่่วยละ 7 บาท)
• ห้้องพัักรายคืืน คืืนละ 600 บาท/ห้้อง/วััน

ห้้องสมุุด

ห้้องสมุุดสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน อยู่่�ภายใต้้สำำ�นัักงานเครืือข่่ายห้้องสมุุด โดยหอสมุุดและคลัังความรู้้�
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เป็็นห้้องสมุุดอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�ทัันสมััยสมบููรณ์์พร้้อมบริิการ ใช้้ระบบห้้องสมุุดอััตโนมััติิ SIERRA เพื่่�อ
บริิหารจััดการทรััพยากรสารสนเทศและเพื่่อ� สืืบค้้นสารสนเทศ ช่่วยให้้เกิิดความสะดวกและเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพงานบริิการ
เป็็นอย่่างมาก ห้้องสมุุดได้้จััดการทรััพยากรสารสนเทศตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานสากลที่่�ผ่่านกระบวนการคััดเลืือกจาก
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเฉพาะทาง โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ในการเชื่่�อมโยงข้้อมููลระดัับสากล มีีการจััดหมวดหมู่่�ตามระบบ LC
(Library Congress Classification) สำำ�หรัับหนัังสืือทั่่�วไปและใช้้ระบบ NLM (National Library of Medicine) สำำ�หรัับ
หนัังสืือทางการแพทย์์และสาธารณสุุขเพื่่�อความเหมาะสม นอกจากทรััพยากรตััวเล่่มในห้้องสมุุดแล้้วสมาชิิกห้้องสมุุด
ยัังสามารถใช้้ทรััพยากรอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทั้้ง� E-Books, E-Journals, E-Databases ครอบคลุุมในทุุกสาขาวิิชา เป็็นจำำ�นวนมาก
ห้้องสมุุดให้้บริิการผ่่านเทคโนโลยีีสมรรถนะสููงเพื่่�อความรวดเร็็วในการเข้้าถึึงสารสนเทศอย่่างไร้้ข้้อจำำ�กััดทั้้�งเวลาและ
9
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สถานที่่� เพื่่�อเป็็นแหล่่งศึึกษาค้้นคว้้าที่่�มีีคุุณภาพตามนโยบายของห้้องสมุุด นอกจากนี้้�ห้้องสมุุดยัังมีีบริิการต่่าง ๆ ที่่�ช่่วย
ให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเข้้าถึึงสารสนเทศที่่�มีีข้้อจำำ�กัดั ในการเข้้าถึึงตามบริิบทของผู้้�ใช้้บริิการอย่่างเหมาะสมต่่อไป

ห้้องประชุุม

สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มีีห้้องประชุุมที่่�มีีอุุปกรณ์์ครบครัันพร้้อมระบบเสีียงและการฉายภาพ มีีอุุปกรณ์์
บัันทึึกเสีียงในตััวเพื่่�อให้้สามารถบัันทึึกการประชุุม และสามารถรองรัับบริิการแบบบุุคคลหรืือกลุ่่�ม ดัังนี้้�
ห้้องประชุุม
ห้้องประชุุม 1104
ห้้องประชุุม 1106
ห้้องประชุุม 1107
ห้้องประชุุม 2102
ห้้องประชุุม 2106
ห้้องประชุุม 2108
ห้้องประชุุมราชพฤกษ์์
ห้้องประชุุมกระแส ชนะวงศ์์
ห้้องประชุุมบุุญศิิริิ
หอประชุุมณััฐ ภมรประวััติิ

ความจุุ (ที่่�นั่่�ง)
10 – 15
6 – 10
6 – 10
12 – 15
25 – 30
50 – 60
20 – 25
20 – 25
80 – 100
150
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รููปแบบ
Meeting room
Meeting room
Meeting room
Meeting room
Class room
Class room
Class room
Class room
Class room
Theater
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมเด่น
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โครงการเฉลิิมพระเกีียรติิ 65 พรรษา สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

คณะกรรมการประจำำ�สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนได้้มีีมติิให้้เสนอขออนุุมััติิจากมหาวิิทยาลััยในการจััดทํํา
โครงการเฉลิิมพระเกีียรติิ 65 พรรษา สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมฉลองเนื่่�องในโอกาสครบรอบ 36 ปีี แห่่งการก่่อตั้้�งสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ในปีี พ.ศ. 2562
และครบรอบ 50 ปีี วัันพระราชทานนาม 131 ปีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล และเพื่่�อสํํานึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณที่่�
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงมีีต่่อสถาบัันพััฒนาสุุขภาพ
อาเซีียนและมหาวิิทยาลััยมหิิดล ในวัันที่่� 2 เมษายน 2563 สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี จะเจริิญพระชนมายุุครบ 65 พรรษา โดยโครงการฯ ประกอบด้้วย การจััดสร้้างพระพุุทธรููปขนาดหน้้าตััก
65 นิ้้ว� นํําแบบมาจากพระพุุทธมหาลาภเป็็นพระพุุทธรููปที่่�สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี พระราชทานให้้แก่่มหาวิิทยาลััยมหิิดล และการจััดสร้้างหอพระเฉลิิมพระเกีียรติิฯ เพื่่�อประดิิษฐาน
พระพุุทธรููปหน้้าตััก 65 นิ้้�ว และลานปฏิิบััติิธรรมบริิเวณด้้านหน้้าอาคารอํํานวยการของสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน
เพื่่อ� แสดงถึึงความจงรัักภัักดีีของบุุคลากรมหาวิิทยาลััยมหิิดลต่่อสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี และเป็็นที่่สั� กั การะบููชาเป็็นสถานที่่ยึึด
� เหนี่่�ยวจิิตใจให้้ประพฤติิตน โดยยึึดพระองค์์ท่่านเป็็นแบบอย่่าง
แห่่งการเสีียสละเพื่่�อประชาชนและประเทศชาติิ และใช้้สถานที่่�ดัังกล่่าวสํําหรัับการปฏิิบััติิธรรมของนัักศึึกษา คณาจารย์์
บุุคลากร ของ มหาวิิทยาลััยมหิิดล และประชาชนทั่่�วไป
ในปีีงบประมาณ 2563 ได้้มีีการดำำ�เนิินโครงการที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
ทอดพระเนตรนิิทรรศการโครงการเฉลิิมพระเกีียรติิ 65 พรรษาฯ ในพิิธีีเปิิดอาคารศููนย์์การแพทย์์มหิิดลบำำ�รุุงรัักษ์์
จัังหวััดนครสวรรค์์ (21 มกราคม พ.ศ. 2563)
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	ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล สกลสััตยาทร พร้้อมด้้วย ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์บรรจง
มไหสวริิยะ ดร.บุุญเกีียรติิ โชควััฒนา และคณะกรรมการดำำ�เนิินการโครงการฯ เข้้าเฝ้้าเจ้้าพระคุุณสมเด็็จพระอริิยวง
ศาคตญาณ สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริิณายก ณ ตำำ�หนัักอรุุณ วััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม เพื่่�อรัับประทาน
แผ่่นทองทรงจารและชนวนสำำ�หรัับนำำ�ไปประกอบพิิธีีเททองยอดเกศและหล่่อองค์์พระพุุทธมหิิดลมงคลปััญญาญาณ
(24 มกราคม พ.ศ. 2563)

คณะกรรมการดำำ�เนิินโครงการเฉลิิมพระเกีียรติิ 65 พรรษา สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เข้้ารัับผ้้าไตรพระราชทาน 15 ผืืน ณ กองงานในพระองค์์ฯ อาคารชััยพััฒนา พระตำำ�หนักั จิิตรลดารโหฐาน
เพื่่อ� นำำ�ไปถวายพระสงฆ์์ในพิิธีเี ททองหล่่อพระพุุทธมหิิดลมงคลปััญญาญาณ และพิิธีวี างศิิลาฤกษ์์หอพระพุุทธมหาสิิริพีิ รี ยพััฒน์์
(14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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	พิิธีีวางศิิลาฤกษ์์หอพระพุุทธมหาสิิริิพีีรยพััฒน์์ และพิิธีีเททองหล่่อพระพุุทธมหิิดลมงคลปััญญาญาณ โดยมีี
สมเด็็จพระวัันรััต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนเจ้้าคณะใหญ่่ธรรมยุุต เจ้้าอาวาสวััดบวรนิิเวศวิิหารเป็็น
ประธานฝ่่ายบรรพชิิต ศาสตราจารย์์คลิินิิกเกีียรติิคุุณ นายแพทย์์ปิิยะสกล สกลสััตยาทร นายกสภามหาวิิทยาลััยมหิิดล
ประธานฝ่่ายคฤหััสถ์์ พร้้อมด้้วยศาสตราจารย์์เกีียรติิคุุณ คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์บรรจง
มไหสวริิยะ ดร. บุุญเกีียรติิ โชควััฒนา รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ ภููดิทิ เตชาติิวัฒ
ั น์์ และคณะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััย
มหิิดล เข้้าร่่วมในพิิธีี ณ มณฑลพิิธีหน้
ี า้ สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตศาลายา (18 พฤษภาคม
พ.ศ. 2563)

	พิิธีีเททองหล่่อพระพุุทธมหิิดลมงคลปััญญาญาณ (ส่่วนฐานองค์์พระ) โดยมีีพระมหาฉััตรชััย สุุฉตฺฺตชโย ผู้้�ช่่วย
เจ้้ าอาวาสวัั ดบวรนิิเวศวิิหาร รองอธิิการบดีี มหาวิิ ทยาลััย มหามกุุ ฏราชวิิ ทยาลัั ย ประธานฝ่่ ายสงฆ์์ พร้้ อมด้้ วย
ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์บรรจง มไหสวริิยะ ประธานฝ่่ายฆราวาส ร่่วมพิิธีเี ททองหล่่อพระพุุทธมหิิดลมงคลปััญญาญาณ
(ส่่วนฐานองค์์พระ) โดยมีีคณะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยมหิิดลร่่วมพิิธีี ณ โรงหล่่อพระพุุทธรัักษา อ.รุ่่�งศิิลป์์ อำำ�เภอนครชััยศรีี
จัังหวััดนครปฐม ในเวลาเดีียวกัันนั้้�นหััวหน้้าส่่วนงานภายในสำำ�นัักงานอธิิการบดีี ประกอบพิิธีีเททองหล่่อพระพุุทธมหิิดล
มงคลปััญญาญาณ ขนาดหน้้าตััก 16 นิ้้�ว และ 9 นิ้้�ว ณ โรงหล่่อพระพุุทธรููปพรหมวิิจิติ ร จัังหวััดสมุุทรสาคร (19 มิิถุุนายน
พ.ศ. 2563)
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รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ธัันย์์ สุุภััทรพัันธุ์์� พร้้อมคณะผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยมหิิดลประกอบพิิธีีกดปั๊๊�มพิิมพ์์
นำำ�ฤกษ์์เหรีียญพระพุุทธมหิิดลมงคลปััญญาญาณ ณ โรงปั๊๊�มเหรีียญช่่างดาวทอง จัังหวััดนครปฐม เพื่่�อเป็็นเหรีียญที่่�ระลึึก
สำำ�หรัับผู้้�ร่่วมบริิจาค (17 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)

กิิจกรรมโดดเด่่นด้้านการสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือทางวิิชาการ (MOU)

สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนได้้ลงนามในบัันทึึกความร่่วมมืือทางวิิชาการ (MOU) กัับมหาวิิทยาลััยเกริิก
โดยรองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ธัันย์์ สุุภััทรพัันธ์์ รัักษาการแทนรองอธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล ในฐานะผู้้�แทนของ
ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์บรรจง มไหสวริิยะ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยมหิิดล และศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.นายแพทย์์
กระแส ชนะวงศ์์ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยเกริิก โดยมีีศาสตราจารย์์ (พิิเศษ) นายแพทย์์ไพจิิตร ปวะบุุตร อดีีตปลััด
กระทรวงสาธารณสุุข ที่่�ปรึึกษาสถาบัันฯ รองศาสตราจารย์์ ดร.นายแพทย์์ ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบััน
พััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มหาวิิทยาลััยมหิิดล และ Associate Professor Chenin Chen คณบดีีวิิทยาลััยนานาชาติิ
มหาวิิทยาลััยเกริิก ร่่วมเป็็นสัักขีีพยานในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือครั้้�งนี้้� โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาความร่่วมมืือ
ทางวิิชาการ และร่่วมกัันพััฒนาหลัักสููตรด้้านสาธารณสุุขและการจััดการสาธารณสุุขมููลฐาน ตลอดจนสร้้างความร่่วม
มืือทางด้้านการเรีียนการสอน การวิิจััย และการบริิการวิิชาต่่าง ๆ เพื่่�อรองรัับการผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพ สอดคล้้องกัับ
เกณฑ์์การศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� เพื่่อ� รองรัับความต้้องการด้้านการศึึกษาของนัักศึึกษา
จากประเทศจีีน ในหลัักสููตรการจััดการและพััฒนาสุุขภาพและสาธารณสุุข อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายทางวิิชาการ
กัับมหาวิิทยาลััยที่่มี� ชื่ี อ�่ เสีียงระดัับโลกของประเทศจีีนโดยมหาวิิทยาลััยเกริิกมีีเครืือข่่ายทางวิิชาการ (23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
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รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิิจกรรมเด่่นด้้านวิิจััย
วารสารสาธารณสุุขและการพััฒนา

วารสารสาธารณสุุขและการพััฒนา (Journal of Public
Health and Development) สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้รัับการตอบรัับให้้เข้้าสู่่�ฐานข้้อมููล SCOPUS
เป็็ น วารสารลำำ �ดั ั บ ที่่� 37 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS
Collaboration Project สนัับสนุุนโดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.)
วารสารสาธารณสุุขและการพััฒนา เผยแพร่่ปีีละ 3 ฉบัับ คืือ
มกราคม - เมษายน พฤษภาคม - สิิงหาคม และกัันยายน - ธัันวาคม
โดยมีีขอบเขตประเด็็น ได้้แก่่
1. Primary health care and community health
2. Health policy and management
3. Health promotion and education
4. Environmental and occupational health
5. Addiction studies and behavior
6. Global and one health research

สร้้างเครืือข่่ายส่่งเสริิมพััฒนา อสม.

สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน โดยผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์วิิชช์์ เกษมทรััพย์์ รองผู้้�อำำ�นวยการ
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน พร้้อมด้้วยทีีมวิิจััยและพััฒนาภายใต้้โครงการ MAPC SALT ร่่วมกัับผู้้�บริิหารมููลนิิธิิ
ใจกระทิิง และบริิษััท ทีี.ซีี.ฟาร์์มาซููติิคอล อุุตสาหกรรม จำำ�กัดั ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อพบรัับฟัังบทบาทของ อสม. ในการช่่วย
ควบคุุมการระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) และปรึึกษาท่่านสาธารณสุุขอำำ�เภอ ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล
ส่่งเสริิมสุุขภาพ ตำำ�บลบางแตน อำำ�เภอบ้้านสร้้าง จัังหวััดปราจีีนบุุรีี และเจ้้าหน้้าที่่� อสม. ในพื้้�นที่่�บางแตน เพื่่�อสร้้าง
เครืือข่่ายความร่่วมมืือในการส่่งเสริิมและพััฒนาการปฏิิบัติั งิ านของอสม. ในพื้้น� ที่่� พร้้อมกัับการเยี่่ย� มสำำ�รวจและศึึกษาดููงาน
เกี่่�ยวกัับมาตรการในการป้้องกัันโรคไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) และรัับฟัังแผนการจััดตั้้�งอาสาสมััครโรงงาน (อสร.)
โดยทีีมจากสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนมีีแผนจะใช้้กระบวนการ SALT ของ the Constellation เข้้าไปร่่วมพััฒนา
เครืือข่่าย อสม. ของ ตำำ�บลบางแตน อำำ�เภอบ้้านสร้้าง และ อสร. ของบริิษััท ทีี.ซีี. ฟาร์์มาซููติิคอล อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
(24 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563)
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รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิิจกรรมเด่่นด้้านการศึึกษา

การพััฒนาสาขาวิิชา Social Health Protection ในหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต
(หลัักสููตรนานาชาติิ) ร่่วมกัับ องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organization:ILO) จััดสััมมนา
ออนไลน์์ในหััวข้้อ “Social Health Protection Situation, Issues, and Challenges in ASEAN Countries”
(6 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)

	นัักศึึกษาหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ) ได้้รัับรางวััลในการประชุุม
วิิชาการนานาชาติิ “The 11th International Graduate Students Conference on Population and Public
Health Sciences (IGSCPP)” โดยความร่่วมมืือระหว่่าง 3 สถาบัันคืือ วิิทยาลััยวิิทยาศาสตร์์สาธารณสุุข จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม และสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มหาวิิทยาลััยมหิิดล (14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 )
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รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิิจกรรมเด่่นด้้านบริิการวิิชาการ

สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนจััดการแสดงปาฐกถาณััฐ ภมรประวััติิ ครั้้�งที่่� 30 หััวข้้อ “สาธารณสุุขมููลฐานไทยสู้้�ภััย
โควิิด 19” โดยได้้รัับเกีียรติิจากนายแพทย์์สมศัักดิ์์� ชุุณหรััศมิ์์� ประธานคณะกรรมการมููลนิิธิิสาธารณสุุขแห่่งชาติิและอดีีต
รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงสาธารณสุุขเป็็นองค์์ปาฐก โดยศาสตราจารย์์ นายแพทย์์บรรจง มไหสวริิยะ อธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีีและจััดเสวนาวิิชาการ เรื่่�อง “นัักระบาดวิิทยาภาคสนาม: อาวุุธลัับ
ระบบสุุขภาพไทยป้้องกัันโรคร้้าย” โดยได้้รัับเกีียรติิจากศาสตราจารย์์วุุฒิิคุุณ นายแพทย์์วิิวััฒน์์ โรจนพิิทยากร
เลขาธิิการ AUN-HPN นายแพทย์์คำ�ำ นวณ อึ้้ง� ชููศักั ดิ์์� ที่่ป� รึึกษากรมควบคุุมโรคและกรรมการผู้้�ทรวงคุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการ
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ และแพทย์์หญิงิ วลััยรัตน์
ั ์ ไชยฟูู ผู้้�อำ�ำ นวยการกองระบาดวิิทยา กระทรวงสาธารณสุุข
(23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

จััดฝึึกอบรมหลัักสููตรนานาชาติิ ด้้วยระบบออนไลน์์
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนร่่วมกัับองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organization:ILO)
จััดอบรมออนไลน์์ เรื่อ�่ ง “Pre-course Training of MPHM Special Track in Social Heath Protection - Module 2
Towards Universal Health Coverage : an introduction to Social Health Protection” เพื่่�อปููพื้้�นฐานเนื้้�อหา
รายวิิชาให้้กัับนัักศึึกษาในหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ) กลุ่่�มสาขาวิิชาการ
คุ้้�มครองทางสัังคมด้้านสุุขภาพ หลัักสููตรนานาชาติิ “Master of Primary Health Care Management - Special
Track in Social Health Protection” ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษามีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการออกแบบแผนการคุ้้�มครองทาง
สัังคมด้้านสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพ โดยได้้รัับเกีียรติิจาก Mrs. Marielle Phe Goursat ผู้้�จััดการโครงการ the
ILO-Luxembourg Project ‘Support the extension of Social Health Protection in South-East Asia’ เป็็น
วิิทยากรในการบรรยายผ่่านระบบ Zoom โดยมีี Mrs. Catherine Widrig ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งและหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ IPK และที่่�
ปรึึกษาอาวุุโส เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการการฝึึกอบรม มีีนัักศึึกษาจากประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม ประเทศเมีียนมาร์์ และ
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว เข้้าร่่วมการอบรมในครั้้�งนี้้� (5 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)
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จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ “SALT and CLCP for community ownership of health”
ภายใต้้โครงการพััฒนาผู้้�นำำ�กระบวนการ (facilitator) ที่่�มีีความสามารถในการเสริิมพลัังชุุมชน เพื่่�อส่่งเสริิมการ
พััฒนาชุุมชนโดยชุุมชนเป็็นเจ้้าของ กรณีีศึึกษาในพื้้�นที่่�เรื่่�องการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตรองรัับสัังคมสููงวััย ดำำ�เนิินการโดย
กลุ่่�มภาระกิิจสุุขภาพโลกมหิิดล (MUGH) สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) โดยมีี Dr. Jean
Louis Lamboray, ศาสตราจารย์์วุุฒิิคุุณประจำำ�สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มหาวิิทยาลััยมหิิดล อดีีตผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ประจำำ�องค์์กร UNAIDS ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งองค์์กร Constellation และอาจารย์์ศิิริิเนตร ปิิยจิิตรไพรััช เป็็นวิิทยากร ในวัันที่่�
17-18 มีีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เรืือนเครืือวััลย์์ ริิเวอร์์ไซค์์ รีีสอร์์ท แอนด์์ สปา มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 15 คน

การจััดฝึึกอบรมหลัักสููตร นัักบริิหารระดัับสููงด้้านสาธารณสุุข (Mini Master of Management in Health)
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนร่่วมกัับสมาคมเวชศาสตร์์ป้อ้ งกัันแห่่งประเทศไทยจััดฝึึกอบรมหลัักสููตรนัักบริิหาร
ระดัับสููงด้้านสาธารณสุุข (Mini Master of Management in Health: Mini M.M. in Health) โดยมุ่่�งที่่�จะพััฒนา
ศัักยภาพของบุุคลากรด้้านสาธารณสุุขซึ่่�งประกอบด้้วยแพทย์์ พยาบาล นัักวิิชาการ เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในระดัับ
ท้้องถิ่่�น อำำ�เภอ จัังหวััด และประเทศให้้มีีภาวะผู้้�นำำ�และมีีทัักษะในการบริิหารงานสาธารณสุุขยุุคใหม่่ เพื่่�อให้้สามารถ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�บริิหารได้้อย่่างมั่่น� ใจและมีีประสิิทธิิภาพในยุุคไทยแลนด์์ 4.0 ซึ่่ง� ในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯ จััดอบรม
ทั้้ง� หมด 4 รุ่่น� มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 211 คน
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กิิจกรรมเด่่นเพื่่�อสัังคม

บููรณาการปรัับปรุุงอาเซีียนเฮาส์์เป็็น Local Quarantine
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนได้้สนัับสนุุนอาเซีียนเฮาส์์เป็็น Local Quarantine ของอำำ�เภอพุุทธมณฑล
โดยมีีการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อวางแนวทางการดำำ�เนิินงานและการป้้องกัันการแพร่่ระบาดโรคไวรััสโคโรนา 2019
(โควิิด 19) สำำ�หรัับพื้้�นที่่�อำำ�เภอพุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม ทั้้�งนี้้�บุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุข พร้้อมทีีม
ปกครองและบุุคลากรของสถาบัันฯ ได้้ฝึึกปฏิิบััติิจริิงในจุุดต่่าง ๆ ของสถานที่่�จะจััดเตรีียมไว้้

จััดกิิจกรรมในงานมหกรรมสุุขภาพ รวมพลคนรัักสุุขภาพ
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน โดยผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์วิิชช์์ เกษมทรััพย์์ รองผู้้�อำำ�นวยการ
สถาบัันฯ และนายกานต์์ จัันทวงษ์์ นัักวิิชาการโสตทััศนศึึกษา (ผู้้�ชำำ�นาญการ) ได้้รัับมอบหมายจากผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร. นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันฯ (ในขณะนั้้�น) ร่่วมเป็็นวิิทยากรจััดนิิทรรศการ รััก “มััน” เลืือกได้้
ในงานมหกรรมสุุขภาพ รวมพลคนรัักสุุขภาพ ตำำ�บลมหาสวััสดิ์์� เพื่่�อให้้ประชาชนได้้มีีโอกาสแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การดููแล
สุุขภาพตนเอง ณ ลานเอนกประสงค์์โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลมหาสวััสดิ์์� (20 กัันยายน พ.ศ. 2563)
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กิิจกรรมเด่่นด้้านพััฒนาองค์์กร

จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์สู่่�การปฏิิบััติิงาน
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนจััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ เรื่่�อง ความท้้าทายเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์
ที่่เ� ฉีียบคมในการจััดทำ�ำ แผนยุุทธศาสตร์์สู่่ก� ารปฏิิบัติั งิ านของสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนเพื่่อ� เป็็นการระดมสมองร่่วมกััน
ระหว่่างผู้้�บริิ หาร ประธานหลัักสูู ตร คณาจารย์์ และบุุ คลากร ในการกำำ �หนดแผนยุุ ทธศาสตร์์สู่่ � การปฏิิ บัั ติิ งาน
ให้้มีคี วามสอดคล้้องเชื่่อ� มโยงกัับยุุทธศาสตร์์สถาบัันฯ และมหาวิิทยาลััยมหิิดล อีีกทั้้ง� ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการพััฒนา
และการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมโลก (2-3 กัันยายน พ.ศ. 2563)
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ผลผลิต/บริการ ของส่วนงาน

ด้านการวิจัย
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สถาบัันพััฒนาสุุขภาอาเซีียนมีีการดำำ�เนิินงานโครงการวิิจััย โดยเน้้นงานวิิจััยด้้านสุุขภาพโลก (Global Health)
นโยบายสุุขภาพและการพััฒนา (Health Policy and Development) และ พฤฒพลััง (Active Aging) ตามบริิบทของ
สาธารณสุุขมููลฐาน (Primary Health Care) เพื่่�อมุ่่�งให้้สถาบัันฯสร้้างองค์์ความรู้้�ที่่�ตอบโจทย์์การส่่งเสริิมสุุขภาพของ
สัังคม ตามประเด็็นหรืือขอบเขตการวิิจััยของแหล่่งทุุนที่่�สอดคล้้องกัับพัันธกิิจ และวิิสัยทั
ั ศน์
ั ข์ องสถาบัันฯ ให้้มากขึ้้น� และ
นำำ�องค์์ความรู้้�จากงานวิิจัยั ไปพััฒนาสัังคมผ่่านช่่องทาง เช่่น การขัับเคลื่่อ� นนโยบายสุุขภาพ (Policy Advocacy) เป็็นต้้น
อีีกทั้้�งสถาบัันฯ ยัังมีีบริิการ “วารสารสาธารณสุุขและการพััฒนา (Journal of Public Health and Development:
JPHD)” ให้้บริิการตีีพิมิ พ์์เผยแพร่่ผลงานวิิจัยั ของนัักวิิชาการซึ่่ง� ปััจจุบัุ นั วารสารดัังกล่่าวได้้รับั การตอบรัับให้้เข้้าสู่่ฐ� านข้้อมููล
SCOPUS เป็็นวารสารลำำ�ดัับที่่� 37 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project สนัับสนุุนโดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สกสว.)
ในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันพััฒนาสุุขภาอาเซีียนได้้มีีการดำำ�เนิินงานด้้านการวิิจััยที่่�สำำ�คััญแบ่่งออกตามกลุ่่�ม
งานวิิจััย (Research areas) ดัังนี้้�
งานวิิจััยด้้านสุุขภาวะโลก (Global Health)
สถาบัันพััฒนาสุุขภาอาเซีียนให้้ความสำำ�คััญต่่อการเสริิมพลัังให้้แก่่ระบบสาธารณสุุขมููลฐานเพื่่�อป้้องกัันและ
ควบคุุมโรคติิดต่่อ และโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง รวมถึึงปััจจััยเสี่่�ยงทางสุุขภาพ ด้้วยการพััฒนาต่่อยอดองค์์ความรู้้�เพื่่�อแก้้
ปััญหาดัังกล่่าว ทั้้�งในระดัับนานาชาติิเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือในการจััดการกัับปััญหาสุุขภาพอย่่างเหมาะสมและในระดัับ
ชาติิเพื่่�อสร้้างต้้นแบบการปฏิิบััติที่่ิ �ดีี (Good practice) และในปีีที่่�ผ่่านมามีีการพััฒนาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการพััฒนา
ระบบสาธารณสุุขที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อลดภาระจากวััณโรค การใช้้ยาอย่่างไม่่สมเหตุุสมผล (Irrational
drug use) และข้้อเสนอแนะพััฒนาแผนการจััดการโรคติิดต่่อโดยสอดคล้้องกัับสภาวะโลกร้้อน โดยมีีโครงการน่่าสนใจ
ดัังต่่อไปนี้้�
1. การสร้้ า งและพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของเจ้้ า หน้้ า ที่่� ก รมควบคุุ ม โรคและอาจารย์์ ท างการแพทย์์ แ ละ
สาธารณสุุขในประเทศไทยในการทำำ�วิจัิ ัยปฏิิบััติิงานและพััฒนาระบบบริิการเกี่่�ยวกัับวััณโรค โครงการ
ดัังกล่่าวเป็็นการจััดฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขและบุุคลากรทางการแพทย์์
ทางวิิชาการและการพััฒนาระบบบริิการเกี่่�ยวกัับวััณโรค
2. การวิิเคราะห์์พลวััตระบบของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผลในภาคประชาชน
รููปแบบระดัับจัังหวััด กรณีีศึึกษาจัังหวััดนครนายก การใช้้ยาอย่่างไม่่สมเหตุุสมผล โดยเฉพาะยา
ปฏิิชีวี นะนั้้น� เพิ่่ม� ความเสี่่ย� งต่่อการป่่วยเป็็นโรคติิดต่่อ เช่่น วััณโรค ได้้มากกว่่าช่่วยป้้องกัันรัักษา อย่่างไรก็็ตาม
ปััจจุุบัันยัังมีีการใช้้ปฏิิชีีวนะอย่่างไม่่สมเหตุุสมผลอยู่่�มากในประเทศไทย ทำำ�ให้้จำำ�เป็็นต้้องมีีการศึึกษาเพื่่�อ
เข้้าปััจจััยและความสััมพัันธ์์ที่่�มีีผลต่่อปััญหาดัังกล่่าว ซึ่่�งผลการศึึกษาดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นว่่าการใช้้ยา
ปฏิิชีีวนะอย่่างไม่่สมเหตุุสมผล เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากฝั่่�งอุุปสงค์์ (Demand) เช่่น ผู้้�รัับบริิการ หรืือผู้้�ป่่วย
และฝั่่�งอุุปทาน (Supply) หรืือผู้้�ให้้บริิการ เช่่น โรงพยาบาล คลิินิิก ร้้านขายยา ซึ่่�งมีีความเข้้าใจและ
การปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการจ่่าย/ใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�คลาดเคลื่่�อน โดยในฝั่่�งของผู้้�รัับบริิการพบว่่ายัังมีีความเชื่่�อว่่า
ยาปฏิิชีวี นะสามารถรัักษาโรคที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาดัังกล่่าวได้้ จึึงขอให้้บุคุ ลากรทางการแพทย์์เขีียนใบสั่่ง� ยา
หรืือขอให้้ร้้านขายยาจ่่ายยาให้้ ในขณะเดีียวกััน ผู้้�ให้้บริิการเองก็็มีีความกัังวลใจว่่าหากไม่่จ่่ายยาปฏิิชีีวนะ
ให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการจะทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจเชิิงลบต่่อการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรทางการแพทย์์ ดัังนั้้�น
การแก้้ปััญหาดัังกล่่าวจึึงต้้องมีีการให้้ความรู้้� และสร้้างความตระหนัักแก่่ประชาชนว่่าการใช้้ยาปฏิิชีีวนะ
อย่่างไม่่สมเหตุุสมผลมีีผลเสีียต่่อสุุขภาพมากเพีียงใด และจำำ�กััดหรืือจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการจ่่าย
ยาปฏิิชีวี นะให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการเพื่่�อลดการรัับยาไปใช้้จนเกิินความจำำ�เป็็น
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3. Technical support to assist TDR in reviewing needs in selected African countries for
institutional capacity, organizational set-up, financial and administrative systems to
contribute to a draft plan for a one health approach for the control โรคติิดต่่อโดย
พาหะ (Vector-borne diseases) เป็็นปััญหาสำำ�คััญต่่อสุุขภาวะโลก โดยเฉพาะเมื่่�อภาวะโลกร้้อนทวีี
ความรุุนแรงขึ้้�น ซึ่่�งและเป็็นหนึ่่�งในสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้พาหะของโรคเติิบโตและแพร่่กระจายได้้ง่่าย โดยเฉพาะ
ในกลุ่่�มประเทศยากจนในทวีีปแอฟริิกา ซึ่่�งการควบคุุมโรคติิดต่่อที่่�มีีพาหะนำำ�โรคในยุุคปััจจุุบัันไม่่สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ด้้วยภาคสาธารณสุุขโดยลำำ�พััง ดัังนั้้�น การศึึกษาความต้้องการ ด้้านการพััฒนาศัักยภาพและ
ทรััพยากรขององค์์กรหรืือหน่่วยงาน จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารจััดการเพื่่อ� ตอบสนองต่่อปััญหาดัังกล่่าว
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจากการศึึกษาพบว่่า มีีความต้้องการที่่�สำำ�คััญของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง 3 ประการ
ได้้แก่่ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนิิเวศวิิทยาของโรค ข้้อมููลพื้้�นฐานทางภููมิิศาสตร์์และประชากร และระบบแจ้้งเตืือน
โดยหน่่วยงานนอกภาคสาธารณสุุขที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการร่่วมดำำ�เนิินงานประกอบด้้วย ภาคการศึึกษา
และภาคสิ่่�งแวดล้้อม
4. Design and development of a plan for guiding countries in operationalization of
a one health approach for the control of vector borne diseases in the context of
climate change ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่าการตอบสนองต่่อโรคติิดต่่อโดยพาหะนำำ�โรค ต้้องคำำ�นึึง
ถึึงหรืือนิิเวศวิิทยาของโรค เช่่น อะไรเป็็นพาหะสำำ�คััญ ระยะการเกิิดโรค/แสดงอาการเป็็นเช่่นไร เป็็นต้้น
ควบคู่่�กัับบริิบทของพื้้�นที่่� เช่่น ลัักษณะโครงสร้้างประชากร ภููมิิประเทศและโอกาส/อุุปสรรคที่่�อาจส่่งผล
ต่่อการจััดการกัับโรค รวมถึึงความพร้้อมของหน่่วยงาน/องค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อการเฝ้้าระวััง รัับมืือ และ
พััฒนารููปแบบการตอบสนองต่่อโรคให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
5. An examination of the factors that influence young drivers’ willingness to speed
and text while driving for sustainable encouragement of safety driving in Thailand
งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาแนวคิิด การรัับรู้้� และกระบวนการตััดสิินใจของผู้้�ขัับขี่่�รุ่่�นเยาว์์ ที่่�มีีผล
ต่่อการพิิมพ์์ข้้อความในสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ระหว่่างขัับขี่่� เช่่น ระหว่่างขัับขี่่� ขณะหยุุด ขณะทำำ�ความเร็็ว และ
ขณะขัับด้้วยความเร็็วต่ำำ�� โดยจากการวิิจััยพบว่่าผู้้�ที่่�มีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าตนเองจะไม่่ประสบอุุบััติิเหตุุขณะ
ขัับขี่่�และพิิมพ์์ข้้อความไปพร้้อมกัันนั้้�นมีีแนวโน้้มที่่�จะเข้้าใจว่่าการพฤติิกรรมเสี่่�ยงดัังกล่่าวไม่่มีีผลต่่อ
การบาดเจ็็บ/เกิิดอุบัุ ติั เิ หตุุ สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ทั้้ง� เชิิงนโยบาย และเชิิงปฏิิบัติั สำิ �หรั
ำ บั การสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจ ความตระหนัักเรื่่�องความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนนของประเทศไทย
งานวิิจััยด้้านพฤฒิิพลััง
เมื่่อ� ประเทศไทยก้้าวเข้้าสู่่สั� งั คมผู้้�สูงู อายุุ การปรัับเปลี่่ย� นสิ่่ง� แวดล้้อมทางกายภาพและสัังคมเพื่่อ� สนัับสนุุนประชากร
ทุุกกลุ่่�มวััย โดยเฉพาะวััยทำำ�งาน วััยกลางคน และผู้้�สููงอายุุมีีความสำำ�คััญต่่อการดููแลและสร้้างเสริิมศัักยภาพให้้ผู้้�สููงอายุุ
ทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคตมีีสุุขภาพที่่�ดีีจวบจนวาระสุุดท้้าย ซึ่่�งงานวิิจััยในปีีที่่�ผ่่านมา แบ่่งออกเป็็น 2 ประเด็็นสำำ�คััญ
คืือ การวิิจััยปััจจััยทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีผลต่่อการใช้้ชีวิี ิตของผู้้�สููงอายุุ และการวิิจััยเกี่่�ยวกัับประสิิทธิิผลของการรัักษาผู้้�สููง
อายุุที่่�มีีอาการปวดหลัังส่่วนล่่าง
การประเมิินสถานการณ์์ของชุุมชน ผู้้�สููงวััย รููปแบบของอุุปกรณ์์ และรููปแบบเครืือข่่ายที่่�เหมาะสมเพื่่�อ
พััฒนาอุุปกรณ์์และเครืือข่่ายเสีียงเรีียกช่่วยชีีวิิตที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงวััยในชุุมชน เป็็นการวิิจััยเพื่่�อสำำ�รวจปััจจััย
ทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีีผลต่่อการใช้้ชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุทางเชิิงกายภาพและสัังคม ซึ่่�งจากการศึึกษาพบว่่าปััจจััยทางกายภาพ
ที่่�ต้้องปรัับปรุุงโดยด่่วนคืือ สิ่่�งแวดล้้อมในบ้้าน และสิ่่�งแวดล้้อมสาธารณะ เช่่น ถนนหนทาง รถบริิการสาธารณะ ซึ่่�งต้้อง
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มีีความปลอดภััยและเอื้้�อต่่อการใช้้งานของผู้้�สููงอายุุ สำำ�หรัับสิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคมคืือ การส่่งเสริิมระบบหรืือเครืือข่่ายที่่�
ช่่วยเหลืือการดููแลผู้้�สููงอายุุ โดยเฉพาะในเขตเมืืองอย่่างกรุุงเทพมหานคร
The Survey of Age-Friendly Environments to Promote Active Aging and Quality of Life
among the Elderly: case study of Japan, Malaysia, Myanmar, Vietnam, and Thailand โครงการวิิจััย
ได้้สำำ�รวจสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออาทรต่่อผู้้�สููงวััย และศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออาทรต่่อผู้้�สููงวััยและพฤฒิิ
พลัังและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงวััยในประเทศญี่่�ปุ่่�น มาเลเซีีย เมีียนมา เวีียดนาม และไทย โดยเก็็บข้้อมููลจากผู้้�สููงวััยกลุ่่�ม
ติิดสัังคมและยัังสามารถพึ่่�งพาตััวเองได้้ อายุุ 55 ปีีขึ้้�นไปที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�เมืืองหลวงของทั้้�ง 5 ประเทศ แบบสอบถาม
ประกอบด้้วยข้้อมููล 5 ส่่วน คืือ ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออาทรต่่อผู้้�สููงวััยในชุุมชน ข้้อมููลศัักยภาพหรืือ
พฤฒิิ พลัั ง ข้้ อมููลคุุณภาพชีีวิิ ต และข้้อเสนอแนะสำำ �หรัั บการพัั ฒนาสิ่่� งแวดล้้ อมที่่� เอื้้� ออาทรต่่อผู้้�สูู งวััย ในชุุ มชน
ในการศึึกษาดัังกล่่าวมีีผู้้�เข้้าร่่วมการวิิจััยทั้้�งหมดเป็็นผู้้�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 55 ปีีขึ้้�นไป โดยจากการวิิจััยพบว่่าปััจจััยเชิิงระบบ
สนัับสนุุนที่่�เอื้้�อต่่อการดำำ�รงชีีพของผู้้�สููงอายุุ เช่่น การได้้รัับการศึึกษา การมีีส่่วนร่่วมในการฝึึกอบรมเพื่่�อรัับมืือภััยพิิบััติิ
ระบบบริิการสุุขภาพผู้้�สููงอายุุติดบ้
ิ ้านติิดเตีียง เป็็นต้้น ยัังมีีอยู่่�จำำ�กัดั
The effectiveness of traditional Thai massage versus massage with herbal compress
among elderly patients with low back pain (in Thai) การศึึกษาดัังกล่่าวเป็็นการประเมิินประสิิทธิิภาพของ
การนวดแผนไทย โดยเปรีียบเทีียบระหว่่างการนวดประคบและไม่่ประคบสมุุนไพรว่่ามีีผลต่่างกัันต่่อการบรรเทาอาการ
ปวดหลัังส่่วนล่่างของผู้้�สููงอายุุหรืือไม่่ อย่่างไร ซึ่่�งจากการศึึกษาดัังกล่่าวมีีข้้อสรุุปว่่าวิิธีีการนวดทั้้�งสองแบบนั้้�นมีีผลไม่่
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิต่่อการลดอาการปวดหลัังส่่วนล่่างของผู้้�สููงอายุุ
งานวิิจััยด้้านโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง
The monitoring and evaluation of district health board’s supportive role in facilitating
diabetes and hypertension patient’s accessibility to chronic kidney disease clinics การศึึกษารููป
แบบการให้้บริิการเพื่่�อส่่งเสริิมการป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในระดัับปฐมภููมิิ โดยงาน
วิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับรููปแบบการให้้บริิการนั้้�นได้้มีีการสัังเคราะห์์เป็็นข้้อเสนอแนะให้้แก่่สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ เพื่่�อนำำ�ไปพิิจารณาดำำ�เนิินการต่่อไป
งานวิิจััยด้้านนโยบายสุุขภาพ
Strategy of Plastic Waste Management for Coastal Area of Trang Province
งานวิิจััยนี้้�เป็็นการพััฒนารููปแบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อการจััดการขยะพลาสติิกในจัังหวััดที่่�ติิดชายฝั่่�งทะเลอย่่าง
บููรณาการทุุกภาคส่่วนและยั่่�งยืืนกรณีีศึึกษาจัังหวััดตรััง โดยเก็็บรวบรวมข้้อมููลปริิมาณและสถานการณ์์ในการจััดการ
ขยะพลาสติิก พฤติิกรรมการลดการใช้้พลาสติิกของผู้้�อาศััยและนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยและชาวต่่างชาติิในพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง
ทะเลของจัังหวััดตรััง และสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง พร้้อมวิิเคราะห์์ยุุทธศาสตร์์เชิิงพื้้�นที่่�ของพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง
ทะเลในการจััดการขยะพลาสติิกด้้วยหลัักการ SWOT Matrix ซึ่่�งผลการศึึกษาสามารถจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญและ
ความเป็็นไปได้้ในการดำำ�เนิินงานของรููปแบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อการจััดการขยะพลาสติิกในที่่�ติิดชายฝั่่�งทะเลของจัังหวััด
ตรัังที่่�สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง ประกอบด้้วย การพััฒนากลไกการจััดการขยะพลาสติิกอย่่างเป็็นระบบ การพััฒนา
การคััดแยกขยะพลาสติิกเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ การส่่งเสริิมการลดการใช้้ถุุงพลาสติิกอย่่างยั่่�งยืืน การสร้้างทััศนคติิ
และส่่งเสริิมเครืือข่่ายการใช้้ถุุงพลาสติิกอย่่างรู้้�คุุณค่่า การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์และการหวงแหนคุุณค่่าของ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวจากการปลอดขยะพลาสติิกกัับนัักท่่องเที่่�ยว และการส่่งเสริิมกิิจการประมงและการขนส่่งทางเรืือที่่�เป็็น
มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและลดการใช้้พลาสติิก
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แผนการดำำ�เนิินงาน ใน ปีี พ.ศ. 2564
โครงการศึึกษาและพััฒนาการศึึกษาและฝึึกอบรมด้้านเวชศาสตร์์วิิถีีชีีวิิต
เป็็นการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาหลัักสููตรฝึึกอบรมด้้านเวชศาสตร์์วิิถีีชีีวิิตเพื่่�อศัักยภาพของบุุคลากรทางการแพทย์์
เพื่่�อส่่งเสริิมการป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในระดัับปฐมภููมิิ ซึ่่�งในปััจจุุบัันได้้ดำำ�เนิิน
การทบทวนวรรณกรรมเสร็็จเรีียบร้้อย และอยู่่�ระหว่่างการปรัับหลัักสููตรการฝึึกอบรมตามข้้อเสนอแนะจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ร่่วมกัับสำำ�นัักส่่งเสริิมสุุขภาพ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข ผู้้�อำำ�นวยการ
BDMS Wellness Clinic และเครืือข่่ายจััดเวทีีประชุุมผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อพััฒนาหลัักสููตร Lifestyle Medicine กำำ�หนด
ระยะเวลาในการจััดเวทีีประชุุมผู้้�เชี่่�ยวชาญ 1 วััน คืือวัันที่่� 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ Mövenpick BDMS Wellness
Resort Bangkok โดยออกแบบการจััดเวทีีแบบผสมผสานทั้้�งรููปแบบ Online ผ่่านระบบ Webinar โดยการบรรยาย
ของผู้้�เชี่่�ยวชาญชาวต่่างประเทศที่่�เป็็นผู้้�แทนจากโซนอเมริิกา โซนยุุโรป โซนเอเชีีย และรููปแบบ Offline หรืือ Face to
Face ระหว่่างผู้้�เข้้าร่่วมเวทีีในประเทศ จำำ�นวน 30 ท่่าน จากหน่่วยงานทางการแพทย์์และสาธารณสุุข หน่่วยงาน
ด้้านระบบสุุขภาพ สถาบัันการศึึกษา วิิชาการ หน่่วยงาน องค์์กรเอกชน ผ่่านกิิจกรรมศึึกษาดููงานใน BDMS Wellness
Clinic และแบ่่งกลุ่่�มแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� อภิิปรายผล อัันนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาหลัักสููตร Lifestyle Medicine พร้้อมทั้้�ง
การจััดอบรมนำำ�ร่่อง 2 รุ่่�น โดยในรุ่่�นที่่� 1 จะจััดฝึึกอบรมระหว่่างวัันที่่� 25-29 มกราคม พ.ศ. 2564 และรุ่่�นที่่� 2 ระหว่่าง
วัันที่่� 15-19 มีีนาคม พ.ศ. 2564 ต่่อไป
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โครงการพััฒนาข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพื่่�อพััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำ�ำ เภอ (พชอ.)
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ร่่วมกัับทีีมวิิจััยพื้้�นที่่� 8 จัังหวััด ประกอบด้้วย จัังหวััดชุุมพร จัังหวััดราชบุุรีี
จัังหวััดน่่าน จัังหวััดนครพนม จัังหวััดศรีสี ะเกษ จัังหวััดสงขลา จัังหวััดนครสวรรค์์ และ จัังหวััดสระบุุรีี บููรณาการเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือด้้านการวิิจััยเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานและสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อ
พััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตโครงการพััฒนาข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพื่่�อพััฒนาคณะกรรมการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ร่่วมกัับทีีมวิิจััยพื้้�นที่่� 8 จัังหวััด ประกอบด้้วย จัังหวััดชุุมพร จัังหวััดราชบุุรีี
จัังหวััดน่่าน จัังหวััดนครพนม จัังหวััดศรีสี ะเกษ จัังหวััดสงขลา จัังหวััดนครสวรรค์์ และ จัังหวััดสระบุุรีี บููรณาการเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือด้้านการวิิจััยเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน และสัังเคราะห์์องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อ
พััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.) ตลอดจนการบริิหารจััดการเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การบููรณาการโดยมีี
ประชาชนเป็็นศููนย์์กลางบนพื้้�นฐาน Primary Health Care ตามบริิบทของประเทศไทย
ระหว่่างเดืือนมกราคม - มีีนาคม พ.ศ. 2564 จะมีีการร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และเสริิมพลัังการยกระดัับ
การดำำ�เนิินงานของ พชอ. กัับบุุคลากรในพื้้น� ที่่ซึ่� ง�่ รวมถึึงนัักวิิจัยั และคณะทำำ�งาน พชอ. โดยในวัันที่่� 23 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
จะลงพื้้น� ที่่จั� งั หวััดนครสวรรค์์ และระหว่่างวัันที่่� 13-14 มกราคม พ.ศ. 2564 จะลงพื้้น� ที่่จั� งั หวััดน่่าน สำำ�หรับั จัังหวััดอื่น�่ ๆ
จะกำำ�หนดแผนการเดิินทางลงพื้้�นที่่�ต่่อไป
	หลัังจากนั้้น� คณะผู้้�วิจัิ ยส่่
ั วนกลางจะวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณเพื่่อ� สัังเคราะห์์ผลเป็็นข้้อเสนอแนะ
เชิิงนโยบายเบื้้�องต้้น และนำำ�เสนอต่่อพื้้�นที่่�และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการกำำ�หนดนโยบายผ่่านกระบวนการจััดเวทีีเสวนา
สาธารณะเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และรัับฟัังข้้อเสนอแนะเพื่่�อสรุุปผลการสัังเคราะห์์ข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อพััฒนา
คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอต่่อไป
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โครงการแผนงานวิิจััย “การสัังเคราะห์์ทางเลืือกและข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิรููปบทบาท
อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) และอาสาสมััครสาธารณสุุขกรุุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การบรรลุุ
เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืน”
โครงการนี้้�จััดทำ�ขึ้้
ำ �นเพื่่�อให้้ทราบถึึงทิิศทางการทำำ�งานและบทบาทของ อสม./อสส. ในพื้้�นที่่� คณะผู้้�วิิจััยลงพื้้�นที่่�
เก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพด้้วยการสนทนากลุ่่�ม โดยมีีกำำ�หนดการรเก็็บข้้อมููลเชิิงปริิมาณและคุุณภาพระหว่่างเดืือน
มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2564 การลงพื้้�นที่่�นอกจากจะยัังประโยชน์์ในการรวบรวมข้้อมููลเชิิงคุุณภาพแล้้วยัังมีีส่่วน
สำำ�คััญต่่อการร่่วมเสริิมพลัังให้้ อสม./อสส. ในพื้้�นที่่�ได้้สะท้้อนบทบาทและมีีความเชื่่�อมั่่�นในการขัับเคลื่่�อนงานของตนเอง
มากขึ้้น� ซึ่่ง� การเสริิมพลัังดัังกล่่าวจะใช้้กระบวนการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารอย่่างมีีส่่วนร่่วม (Participatory Action Research:
PAR) เพื่่�อชวนให้้ อสม./อสส. และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจากภาครััฐ เอกชน และประชาชน หาแนวทางพััฒนานวััตกรรม
จากกิิจกรรมที่่�จะดำำ�เนิินการต่่อไปในอนาคตเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน
ประเมิินประสิิทธิิผลการบริิหารจััดการกองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพในระดัับท้้องถิ่่�นหรืือพื้้�นที่่� กรณีีศึึกษา
การดำำ�เนิินงานพื้้�นที่่�ต้้นแบบการดููแลสุุขภาพของเด็็กปฐมวััยในศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก และการป้้องกัันและควบคุุม
โรคเบาหวานและโรคความดัันโลหิิตสููงโดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
การพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบในการบริิหารจััดการศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กและการป้้องกัันและควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ
เรื้้�อรััง หรืือ NCDs ภายใต้้การดููแลขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้� และความรอบรู้้�
ด้้านสุุขภาพ (Health literacy) อาจเป็็นการสร้้างจุุดคานงััด (Leverage) ในการบููรณาการทรััพยากรจากหน่่วยงานรััฐ
ในภาคส่่วนต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานด้้านสาธารณสุุขให้้มีีความคล่่องตััวและสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
และยุุทธศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบายสาธารณะของพื้้�นที่่�มากขึ้้�น
	นโยบายสิ่่�งเสพติิด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบัังคัับใช้้กฎหมายในระบบยุุติิธรรม: การเปรีียบ
เทีียบข้้ามชาติิระหว่่างประเทศไทยกัับญี่่�ปุ่่�น
โครงการนี้้�จััดทำ�ขึ้้
ำ �นเพื่่�อศึึกษาระบบยุุติิธรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�ตอบสนองต่่อการป้้องกััน แก้้ไข
ปััญหายาเสพติิด รวมถึึงประสิิทธิิภาพของการตััดสิินเพื่่�อจำำ�แนกผู้้�เสพ ผู้้�ค้้า และผู้้�ต้้องขัังว่่ามีีความผิิดจริิงหรืือไม่่
เพื่่�อพััฒนาข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพื่่�อปรัับมาตรการแก้้ไข ฟื้้�นฟููผู้้�ต้้องขััง
	สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในปีี พ.ศ. 2564 นั้้�น จะมีีการทบทวนวรรณกรรมทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อสัังเคราะห์์
ผลที่่�ได้้มาพััฒนาเป็็นเครื่่�องมืือในการวิิจััยต่่อไป
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การดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดของมหาวิิทยาลััย
	ปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน การดำำ�เนิินงานด้้านการวิิจััย ตามข้้อตกลงตามตััวชี้้�วัดั ของ
มหาวิิทยาลััย (MUKPI) จำำ�นวน 10 ตััวชี้้�วััด ผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
ร้้อยละของอาจารย์์ที่่�เป็็น PI โครงการวิิจััย (ไม่่นัับ TOR) ในปีีงบประมาณ 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 67
ตารางที่่� 3 แสดงผลการดำำ�เนิินงานของบุุคลากรที่่�เป็็นหััวหน้้าโครงการวิิจััย ปีีงบประมาณ 2563
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

ร้้อยละของอาจารย์์ที่่�เป็็น PI
โครงการวิิจััย (ไม่่นัับ TOR)

ร้้อยละ
(คน)

เป้้าหมาย
ร้้อยละ 40
(7 คน)

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
ร้้อยละ 67
142.85
(10 คน)

ตารางที่่� 4 รายละเอีียดบุุคลากรที่่�เป็็นหััวหน้้าโครงการวิิจััย ปีีงบประมาณ 2563
ที่่�

โครงการ

หััวหน้้าโครงการ

แหล่่งทุุนวิิจััย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.ดวงใจ บรรทััพ

งบประมาณแผ่่นดิิน
ปีี 2562 (วช.)

-

ศาสตราจารย์์
ดร.สุุภา เพ่่งพิิศ

งบประมาณแผ่่นดิิน
ปีี 2562 (วช.)

-

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.ศริิยามน
ติิรพััฒน์์

งบประมาณแผ่่นดิิน
ปีี 2562 (วช.)

-

รองศาสตราจารย์์
ดร. นายแพทย์์ภููดิิท
เตชาติิวััฒน์์

สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้าง
เสริิมสุุขภาพ (สสส.)

2,174,250.00

การสัั ง เคราะห์์ ข้้ อ เสนอเชิิ ง นโยบายเพื่่� อ รองศาสตราจารย์์
พัั ฒ นาคณะกรรมการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ดร. นายแพทย์์ภููดิทิ
ระดัับอำำ�เภอ
เตชาติิวััฒน์์

สถาบัันวิิจััยระบบ
สาธารณสุุข (สวรส.)

1,499,500.00

1 ผลกระทบจากการใช้้สารกระตุ้้�นประสาท
กลุ่่�มแอมเฟตามีีนต่่อความรู้้�ความเข้้าใจในผู้้�
ป่่วย: กรณีีศึึกษาผลในระยะยาว
2 การสร้้างและพััฒนาศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�
กรมควบคุุมโรคและอาจารย์์ทางการแพทย์์
และสาธารณสุุขในประเทศไทย ในการทำำ�
วิิจััยปฏิิบััติิงานและพััฒนาระบบบริิการเกี่่�ยว
กัับวััณโรค
3 การประเมิินสถานการณ์์ของชุุมชน ผู้้�สููงวััย
รููปแบบของอุุปกรณ์์ และรููปแบบเครืือข่่าย
ที่่�เหมาะสมเพื่่�อพััฒนาอุุปกรณ์์และเครืือข่่าย
เสีียงเรีียกช่่วยชีีวิิตที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงวััย
ในชุุมชน
4 ศึึกษาและพัั ฒ นาการศึึกษาและฝึึ ก อบรม
ด้้านเวชศาสตร์์วิิถีชีี ีวิิต (Development of
Lifestyle Medicine Training Programs)
5
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จำำ�นวนเงิิน
ที่่�ได้้รัับ(บาท)
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ที่่�

โครงการ

6 การวิิเคราะห์์พลวััตระบบของปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่อการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผลใน
ภาคประชาชน
รููปแบบระดัับจัังหวััด กรณีีศึึกษาจัังหวััด
นครนายก
7 นโยบายสิ่่�งเสพติิด การตอบสนองทาง
กฎหมาย และการบัังคัับใช้้กฎหมายใน
ระบบยุุติิธรรม: การเปรีียบเทีียบข้้ามชาติิ
ระหว่่างประเทศไทยกัับญี่่�ปุ่่�น
8 การสำำ�รวจสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออาทรต่่อผู้้�สููง
วััยเพื่่�อส่่งเสริิมพฤฒิิพลัังและคุุณภาพชีีวิิต
ของผู้้�สููงวััย กรณีีศึึกษาประเทศญี่่�ปุ่่�น
มาเลเซีีย เมีียนมา เวีียดนาม และไทย

หััวหน้้าโครงการ

แหล่่งทุุนวิิจััย

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.อิิสรีีย์ฐิ์ ิกา ชััยสวััสดิ์์�

สถาบัันวิิจััยระบบ
สาธารณสุุข (สวรส.)

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.บัังอร เทพเทีียน

สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่ง
ชาติิ (วช.)

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.ศริิยามน ติิรพััฒน์์

สำำ�นัักงานคณะกรรมส่่ง 144,550.00
เสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม (สกสว.)

ร/อยละของอาจารย8ที่เป=น PI โครงการวิจัย (ไมJนับ TOR)
80.00

80.00
47.00

ป) 2560

ป) 2561

ป) 2562

67.00

ป) 2563

แผนภาพที่่� 3 ร้้อยละของอาจารย์์ที่่�เป็็น PI โครงการวิิจััย (ไม่่นัับ TOR)
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จำำ�นวนเงิิน
ที่่�ได้้รัับ(บาท)
152,600.00

181,830.00
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จำำ�นวนผลงานวิิจััยที่่�อ้้างอิิงโดย International Organizations ในปีีงบประมาณ 2563 มีีจำำ�นวน 1 เรื่่�อง
ตารางที่่� 5 แสดงผลงานวิิจััยที่่�ถููกอ้้างอิิงโดย International Organizations
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

จำำ�นวนผลงานวิิจััยที่่�ถููกอ้้างอิิงโดย
International
Organizations

เรื่่�อง

เป้้าหมาย
1

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
1
100

ตารางที่่� 6 รายละเอีียดจำำ�นวนผลงานวิิจััยที่่�ถููกอ้้างอิิงโดย International Organizations
ที่่�

1

ผลงานวิิจััย

ผู้้�แต่่ง/ผู้้�วิิจััย

องค์์การระดัับ วัันที่่�นำำ�ข้้อมููล
นานาชาติิที่่�นำำ� ไปอ้้างอิิง
ผลงานวิิจััยไป
อ้้างอิิง
Operationalizing a One Health Approach Assistant Professor
WHO TDR
มกราคม
Building on the TDR-IDRC Research Dr.Phudit Tejativadพ.ศ. 2563
Initiative on Vector Borne Diseases in dhana,M.D., Profesthe Context of Climate Change
sor Dr.Bruce Wilcox

31

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

จำำ�นวนผลงานวิิจััยที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์เชิิงนโยบาย/สัังคม สำำ�หรัับปีีงบประมาณ 2563 จำำ�นวน 6 เรื่่�อง
ตารางที่่� 7 แสดงผลการดำำ�เนิินงานจำำ�นวนผลงานวิิจััยใหม่่ที่นำ่� ำ�ไปสู่่�การปรัับนโยบายการบริิหารระดัับส่่วนงาน
กระทรวง หรืือระดัับประเทศ และที่่มีี� ผลกระทบต่่อสัังคม
ตััวชี้้�วััด
จำำ� นวนผลงานวิิ จัั ย ใหม่่ที่่� นำำ� ไปสู่่�
การปรัั บ นโยบายการบริิ ห าร
ระดัับส่่วนงาน กระทรวง หรืือ
ระดัับประเทศ และที่่�มีีผลกระ
ทบต่่อสัังคม

หน่่วยนัับ
เรื่่�อง

เป้้าหมาย
2

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
6
300

ตารางที่่� 8 แสดงรายละเอีียดผลงานวิิจััยใหม่่ที่่�นำำ�ไปสู่่�การปรัับนโยบายการบริิหารระดัับส่่วนงาน กระทรวง หรืือ
ระดัับประเทศ และที่่มีี� ผลกระทบต่่อสัังคม
ที่่�

ผลงาน

ผู้้�แต่่ง/ผู้้�วิิจััย

เป็็นนโยบายระดัับชาติิ
ระดัับชาติิ

1 การสำำ�รวจสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออาทร
ต่่อผู้้�สููงวััยเพื่่�อส่่งเสริิมพฤฒพลััง
และคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงวััยกรณีี
ศึึกษาประเทศญี่่�ปุ่่�น มาเลเซีีย เมีีย
นมาร์์ เวีียดนาม และไทย
2 การติิดตามและประเมิินผล
โครงการพััฒนากลไกและ
สนัับสนุุนความเพีียงพอของการได้้
รัับบริิการโรคที่่�เป็็นปััญหาสำำ�คััญ
(ผู้้�ป่่วยเบาหวาน ความดัันสููงที่่�เข้้า
รัับบริิการคลิินิิกไตวายเรื้้�อรััง)
3 ต้้นทุุนประสิิทธิิผลของการรัักษา
ด้้วยแพทย์์ทางเลืือกในกลุ่่�มผู้้�สููง
อายุุที่่�มีีภาวะปวดหลััง ส่่วนล่่าง
เรื้้�อรััง
4 รููปแบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อการจััดการ
ขยะพลาสติิกในจัังหวััดที่่�ติดิ
ชายฝั่่�งทะเลอย่่างบููรณาการทุุก
ภาคส่่วนและยั่่�งยืืน: กรณีีศึึกษา
จัังหวััดตรััง

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.นายแพทย์์วิิชช์์
เกษมทรััพย์์



ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.อรพิินท์์ เล่่าซี้้�
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สัังคม



ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.ศริิยามน ติิรพััฒน์์

รองศาสตราจารย์์
ดร.ชีีระวิิทย์์
รััตนพัันธ์์

ระดัับ
นานาชาติิ

เป็็นประโยชน์์



เชิิง
พาณิิชย์์

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่่�

ผลงาน

ผู้้�แต่่ง/ผู้้�วิิจััย

เป็็นนโยบายระดัับชาติิ
ระดัับชาติิ

5 การวิิเคราะห์์พลวััตระบบของปััจจััยที่่�ส่่ง
ผลต่่อการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสม
ผลในภาคประชาชนรููปแบบระดัับจัังหวััด
กรณีีศึึกษาจัังหวััดนครนายก
6 การประเมิินสถานการณ์์ของชุุมชน ผู้้�สููง
วััย รููปแบบของอุุปกรณ์์และรููปแบบเครืือ
ข่่ายที่่�เหมาะสมเพื่่�อพััฒนาอุุปกรณ์์และ
เครืือข่่ายเสีียงเรีียกช่่วยที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับผู้้�สุุงวััยในชุุมชน

ระดัับ
นานาชาติิ

เป็็นประโยชน์์
สัังคม

เชิิง
พาณิิชย์์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อิสรีย์ฐิกา
ชัยสวัสดิ์



ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ดร.ศริิยามน
ติิรพััฒน์์

จำนวนผลงานวิจัยใหม/ที่นำไปสู/การปรับนโยบายการบริหาร
6.00
1.00

2.00

2.00

ป( 2560

ป( 2561

ป( 2562

ป( 2563

แผนภาพที่่� 4 เปรีียบเทีียบผลงานวิิจััยใหม่่ที่่�นำำ�ไปสู่่�การปรัับนโยบายการบริิหารระดัับส่่วนงานกระทรวง
หรืือระดัับประเทศ และที่่�มีีผลกระทบต่่อสัังคม
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จำำ�นวนผลงานวิิจััยที่่� ได้้รัับการอ้้างอิิง Citation per Publications ของสถาบัันฯ ในปีีงบประมาณ 2563 ไม่่นัับซ้ำำ��
มีีจำำ�นวน ในฐานข้้อมููล 99 เรื่่�อง 623 ครั้้�ง ในฐานข้้อมููล SCOPUS จำำ�นวน 145 เรื่่�อง 955 ครั้้�ง ค่่า H-Index 15 และ ISI
จำำ�นวน 144 เรื่่�อง 1,167 ครั้้�ง ค่่า H-Index 16
ตารางที่่� 9 แสดงผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการอ้้างอิิง (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 2 ธัันวาคม พ.ศ.2563)
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ
เป้้าหมาย

จำำ�นวนผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับ
การอ้้างอิิง Citation per Publications
Citation per Publication (รวม 2
ฐาน ตััดซ้ำำ��แล้้ว)
• จำำ�นวน Citation จนถึึงปีีปััจจุุบััน
(พ.ศ. 2563) ฐานที่่�มีีจำำ�นวนการ
Citation ที่่�มากกว่่า
• จำำ�นวน Publication ย้้อนหลััง 5 ปีี
(พ.ศ. 2557 - 2561) (รวม 2 ฐาน ตััด
ซ้ำำ��แล้้ว)
Citation per Publication (Web of
Knowledge)
• จำำ�นวน Citation จนถึึงปีีปััจจุุบััน
(พ.ศ. 2563) ที่่�สืืบค้้นจาก Web of
Knowledge
• จำำ�นวน Publication ย้้อนหลััง 5 ปีี
(พ.ศ. 2557 - 2561) ที่่�สืืบค้้นจาก
Web of Knowledge
Citation per Publication (Scopus)
• จำำ�นวน Citation จนถึึงปีีปััจจุุบััน
(พ.ศ. 2563) ที่่�สืืบค้้นจาก Scopus
• จำำ�นวน Publication ย้้อนหลััง 5 ปีี
(พ.ศ. 2557 - 2561) ที่่�สืืบค้้นจาก
Scopus

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน

ครั้้�ง/เรื่่�อง
ครั้้�ง/เรื่่�อง

7

6.3

ครั้้�ง

623

เรื่่�อง

99

ครั้้�ง/เรื่่�อง

7

8.1

ครั้้�ง

1,167

เรื่่�อง

144

ครั้้�ง/เรื่่�อง
ครั้้�ง

7

เรื่่�อง

6.6
955
145
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90.00

115.71

94.29
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จำนวนผลงานวิจัยที่ได1รับการอ1างอิง
781

955

597
102.00
ป" 2561

121.00
ป" 2560

379
83.00
ป" 2562
เรื่อง

145.00
ป" 2563

ครั้ง

แผนภาพที่่� 5 เปรีียบเทีียบผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการอ้้างอิิง

ค"า h - index ของส"วนงาน
15
ป$ 2560

15

15

ป$ 2562.

ป$ 2563

11
ป$ 2561

แผนภาพที่่� 6 เปรีียบเทีียบค่่า H-Index
จำำ�นวนผลงานตีีพิิมพ์์ ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ ในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯ มีีผลงานตีีพิิมพ์์ ในวารสารวิิชาการ
ระดัับนานาชาติิ จำำ�นวน 64 เรื่่�อง (คิิดเป็็นร้้อยละ 128)
ตารางที่่� 10 แสดงผลงานตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ
ตััวชี้้�วััด
ผลงานตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการ
ระดัับนานาชาติิ

หน่่วยนัับ
เรื่่�อง

เป้้าหมาย
50

35

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
64
128
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ตารางที่่� 11 แสดงรายละเอีียดผลงานตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ
ที่่�

ผลงาน

ผู้้�แต่่ง/ผู้้�วิิจััย

1 Suicide Attempt and Associated Pengpid S.,
Factors Among Adolescents in Peltzer K.
Five Southeast Asian Countries in
2015.
2 The effectiveness of traditional Laosee O.,
Thai massage versus massage Sritoomma N.,
with herbal compress among Wamontree P.,
elderly patients with low back Rattanapan C.,
pain: A randomised controlled Sitthi Amorn C.
trial.
3 Prevalence of bullying
Peltzer K.,
victimisation and associated
Pengpid S.
factors among in-school adolescents in Mozambique.
4 The prevalence of underweight Pengpid S.,
and overweight/obesity and its Vonglokham M.,
correlates among adults in Laos: Kounnavong S.,
a cross-sectional national
Sychareun V.,
population-based survey, 2013. Peltzer K.
5 Assessment of human health Qunsaneha w.,
impact based on life cycle
Buadit T.,
assessment: A case study of Thai Rattanapan C.
retread tire.
6 Unmet need for family planning Thein S.S.,
among Myanmar migrant women Thepthien B.
in Bangkok, Thailand.
7 Psychological Distress and Its Pengpid S.,
Associated Factors Among
Peltzer K.
School Going Adolescents in
Tanzania.

36

วารสารที่่�ตีีพิิมพ์์

ปีีที่่�/เล่่ม/หน้้า/
ปีีที่่�ตีพิี ิมพ์์

Naitonal Institutes 2020; 1-8.
of Health.
Complementary
therapies in
medicine.

2020; 48, 102253.

Journal of
Psychology in
Africa.

2020; 30(1): 64-68.

Eating and weight 2020; 25(2): 265disorders studies 273.
on anorexia bulimia
and obesity.
IOP Conference
2020; 773, 012038.
series: Materials
Science and Engineering.
British Journal of 2020; 28(3): 182Midwifery.
193.
Psychol Stud.

2020; 65(2): 174181.
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ที่่�

ผลงาน

ผู้้�แต่่ง/ผู้้�วิิจััย

8 Tourist Behavior of Plastic Waste Qunsaneha W.,
Reduction in the Coastal Area of Laosee O.,
Trang Province, Thailand.
Suksaroj T.T.,
Srisamai P.,
Rattanapan C.
9 Multiple self-care behaviors and Haung Z.,
associated factors in community- Hong S.A.,
dwelling patients with hyperten- Tejativaddhana P.,
sion in Myanmar.
Puckpinyo A.,
10 High prevalence of school
Myint M.N.H.A.
truancy in a national sample of Pengpid S.,
in-school adolescents in kuwait: Peltzer K.
internalizing. externalizing and
social risk factors.
11 Vigorous physical activity,
Pengpid S.,
perceived stress, sleep and
Peltzer K.
mental health among university
students from 23 low-And
middle-income countries.
12 Current cannabis and lifetime Pengpid S.,
amphetamine use among in- Peltzer K.
school adolescents in five ASEAN
countries: socio-ecological
perspectives.
13 Physical activity correlates
Pengpid S.,
in binge drinking university
Peltzer K.
students from 24 countries
14 Health risk behaviour is associated Pengpid S.,
with psychological distress
Peltzer K.
among school going adolescents
in five association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) countries.
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วารสารที่่�ตีีพิิมพ์์

ปีีที่่�/เล่่ม/หน้้า/
ปีีที่่�ตีพิี ิมพ์์

Journal of Environ- 2020; 11(4):
mental Science
165-169.
and Development
Journal of Medical 2020; 82(2):
Science
363-376.
Journal of Human 2020; 1-8.
Behavior in the
Social Environment
Journal of Adolescent 2020; 32(2).
Medicience and
Health
Vulnerable Children 2020; 1-11.
and Youth Studies

Journal of Human 2020; 1-7.
Behavior in the
social Environment.
International
Journal of
2020; 20190094.
Adolescent
Medicine and
Health
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ที่่�

ผลงาน

ผู้้�แต่่ง/ผู้้�วิิจััย

15 High prevalence of unintentional Pengpid S.,
injuries and socio-psychological Peltzer K.
correlates among school-going
adolescents in Timor-Leste
16 Prevalence and associated
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18 Prevalence and correlates of Pengpid S.,
fruit and vegetable consumption Peltzer K.
among adolescents in Laos
19 Factors associated with high
sedentary behaviour among
adolescents and adults with
psychological distress in South
Africa
20 Sexual risk behaviour and its
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university students in 27 countries
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29 Mental morbidity and its
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associations with socio-bePeltzer K.
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30 Prevalence and regional
Hong Ah S.
variations of coexistence of child
stunting and maternal overweight or obesity in Myanmar
31 Trends in the prevalence of
Pengpid S., Peltzer K.
twenty health indicators among
adolescents in United Arab
Emirates: cross-sectional national
school surveys from 2005, 2010
and 2016
32 The Roles of Village Health
Tejativaddhana P.,
Volunteers: Covid – 19
Suriyawongpaisal W.,
Prevention And Control in
Kasemsup V.,
Thailand.
Suksaroj T.
33 Prevalence and correlates of the Pengpid S.,
metabolic syndrome in a
Peltzer K.
cross-sectional community-based sample of 18-100
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the first national STEPS survey in
2017
34 Skipping Breakfast and Its Associ- Pengpid S.,
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and Mental Health Among
University Students in 28
Countries.
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kidney disease care in Thailand: Dammee D.,
The perspective of a multiSuthisukhon K.
disciplinary team
36 Prevalence awareness treatment Pengpid S., Peltzer K.
and control of hypertension
among adults in Kenya:
cross-sectional national
population-based survey
37 Biogas production by co-digestion Ounsaneha W.,
of municipal wastewater and Rattanapan C.,
food waste: Performance in semi Suksaroj T.T.,
continuous and continuous
Kantachote D.,
operation
Klawech W.,
Rakkamon T.
38 Fruit and Vegetable Consumption Pengpid S.,
is Protective from Short Sleep Peltzer K.
and Poor Sleep Quality Among
University Students from 28
Countries
39 Children Diabetes and Nutrition Athipongarporn A.,
Clinic (CDNC) Initiative in Phra Vallibhakara SA.
Nakhon Sri Ayutthaya Hospital
40 Environmental Impact Assessment Rattanapan C.,
of Thai Banana Supply Chain Ounsaneha W.
41 Quality of life among patients Pengpid S.,
with common mental disorders Peltzer K.
attending monk healers and
primary care clinics in Thailand
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42 Past 12-month history of single Pengpid S.,
and multiple suicide attempts Peltzer K.
among a national sample of
school-going adolescents in
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43 Tobacco use and subjective
Pengpid S.,
well-being in university students Peltzer K.
from 29 countries: A brief report
44 Trends of alcohol use, dietary Pengpid S., Peltzer K.
behaviour, interpersonal violence, mental health, oral and
hand hygiene behaviour among
adolescents in Lebanon:
cross-sectional national school
surveys from 2005, 2011 and
2017
45 Prevalence and associated
Pengpid S., Peltzer K.
factors of psychological distress
among a national sample of
in-school adolescents in Morocco
46 Does Cardiac Remodeling in
Katanyuwong P.,
Pediatric Myocarditis Associated Srimuang S.,
with Initial Cardiac Function?
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47 Prevalence of worry-induced Pengpid S., Peltzer K
sleep disturbance and associated factors among a national
sample of in-school adolescents
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48 The prevalence and associated Pengpid S., Peltzer K.
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overweight/obesity among
adults in Kenya: evidence from a
national cross-sectional
community survey
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49 Adverse childhood experiences Ofuchi T.,
and prevalence of cigarette and Zaw AMM.,
e-cigarette use among adoles- Thepthien B.
cents in bangkok, thailand
50 Hand and oral hygiene practices Pengpid S., Peltzer K.
among adolescents in dominican
republic, suriname and trinidad
and tobago: prevalence, health,
risk behavior, mental health and
protective factors
51 Prevalence and associated
Pengpid S., Peltzer K.
factors of child abuse and its
effects on anxiety and depression among children in Sierra
Leone: Results of the 2017
52 Multiple indicator cluster survey Buadit T.,
life cycle assessment of material Rattanapan C., Usrecovery from pyrolysis process sawarujikulchai A.,
of end-of-life tires in Thailand Suchiva K., Papong S.,
Ma H. W.
53 Double burden of malnutrition Benedict L., Hong
and its association with infant A.S., Winichagoon P.,
and young child feeding practic- Tejativaddhana P
es among children under-five in
Thailand
54 Prevalence and associated
Pengpid S., Peltzer K.
factors of loneliness among
national samples of in school
adolescents in four caribbean
countries
55 Common mental disorders
Pengpid S., Peltzer K.
among patients attending monk
healers and primary health care
centres in Thailand: a cross-sectional study
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56 Prevalence and correlates of Pengpid S., Peltzer K.,
suicidal behavior among a
Habil.
national population-based
sample of adults in Kiribati
57 Prevalence and correlates of
psychological distress among a Pengpid S., Peltzer K.
national population-based
sample of adults in Solomon
Islands
58 Associations between adverse Thepthien B.,
childhood experiences and
Htike Min.
adverse health outcomes among
adolescents in Bangkok, Thailand
59 Prevalence and Correlates of Pengpid S., Peltzer K.
Sexual Risk Behavior among
School-Going Adolescents in
Four Caribbean Countries
60 Prevalence and correlates of S. Pengpid, J.T.
single and multiple unintentional Hinneh and K. Peltzer
non-fatal injuries among
school-going adolescents in
Liberia
61 The Prevalence and Correlates Pengpid S., Peltzer K.
of Suicidal Ideation, Plans and
Suicide Attempts among 15-to
69- year-Old Persons in Eswatini
62 Associations of number of
Pengpid S., Peltzer K.
victimizations with mental
health indicators and health-risk
behaviours among a nationally
representative sample of inschool adolescents in Curacao
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review
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จำำ�นวน International Publication per Academic staff (5 year trend) ในปีีงบประมาณ 2563 เท่่ากัับ ร้้อยละ 4.27
ตารางที่่� 12 แสดงผลการดำำ�เนิินงาน International Publication per Academic staff
ตััวชี้้�วััด
จำำ�นวน International Publication
per Academic staff
(5 year trend)
จำำ�นวนบทความตีีพิิมพ์์ในวารสาร
วิิชาการระดัับนานาชาติิต่่อ
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หน่่วยนัับ

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
4.27
152.50

ร้้อยละ

เป้้าหมาย
2.8

เรื่่�อง

28

64

228.57

คน

18

18

100.00

แผนภาพที่่� 8 เปรีียบเทีียบจำำ�นวน International Publication per Academic staff
(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2563)

46

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

จำำ�นวนผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ร่่วมกัับนัักวิิจััยต่่างชาติิ ในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯมีีผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ที่่�ร่่วมกัับนัักวิิจััยต่่าง
ชาติิ จำำ�นวน 48 เรื่่�อง
ตารางที่่� 13 แสดงผลผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ร่่วมกัับนัักวิิจััยต่่างชาติิ
ตััวชี้้�วััด
จำำ�นวนผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ร่่วมกัับ
นัักวิิจััยต่่างชาติิ

หน่่วยนัับ
เรื่่�อง

เป้้าหมาย
20

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
48
240.00

ตารางที่่� 14 แสดงรายละเอีียดผลผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ร่่วมกัับนัักวิิจััยต่่างชาติิ
ที่่�

ผลงาน

ผู้้�แต่่ง/ผู้้�วิิจััย

ผู้้�แต่่ง/ผู้้�วิิจััยร่่วม
ต่่างประเทศ และสัังกััด

1 Suicide Attempt and Associated Pengpid S., Peltzer K.Peltzer K.
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Department for
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2 Prevalence of bullying
victimisation and associated
factors among in-school
adolescents in Mozambique

Peltzer K.,
Pengpid S.

3 The prevalence of underweight
and overweight/obesity and its
correlates among adults in Laos:
a cross-sectional national population-based survey, 2013

Pengpid S.,
Vonglokham M.,
Kounnavong S.,
Sychareun V.,
Peltzer K.
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จำำ�นวนเงิินทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยในปีีงบประมาณต่่อจำำ�นวนบุุคลากรสายวิิชาการ ของสถาบัันฯ ในปีีงบประมาณ 2563
จำำ�นวน 402,580.67 บาท โดยได้้รัับทุุนสนัับสนุุนรวมทั้้�งหมด 6,038,710.00 บาท
ตารางที่่� 17 แสดงจำำ�นวนเงิินทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยในปีีงบประมาณต่่อจำำ�นวนบุุคลากรสายวิิชาการ
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
402,580.67
134.19

จำำ�นวนเงิินทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย
ในปีีงบประมาณต่่อจำำ�นวน
บุุคลากรสายวิิชาการ
เงิินทุุนวิิจััยจากทุุกแหล่่งทุุน

บาท

เป้้าหมาย
300,000.00

บาท

4,500,000.00

6,038,710.00

บุุคลากรสายวิิชาการ

คน

15

14

ตารางที่่� 18 แสดงรายละเอีียดจำำ�นวนเงิินทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยในปีีงบประมาณ 2563
ที่่�

โครงการ

หััวหน้้า
โครงการ

1 ศึึกษาและพััฒนาการศึึกษาและฝึึกอบรมด้้าน
เวชศาสตร์์วิิถีชีี ีวิิต (Development of Lifestyle Medicine Training Programs)

รองศาสตราจารย์์
ดร. นายแพทย์์
ภููดิิท
เตชาติิวััฒน์์
2 รููปแบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อการจััดการขยะพลาสติิก รองศาสตราจารย์์
ในจัังหวััดที่่�ติิดชายฝั่่�งทะเลอย่่างบููรณาการทุุก ดร.ชีีระวิิทย์์
ภาคส่่วนและยั่่�งยืืน: กรณีีศึึกษาจัังหวััดตรััง
รััตนพัันธ์์

ชื่่�อแหล่่งทุุนวิิจััย

จำำ�นวนเงิินที่่�ได้้
รัับ (บาท)

สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้าง
เสริิมสุุขภาพ (สสส.)

2,174,250.00

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์

190,440.00

3 การสัังเคราะห์์ข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อพััฒนา รองศาสตราจารย์์ สถาบัันวิิจััยระบบ
คณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ ดร. นายแพทย์์ สาธารณสุุข (สวรส.)
ภููดิิท
เตชาติิวััฒน์์
4 การวิิเคราะห์์พลวััตระบบของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ ผู้้�ช่่วย
สถาบัันวิิจััยระบบ
การใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุสมผลในภาค
ศาสตราจารย์์ สาธารณสุุข (สวรส.)
ประชาชนรููปแบบระดัับจัังหวััด กรณีีศึึกษา
ดร.อิิสรีีย์ฐิ์ ิกา
จัังหวััดนครนายก
ชััยสวััสดิ์์�
5 นโยบายสิ่่�งเสพติิด การตอบสนองทางกฎหมาย
และการบัังคัับใช้้กฎหมายในระบบยุุติิธรรม: การ
เปรีียบเทีียบข้้ามชาติิระหว่่างประเทศไทยกัับ
ญี่่�ปุ่่�น

ผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์
ดร.บัังอร
เทพเทีียน

61

สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่ง
ชาติิ-วช. ปีี 6

1,499,500.00

152,600.00

181,830.00
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ที่่�

โครงการ

หััวหน้้า
โครงการ

ชื่่�อแหล่่งทุุนวิิจััย

จำำ�นวนเงิินที่่�ได้้
รัับ (บาท)

7 การสำำ�รวจสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออาทรต่่อผู้้�สููงวััยเพื่่�อ
ส่่งเสริิมพฤฒิิพลัังและคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงวััย
กรณีีศึึกษาประเทศญี่่�ปุ่่�น มาเลเซีีย เมีียนมา
เวีียดนาม และไทย

ผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์
ดร.ศริิยามน ติิ
รพััฒน์์

สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม (สกสว.)

8 แผนงานวิิจััย การสัังเคราะห์์ทางเลืือกและข้้อ
เสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิรููป
บทบาทอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
(อสม.) และอาสาสมััครสาธารณสุุข
กรุุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การบรรลุุเป้้า
หมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืื

รองศาสตราจารย์์ สถาบัันวิิจััยระบบ
ดร. นายแพทย์์ สาธารณสุุข (สวรส.)
ภููดิิท
เตชาติิวััฒน์์

144,550.00

1,695,540.00

จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในป3งบประมาณต8อจำนวนบุคลากร
สายวิชาการ

329,114.50

ป/ 2560

309,869.44

219,222.75
ป/ 2561

ป/ 2562

402,580.67

ป/ 2563

แผนภาพที่่� 11 เปรีียบเทีียบจำำ�นวนเงิินทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยต่่อจำำ�นวนบุุคลากรสายวิิชาการ
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)
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ร้้อยละการติิดตาม output จากโครงการวิิจััยตามที่่� ได้้ระบุุไว้้ ในสััญญารัับทุุน (จากทุุกแหล่่งทุุน)
ในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯมีีการติิดตามจำำ�นวน ร้้อยละ 100
ตารางที่่� 19 แสดงผลการติิดตาม output จากโครงการวิิจััยตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในสััญญารัับทุุน
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

ร้้อยละการติิดตาม output จาก
โครงการวิิจััยตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ใน
สััญญารัับทุุน (จากทุุกแหล่่งทุุน)

ร้้อยละ

เป้้าหมาย
80

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์
ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
100
125

ตารางที่่� 20 แสดงรายละเอีียดการติิดตาม output จากโครงการวิิจััยตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในสััญญารัับทุุน
ที่่�

โครงการวิิจััยที่่�ได้้รัับทุุนวิิจััยจากทุุกแหล่่งทุุน

แหล่่งทุุน

1 ผลกระทบจากการใช้้สารกระตุ้้�นประสาทกลุ่่�มแอมเฟตามีีนต่่อความรู้้�ความ
เข้้าใจ ในผู้้�ป่่วย: กรณีีศึึกษาผลในระยะยาว
2 การสร้้างและพััฒนาศัักยภาพของเจ้้าหน้้าที่่�กรมควบคุุมโรคและอาจารย์์
ทางการแพทย์์และสาธารณสุุขในประเทศไทย ในการทำำ�วิิจััยปฏิิบััติิงานและ
พััฒนาระบบบริิการเกี่่�ยวกัับวััณโรค
3 การประเมิินสถานการณ์์ของชุุมชน ผู้้�สููงวััย รููปแบบของอุุปกรณ์์ และรููป
แบบเครืือข่่ายที่่�เหมาะสมเพื่่�อพััฒนาอุุปกรณ์์และเครืือข่่ายเสีียงเรีียกช่่วยชีีวิิต
ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงวััยในชุุมชน
4 ศึึกษาและพััฒนาการศึึกษาและฝึึกอบรมด้้านเวชศาสตร์์วิิถีีชีวิี ิต (Development of Lifestyle Medicine Training Programs)

งบประมาณแผ่่นดิิน
ปีี 2562 (วช.)
งบประมาณแผ่่นดิิน
ปีี 2562 (วช.)

5 การสัังเคราะห์์ข้้อเสนอเชิิงนโยบายเพื่่�อพััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ

สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข
(สวรส.)

6 รููปแบบที่่�เหมาะสมเพื่่�อการจััดการขยะพลาสติิกในจัังหวััดที่่�ติิดชายฝั่่�งทะเล
อย่่างบููรณาการทุุกภาคส่่วนและยั่่�งยืืน: กรณีีศึึกษาจัังหวััดตรััง

คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

งบประมาณแผ่่นดิิน
ปีี 2562 (วช.)
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการ
สร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)

7 การวิิเคราะห์์พลวััตระบบของปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุ สถาบัันวิิจััยระบบสาธารณสุุข
สมผลในภาคประชาชนรููปแบบระดัับจัังหวััด กรณีีศึึกษาจัังหวััดนครนายก
(สวรส.)
8 นโยบายสิ่่�งเสพติิด การตอบสนองทางกฎหมาย และการบัังคัับใช้้กฎหมายใน สำำ�นัักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ-วช.
ระบบยุุติิธรรม: การเปรีียบเทีียบข้้ามชาติิระหว่่างประเทศไทยกัับญี่่�ปุ่่�น
ปีี 63
9 การสำำ�รวจสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออาทรต่่อผู้้�สููงวััยเพื่่�อส่่งเสริิมพฤฒิิพลัังและ
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงวััย กรณีีศึึกษาประเทศญี่่�ปุ่่�น มาเลเซีีย เมีียนมา
เวีียดนาม และไทย
63

สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่ง
เสริิมวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม (สกสว.)
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การติดตาม output จากโครงการวิจัย
80.00

80.00

100.00

100.00

ป' 2560

ป' 2561

ป' 2562

ป' 2563

แผนภาพที่่� 12 เปรีียบเทีียบการติิดตาม output จากโครงการวิิจััย (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)
ตารางที่่� 21 แสดงสรุุปผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดของมหาวิิทยาลััย (MUKPI)
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

1. ร้้อยละของอาจารย์์ที่่�เป็็น PI โครงการวิิจััย (ไม่่นัับ
TOR)
2. จำำ�นวนผลงานวิิจััยที่่�ถููกอ้้างอิิงโดย International
Organizations
3. จำำ�นวนผลงานวิิจััยใหม่่ที่่�นำำ�ไปสู่่�การปรัับนโยบายการ
บริิหารระดัับส่่วนงาน กระทรวง หรืือระดัับประเทศ
และที่่�มีีผลกระทบต่่อสัังคม

ร้้อยละ
(คน)
เรื่่�อง
เรื่่�อง

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์
ร้้อยละของ
การดำำ�เนิินงาน
ร้้อยละ 40 ร้้อยละ 67
160.00
(7 คน)
(10 คน)
1
1
100.00
2

6

300.00

4.1 Citation per Publication (รวม 2 ฐาน ตััดซ้ำ�ำ� แล้้ว) ครั้้�ง/เรื่่�อง

7

6.3

90.00

4.2 Citation per Publication (Web of Knowledge) ครั้้�ง/เรื่่�อง

7

8.1

115.81

4.3 Citation per Publication (Scopus)

ครั้้�ง/เรื่่�อง

7

6.6

94.29

เรื่่�อง

50

64

128.00

2.80

4.27

152.50

20
2

48
10

240.00
500.00

4. จำำ�นวนผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการอ้้างอิิง Citation per
Publications

5. ผลงานตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิ

6. จำำ�นวน International Publication per Academic ร้้อยละ
staff (5 year trend)
7. จำำ�นวนผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ร่่วมกัับนัักวิิจััยต่่างชาติิ
เรื่่อ� ง
8. จำำ�นวนผลงานวิิจััยตีีพิิมพ์์ในวารสารวิิชาการ Q1
เรื่่อ� ง
9. จำำ�นวนเงิินทุุนสนัับสนุุนการวิิจััยในปีีงบประมาณต่่อ
จำำ�นวนบุุคลากรสายวิิชาการ
10. ร้้อยละการติิดตาม output จากโครงการวิิจััยตามที่่�
ได้้ระบุุไว้้ในสััญญารัับทุุน (จากทุุกแหล่่งทุุน)
64

บาท

300,000

ร้้อยละ

80

134.19
100

125
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การปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านวิิจััย
	จากผลการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯ ดำำ�เนิินงานตามข้้อตกลงของมหาวิิทยาลััย (MUKPI)
จำำ�นวน 10 ตััวชี้้�วััด มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�บรรลุุผลตามที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้จำำ�นวน 8 ตััวชี้้�วััด และบรรลุุผลมากว่่าร้้อยละ 80
จำำ�นวน 2 ตััวชี้้�วััด เพื่่�อการปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านวิิจััยให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขั้้�น สถาบัันฯได้้มีี
การปรัับยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััย สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2564 – 2567 ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ด้้านการวิิจััย ปีีงบประมาณ 2564 – 2567
สร้้างงานวิิจััยเพื่่�อสนัับสนุุนการพััฒนานโยบายสุุขภาพที่่�สอดคล้้องกัับแนวคิิดเรื่่�องการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
สุุขภาวะโลก และพฤฒพลััง
เป้้าประสงค์์ (Goal)
1. เกิิดผลงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่ด้้าน Global Health, Health Policy and Development ใน
ระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ
2. เกิิดผลงานวิิจััยที่่�นำ�ำ ไปขัับเคลื่่�อนนโยบายสุุขภาพ (Policy Advocacy)
3. เกิิดระบบงานที่่�สนัับสนุุนทุุนวิิจััย และการขอทุุนวิิจััย (แหล่่งทุุน) ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
4. เกิิดเครืือข่่ายงานวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมในระดัับสากล
กลยุุทธ์์
1. ส่่งเสริิมการวิิจััยเพื่่�อความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน Global Health, Health Policy and Development
2. ส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรวิิจััย
2.1 จััดเวทีีพััฒนาศัักยภาพ/แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
2.2 พััฒนางานประจำำ�สู่่�งานวิิจััย
3. ส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพวารสารสาธารณสุุขและการพััฒนา
4. สนัับสนุุนกระบวนการผลิิตงานวิิจััย
4.1 ค้้นหาและสื่่�อสารข้้อมููลแหล่่งทุุน/แหล่่งตีีพิิมพ์์/แหล่่งเผยแพร่่อื่่�น ๆ
4.2 ประสานเครืือข่่ายการวิิจััย
4.3 สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานวิิจััย
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ผลผลิต/บริการ ของส่วนงาน

ด้านการศึกษา
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หลัักสููตรที่่�จััดการเรีียนการสอน
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มีีหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษาจำำ�นวน 3 หลัักสููตร ประกอบด้้วย
1. หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาสุุขภาพและการพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืน (หลัักสููตรนานาชาติิ) เปิิดรัับ
นัักศึึกษาตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2561 เป็็นหลัักสููตรที่่�มีีการบููรณาการร่่วมกัันการจััดการเรีียนการสอนภายใต้้ 7 ส่่วนงาน
ของมหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้แก่่ สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน สถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
คณะเวชศาสตร์์เขตร้้อน คณะสััตวแพทยศาสตร์์ คณะสิ่่�งแวดล้้อมและทรััพยากรศาสตร์์ และบััณฑิิตวิิทยาลััย
มหาวิิทยาลััยมหิิดล เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�แบบพหุุสาขาวิิชาในการเรีียนการสอน และบรรจุุรายวิิชาการฝึึกปฏิิบััติิ
ทางการวิิจััยสุุขภาพ และการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนลงในรายวิิชาหมวดวิิชาบัังคัับ เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์ให้้นัักศึึกษาสามารถ
ร่่วมฝึึกปฏิิบััติิงานจริิง ร่่วมกัับองค์์กรด้้านสุุขภาพและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิ
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
1. นัักวิิชาการและนัักวิิจััยด้้านสุุขภาพและความยั่่�งยืืนในสถาบัันการศึึกษาทั้้�งภาครััฐและเอกชน
2. ที่่�ปรึึกษาด้้านวิิจััยและพััฒนาการจััดการสุุขภาพที่่�ยั่่�งยืืน และด้้านอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. ผู้้�ปฏิิบััติิงานและผู้้�บริิหารด้้านการจััดการสุุขภาพที่่�ยั่่�งยืืนและสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. นัักวิิเคราะห์์และผู้้�ประสานงานนโยบายและแผน ในหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ เอกชน องค์์กรอิิสระทั้้�ง
ระดัับชาติิและนานาชาติิ
2. หลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ) (Master of Primary Health
Care Management) เปิิดดำ�ำ เนิินการตั้้�งแต่่ปีี 2529 โดยความร่่วมมืือกัับ Thailand International Cooperation
Development Agency (TICA) กระทรวงการต่่างประเทศ และ Japan International Cooperation Agency (JICA)
โปรแกรมนี้้�เน้้นการพััฒนาทัักษะการบริิหารจััดการและความเป็็นผู้้�นำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการแพทย์์และการดููแล
สุุขภาพของประชาชนจากทั่่�วทุุกมุุมโลกโดยเฉพาะในเอเชีีย การพััฒนาระบบสาธารณสุุขมููลฐานได้้รัับการยอมรัับว่่า
เป็็นช่่องทางที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการบริิการสาธารณสุุข ในการปรัับปรุุงทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีอยู่่�การใช้้เทคโนโลยีีที่่�
เหมาะสมและส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2529 หลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต
(หลัักสููตรนานาชาติิ) ได้้ผลิิตบััณฑิิต 750 คนจาก 37 ประเทศปััจจุุบัันทำำ�งานในฐานะผู้้�นำำ�ด้้าน PHC ไปสู่่�เป้้าหมายร่่วม
กัันในการให้้บริิการด้้านสุุขภาพที่่�มีีประสิิทธิิภาพประสิิทธิิผลและการปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิต
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
1. ผู้้�ปฏิิบััติิงานสาธารณสุุข
2. นัักวิิชาการและนัักวิิจััยในสถาบัันการศึึกษา และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. งานอาชีีพอื่่�นๆ เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ
3. หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิทยาการเสพติิด เป็็นหลัักสููตรบููรณาการของแขนงวิิชา
3 กลุ่่�มใหญ่่ คืือ วิิทยาศาสตร์์ จิิตวิิทยา และสัังคมศาสตร์์ (Bio-Psycho-Social) โดยมีีวััตถุุประสงค์์มุ่่�งผลิิตบััณฑิิตให้้
เป็็นผู้้�นำ�ำ ของสัังคมในด้้านการศึึกษา และการวิิจัยั ทางด้้าน วิิทยาการเสพติิด เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์ แก่่สัังคมและประเทศชาติิ
รวมทั้้�งสามารถนำำ�ความรู้้�ไปช่่วยในการ ดููแล บำำ�บััด และฟื้้�นฟููสมรรถภาพทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจของผู้้�ติิดสิ่่�งเสพติิด
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และครบวงจร
อาชีีพที่่�สามารถประกอบได้้หลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
1. นัักวิิชาการ เจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ และองค์์กรที่่�ดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับงานด้้านวิิทยาการเสพติิด
2. นัักวิิจััยด้้านวิิทยาการเสพติิด
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	ทุุกหลัักสููตรที่่�สถาบัันฯ มีีการจััดการเรีียนการสอน การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามประกาศกระทรวงศึึกษาธิิการ
เรื่่�อง เกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษา ปีี พ.ศ. 2558 มีีการจััดการเรีียนการสอน โดยเน้้นผลิิตบััณฑิิตที่่�
สอดคล้้องกัับ Outcome Based Learning และได้้รัับการตรวจประเมิินคุุณภาพตามเกณฑ์์ AUN-QA ระดัับส่่วนงาน
และระดัับมหาวิิทยาลััย
การดำำ�เนิินงาน/กิิจกรรมด้้านการศึึกษา
	ปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มีีการดำำ�เนิินงานด้้านการศึึกษาดัังนี้้�
1. จััดการประชุุมอาจารย์์ประจำำ�สถาบัันฯ เดืือนละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพการจััดการเรีียนการสอน
และปรัับปรุุงการบริิหารจััดการหลัักสููตร ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล

2. พััฒนาสาขาวิิชา Social Health Protection ในหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต
(หลัักสููตรนานาชาติิ) ร่่วมกัับ องค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organization:ILO) โดยจััดสััมมนา
ออนไลน์์ในหััวข้้อ “Social Health Protection Situation, Issues, and Challenges in ASEAN Countries”

3. จััดการประชุุมเพื่่�อพััฒนาหลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิทยาการเสพติิด ซึ่่�งจััดการเรีียนการสอน
เป็็นภาษาไทย ให้้เป็็นหลัักสููตรนานาชาติิ และพััฒนาหลัักสููตรฝึึกอบรมระยะสั้้�น ภายใต้้โครงการพััฒนาเครืือข่่าย
วิิชาการเพื่่�อพััฒนาศัักญภาพบุุคคลากรด้้านวิิทยาการเสพติิด โดยได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณจาก สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ซึ่่�งครอบคลุุมประเด็็นหลััก 5 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านนโยบายยุุทธศาสตร์์และ
การจััดการ 2) ด้้านการปราบปรามและยุุติปัิ ญ
ั หายาเสพติิด 3) ด้้านการส่่งเสริิมป้้องกัันการใช้้สารเสพติิด 4) ด้้านการบำำ�บัดั
และฟื้้�นฟููผู้้�เสพติิด และ 5) ด้้านการใช้้ประโยชน์์จากยาเสพติิดในทางการแพทย์์และทางเศรษฐกิิจ เพื่่�อรองรัับผู้้�เรีียนได้้
หลากหลายสาขาวิิชา และเป็็นตามความต้้องการของหน่่วยงานที่่�มาสร้้างความร่่วมมืือเหมาะสมกัับการรองรัับตลาด
นานาชาติิ
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4. พััฒนาและส่่งเสริิมศัักยภาพนัักศึึกษา เข้้าร่่วมสััมมนาวิิชาการนานาชาติิ The 11th International Graduate
Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)

5.จัั ด ประชุุ ม เพื่่� อ การขัั บ เคลื่่� อ นประเด็็ น คุ้้�มครองทางสัั ง คมด้้ า นสุุ ข ภาพผ่่านหลัั ก สูู ต รบัั ณ ฑิิ ตศึึ กษาจัั ด
การประชุุม และผ่่านระบบ Zoom Meeting เพื่่�อหารืือและวางแผนการจััดการเรีียนการสอนของสาขาวิิชาการคุ้้�มครอง
ทางสัังคมด้้านสุุขภาพในภาคที่่�เรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 4 รายวิิชา คืือ สอสม 631 การจััดซื้้�อเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อ
ประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า (ADPM 631 Strategic Purchasing for Universal Health Coverage) สอสม 632 ผู้้�ให้้
บริิการสุุขภาพในระบบสุุขภาพ (ADPM 632 Health Providers in Health Systems) สอสม 633 การคลัังสุุขภาพ
เพื่่�อการคุ้้�มครองทางสุุขภาพสัังคม (ADPM 633 Health Financing for Social Health Protection) และ สอสม 634
เศรษฐศาสตร์์สุุขภาพ (ADPM 634 Health Economics) ซึ่่�งเป็็นวิิชาเลืือกของสาขาวิิชาการคุ้้�มครองทางสัังคมด้้าน
สุุขภาพ (14 กัันยายน พ.ศ. 2563)

6.จััดอบรมออนไลน์์ Pre-course Training of MPHM Special Track in Social Heath Protection Module 2 Towards Universal Health Coverage: an introduction to Social Health Protection สถาบััน
พััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ร่่วมกัับองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ร่่วมกัันจััด
อบรมออนไลน์์ หััวข้้อ Pre-course Training of MPHM Special Track in Social Heath Protection - Module 2
Towards Universal Health Coverage : an introduction to Social Health Protection เพื่่�อปููพื้้�นฐานเนื้้�อหา
รายวิิชาให้้กัับนัักศึึกษาในหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต กลุ่่�มสาขาวิิชาการคุ้้�มครองทางสัังคมด้้าน
สุุขภาพ หลัักสููตรนานาชาติิ (Master of Primary Health Care Management - Special Track in Social Health
Protection) ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษามีีทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการออกแบบแผนการคุ้้�มครองทางสัังคมด้้านสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพ
ได้้รัับเกีียรติิจาก Mrs. Marielle Phe Goursat ผู้้�จัดั การโครงการ the ILO-Luxembourg Project ‘Support the
extension of Social Health Protection in South-East Asia’ เป็็นวิิทยากรในการบรรยายผ่่านระบบ Zoom โดย
มีี Mrs. Catherine Widrig ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งและหุ้้�นส่่วนผู้้�จััดการ IPK และที่่�ปรึึกษาอาวุุโส เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการการฝึึกอบรม
มีีนัักศึึกษาจากประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม ประเทศเมีียนมาร์์ และสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว เข้้าร่่วม
การอบรมในครั้้�งนี้้� (5 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)
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บููรณาการสอนและบริิการวิิชาการ
	จััดการบรรยายพิิเศษ หััวข้้อ“Conflict management for sustainable collaborations” โดย Professor
Dr. David Briggs, MA ผ่่านระบบออนไลน์์ โปรแกรม Webex ให้้กัับคณาจารย์์ และนัักศึึกษา รายวิิชา ADHS 702
(Sustainable Health and Public Policies) หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาสุุขภาพและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(หลัักสููตรนานาชาติิ) และหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ) ภาคการศึึกษาที่่� 1
ปีีการศึึกษา 2563 โดยมีีอาจารย์์ นัักศึึกษา และผู้้�สนใจเข้้าร่่วมรัับฟัังจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 20 คน จาก 10 ประเทศ ได่่แก่่
ประเทศสาธารณรััฐประชาชนลาว ประเทศเมีียนมาร์์ ประเทศเวีียดนาม ประเทศบัังคลาเทศ ประเทศปากีีสถาน
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ประเทศจีีน ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศญี่่�ปุ่่�น และ ประเทศไทย ได้้ร่่วมเรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ การบริิหารความขััดแย้้ง การเลืือกใช้้กลยุุทธ์์ในการแก้้ปััญหา อย่่างเหมาะสมต่่อสถานการณ์์ เพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด

นัักศึึกษา

สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มีีหลัักสููตรระดัับบััณฑิิตศึึกษาจำำ�นวน 3 หลัักสููตร ในปีีการศึึกษา 2562
สถาบัันฯ มีีนัักศึึกษาใหม่่รวมทั้้�งสิ้้�น 28 คน
ตารางที่่� 22 แสดงจำำ�นวนนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา ปีีการศึึกษา 2561 - 2562
ที่่�
หลัักสููตร
ปีีการศึึกษา 2561
ปีีการศึึกษา 2562
1 หลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต
14
20
(หลัักสููตรนานาชาติิ)
2 หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิทยาการเสพติิด ไม่่มีีการรัับนัักศึึกษาใหม่่ ไม่่มีีการรัับนัักศึึกษาใหม่่
3 หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาสุุขภาพและ
4
8
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (หลัักสููตรนานาชาติิ)
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ตารางที่่� 23 แสดงรายละเอีียดนัักศึึกษาปีีการศึึกษา 2562 หลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต
(นานาชาติิ)
No.
Name
1 Mr.Lamin A Njie
6238264 ADPM/M
2 Ms. Mika Aono
6236849 ADPM/M
3 Mr.Macwilliam Kalua
6238265 ADPM/M
4 Dr.Aung Nyein Chan
6236848 ADPM/M
5 Dr.Aung Than Tun
6237384 ADPM/M
6 Mrs. Aye Aye San
6237385 ADPM/M
7 Dr.Aye Myat Myat Zaw
6237382 ADPM/M
8 Dr.Aye Tinzar Myint
6237383 ADPM/M
9 Mrs.Nant Yee Mon Thwin
6238010 ADPM/M
10 Dr.Shun Lae Lae Aung
6237380 ADPM/M
11 Mr.Than Soe Oo
6237386 ADPM/M
12 Dr.Thaw Zin Lin
6238014 ADPM/M
13 Ms.Theigi Myo
6236847 ADPM/M
14 Ms.Yin Min Aye
6238012 ADPM/M
15 Mrs.Zar Chi Lwin
6238011 ADPM/M
16 Ms.Zu Zu Kyaw Sein Win
6238009 ADPM/M
17 Dr. Sangita KC
6238232 ADPM/M
18 Ms. Glanderene Valarie Brown
6238266 ADPM/M
19 Mrs.Elisa Ximenes Dos Santos
6238267
20 Dr.Mariano Da Silva Marques
6238268 ADPM/M

Country
Gambia

Age
40

Qualification
B.Nursing

Funding
TICA TIPP

Japan

49

B.Nursing

AIHD

Malawi

36

TICA TIPP

Myanmar

28

B.Nursing and
Midwifery
M.B.,B.S.

Myanmar

34

M.B.,B.S.

Myanmar

32

Myanmar

32

TICA
Thai-Myanmar
B.Comm.Health TICA
Thai-Myanmar
M.B.,B.S.
AIHD

Myanmar

25

M.B.,B.S.

Myanmar

29

B.Comm.Health FGS-MU

Myanmar

25

M.B.,B.S.

Myanmar

37

B.Comm.Health AIHD

Myanmar

27

M.B.,B.S.

Myanmar

28

B.Comm.Health AIHD

Myanmar

26

B.Nursing

Myanmar

28

B.Comm.Health FGS-MU

Myanmar

29

FGS-MU

Nepal

30

B. Traditional
Medicine
M.B.,B.S.

SaintVincent and
the Grenadines
Timor-Leste

40

B.Ph.Nursing

TICA TIPP

40

B.Ph.

TICA TIPP

Timor-Leste

31

M.D.

TICA TIPP
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ตารางที่่� 24 แสดงรายละเอีียดนัักศึึกษาใหม่่ หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาสุุขภาพและการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (หลัักสููตรนานาชาติิ)
No

Name

1 Mr. Chan Nyein
6237044 ADHS/D
2 Ms. Alina Pant
6237998 ADHS/D
3 Mr. Satya Narayan Yadav
6237999 ADHS/D
4 Mr. Santos Pandey
6237997 ADHS/D
5 Ms. Atchara Techaattakun
6237888 ADHS/D
6 Ms. Supansa Tajai
6237887 ADHS/D
7 Mr. Wejchasard Ruangsopit
6237981 ADHS/D
8 Mrs.Taksin Pimpak
6236865 ADHS/D
40
35

Country Age
Myanmar

Qualification

Plan

Funding

M.PHM

2

Self

Nepal

27

M.PHM.

2

FGS-MU

Nepal

35

M.PH.

2

FGS-MU

Nepal

36

M. Microbiology

2

FGS-MU

Thailand 33

M. Nursing Science

2

Self

Thailand 36

M.A. (Psychology)

1

MOST

1

Self

1

Self

Thailand 32 M.Sc. (Public Health Law
and Administration)
Thailand 41
M.PH.

23

20

30
25

14

20
15

15

15

15

ป(การศึกษา2560

ป(การศึกษา2561

ป(การศึกษา2562

10
5
0

แผน

ผล

แผนภาพที่่� 13 เปรีียบเทีียบจำำ�นวนนัักศึึกษารัับเข้้าหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต (นานาชาติิ)
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การสำำ�เร็็จการศึึกษา
เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) อย่่างรุุนแรงของทั่่�วโลกทำำ�ให้้ไม่่
สามารถจััดการเรีียนการสอน และการสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ของนัักศึึกษา ในรููปแบบเดิิมได้้ โดยเฉพาะนัักศึึกษาต่่าง
ชาติิที่่�ไม่่สามารถเดิินทาง เข้้ามาหรืือออกนอกประเทศได้้ จึึงต้้องปรัับรููปแบบเป็็นระบบออนไลน์์ทั้้�งหมด ทำำ�ให้้ขยาย
การสำำ�เร็็จการศึึกษา
ตารางที่่� 25 แสดงรายละเอีียดการสำำ�เร็็จการศึึกษาต่่อจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�รับั เข้้า
ที่่�

หลัักสููตร

นัักศึึกษา รหััส 2561

นัักศึึกษา รหััส 2562

หมายเหตุุ

นัักศึึกษา จบการศึึกษา นัักศึึกษา จบการศึึกษา
ทั้้�งหมด
ทั้้�งหมด
1 หลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุข
14
12*
20
15*
นศ.รหััส 2562
มููลฐานมหาบััณฑิิต(นานาชาติิ)
ขยายการศึึกษา
เนื่่�องจาก
สถานการณ์์
COVID-19
2 หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต
0
0
0
0
ไม่่มีีการรัับ
สาขาวิิชาวิิทยาการเสพติิด
นัักศึึกษาใหม่่
ตั้้�งแต่่ ปีี 2561
3 หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
4
0*
8
0*
เริ่่�มรัับนัักศึึกษา
สาขาวิิชาสุุขภาพและการพััฒนาที่่�
ตั้้�งแต่่ ปีี 2561
ยั่่�งยืืน (นานาชาติิ)
(หลัักสููตร 4 ปีี)
*ข้้อมููล ณ วัันที่่� 4 เมษายน พ.ศ. 2564
กิิจกรรมเสริิมหลัักสููตร
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนได้้จััดกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนานัักศึึกษาด้้านความรู้้� ความสามารถ
คุุณธรรม จริิยธรรม และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับปีีการศึึกษา พ.ศ. 2562 สถาบัันฯ ได้้จััดกิิจกรรม
ดัังนี้้�
1. Friendship & Cultural Exchange Camp and Mahidol Core Value เป็็นกิิจกรรมระหว่่างนัักศึึกษา
ทั้้�ง 3 หลัักสููตร ศิิษย์์เก่่า อาจารย์์ และบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมของนัักศึึกษาแต่่ละประเทศ
เป็็นการส่่งเสริิมมิิตรภาพระหว่่างนัักศึึกษา คณาจารย์์ และบุุคลากร รวมถึึงค่่านิิยมองค์์กร ของสถาบัันฯ และค่่านิิยม
องค์์กรของมหาวิิทยาลััย ผ่่านฐานกิิจกรรมต่่าง ๆ
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2. Graduation Rites and Closing Ceremony of the 34th Master of Primary Health Care
Management Program and Farwell Party for Mahidol University Graduates of 2020 เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�น
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ ศิิษย์์เก่่า ผู้้�ปกครอง และเจ้้าหน้้าที่่�สถาบัันฯ ร่่วมแสดงความยิินดีีกัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา

3. Mahidol University International Night 2019 เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นโดยกองวิิเทศสััมพัันธ์์ สำำ�นัักงาน
อธิิการบดีี ร่่วมกัับส่่วนงานต่่างๆ ภายในมหาวิิทยาลััยมหิิดล เพื่่�อเปิิดโอกาสนัักศึึกษานานาชาติิ และนัักศึึกษาไทย
ภายในมหาวิิทยาลััยมหิิดลได้้ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน

4. กิิจกรรม Wai Kru Ceremony (A ceremony to salute the teachers) for Doctor of Philosophy
Program in Health and Sustainable Development, Master of Primary Health Care Management and
Master of Arts in Addiction Studies เป็็นกิิจกรรมไหว้้ครููเป็็นกิิจกรรมเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้แสดงออกถึึงความเคารพ
ครููอาจารย์์ และเพื่่�อเป็็นการรัักษาขนบธรรมเนีียมประเพณีี อัันดีีงามของไทย
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สวััสดิิการ การสนัับสนุุนการจััดการเรีียนการสอน
สถาบัันฯ ได้้มีีการจััดสวััสดิิการ สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก การให้้คำำ�ปรึึกษาและความช่่วยเหลืือที่่�เอื้้�อต่่อการเสริิม
สร้้างคุุณภาพชีีวิิตของนัักศึึกษา เช่่น ห้้องสมุุด หอพัักของสถาบัันฯ ห้้องพัักรัับประทานอาหารว่่างและเครื่่�องดื่่�ม
ห้้องทำำ�งานนอกเวลาเรีียน สนามแบดมิินตััน

การดำำ�เนิินงานตามข้้อตกลงของมหาวิิทยาลััย (MUKPI)
การดำำ�เนิินงานด้้านร้้อยละของหลัักสููตรที่่� ได้้รัับการตรวจประเมิินโดยมหาวิิทยาลััย Mahidol University
ASEAN University Network Quality Assurance (MU-AUN-QA)
ตารางที่่� 26 แสดงการดำำ�เนิินงานด้้านร้้อยละของหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการตรวจประเมิินโดยมหาวิิทยาลััย
ตััวชี้้�วััด

หลัักสููตรที่่�ได้้รัับการ
ตรวจประเมิินโดย
มหาวิิทยาลััย

หน่่วยนัับ

หลัักสููตร

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์

2

2
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ร้้อยละของการ
ดำำ�เนิินงาน
100
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ตารางที่่� 27 แสดงรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานด้้านหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการตรวจประเมิินโดยมหาวิิทยาลััย
ที่่�
หลัักสููตร
1 หลัั ก สูู ต รการจัั ด การสาธารณสุุ ข มูู ล ฐานมหาบัั ณ ฑิิ ต
(หลัักสููตรนานาชาติิ) Master of Primary Health Care
Management Program (International Program)
2 หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิตสาขาวิิทยาการเสพติิด
Master of Arts Program in Addiction Studies

ระดัับหลัักสููตร
ระดัับปริิญญาโท

วัันที่่�ได้้รัับการรัับรอง
12 มิิถุุนายน พ.ศ. 2562

ระดัับปริิญญาโท

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การดำำ�เนิินงานด้้านหลัักสููตรที่่� ได้้รัับการตรวจประเมิินภายในโดยส่่วนงาน
ในปีีการศึึกษา 2562 มีีหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการตรวจประเมิินภายในโดยส่่วนงาน จำำ�นวน 2 หลัักสููตร
ตารางที่่� 28 แสดงการดำำ�เนิินงานด้้านหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการตรวจประเมิินภายในโดยส่่วนงาน
ตััวชี้้�วััด

หลัักสููตรที่่�ได้้รัับการ
ตรวจประเมิินภายใน
โดยส่่วนงาน

หน่่วยนัับ

หลัักสููตร

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์

2

2

ร้้อยละของการ
ดำำ�เนิินงาน
100

ตารางที่่� 29 แสดงรายละเอีียดการดำำ�เนิินงานด้้านหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการตรวจประเมิินภายในโดยส่่วนงาน
ที่่�
หลัักสููตร
1 หลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต (หลัักสููตร
นานาชาติิ) Master of Primary Health Care Management
Program (International Program)
2 หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิตสาขาวิิทยาการเสพติิด Master
of Arts Program in Addiction Studies

ระดัับหลัักสููตร
ระดัับปริิญญาโท

วัันที่่�ได้้รัับการรัับรอง
22 กัันยายน พ.ศ.
2563

ระดัับปริิญญาโท

22 กัันยายน พ.ศ.
2563

การดำำ�เนิินงานด้้านหลัักสููตรของส่่วนงานที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกเรีียนได้้ตาม
ความต้้องการ (Flexi programs)
ในปีีการศึึกษา 2562 สถาบัันฯ มีีหลัักสููตรของส่่วนงานที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือก
เรีียนได้้ตามความต้้องการ (Flexi programs) จำำ�นวน 2 หลัักสููตร
ตารางที่่� 30 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านหลัักสููตรของส่่วนงานที่่มีี� ความยืืดหยุ่่�น
ตััวชี้้�วััด
หลัั ก สูู ต ร ข อ ง ส่่ ว น ง า น ที่่� มีี
ความยืืดหยุ่่� น เปิิ ด โอกาสให้้
ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกเรีียนได้้ตาม
ความต้้องการ (Flexi programs)

หน่่วยนัับ
เป้้าหมาย
1

หลัักสููตร
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
1
100
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ตารางที่่� 31 แสดงรายละเอีียดผลการดำำ�เนิินงานด้้านหลัักสููตรที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือก
เรีียนได้้ตามความต้้องการ (Flexi programs)
ที่่�
หลัักสููตร
ระดัับหลัักสููตร
1 หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาสุุขภาพและ ระดัับปริิญญาเอก
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (หลัักสููตรนานาชาติิ)

รููปแบบการจััดการเรีียนการสอน
เลืือกเรีียนแบบชุุดรายวิิชา

	ผลการดำำ�เนิินงานด้้านจำำ�นวนโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมความเป็็นนานาชาติิ ด้้านการศึึกษา ด้้านการวิิจััย และด้้าน
การเคลื่่�อนย้้ายนัักศึึกษา (ไม่่นัับซ้ำำ��)
ตารางที่่� 32 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านจำำ�นวนโครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมความเป็็นนานาชาติิ
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

โครงการ/กิิ จ กรรมส่่งเสริิ ม ความเป็็ น
นานาชาติิ ด้้านการศึึกษา ด้้านการวิิจััยและ
ด้้านการเคลื่่�อนย้้ายนัักศึึกษา (ไม่่นัับซ้ำำ�� )

กิิจกรรม

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
1
4
400.00

ตารางที่่� 33 แสดงรายละเอีียด โครงการ/กิิจกรรมส่่งเสริิมความเป็็นนานาชาติิ ด้้านการศึึกษา ด้้านการวิิจััย
และด้้านการเคลื่่�อนย้้ายนัักศึึกษา
ที่่�

โครงการ/กิิจกรรม

1 Friendship & Cultural
Exchange Camp and
Mahidol Core Value
2 Mahidol University International Night 2019
3 The 11 th International
Graduate Students Conference on Population
and Public Health
4 Public Specking by Prof.
Dr. David Briggs and Prof.
Dr. Mary Cruickshank

ประเภทของโครงการ

วัันที่่�เริ่่�มต้้นโครงการ

วัันที่่�สิ้้�นสุุดโครงการ

"Students
(ด้านเคลื่อนย้าย)”

30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

“Students
(ด้านเคลื่อนย้าย)”
“Education
(ด้านการศึกษา)”

25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

“Education
(ด้านการศึกษา)”

12 มีนาคม พ.ศ. 2563

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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การดำำ�เนิินงานด้้านจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยนทั้้�ง inbound และ outbound
ตารางที่่� 34 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยน
ตััวชี้้�วััด
จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยนทั้้�ง
inbound และ outbound

หน่่วยนัับ
คน

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
7
3
42.86

เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อโรคโคโรน่่าไวรััส 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ไม่่สามารถจััดกิจิ กรรมแลกเปลี่่�ยน
นัักศึึกษาทั้้�ง inbound และ outbound ได้้
การดำำ�เนิินงานด้้านความผููกพัันของศิิษย์์เก่่าที่่�มีีต่่อมหาวิิทยาลััย
ตารางที่่� 35 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านด้้านความผููกพัันของศิิษย์์เก่่า
ตััวชี้้�วััด
ความผููกพัันของศิิษย์์เก่่าที่่�มีีต่่อมหาวิิทยาลััย

หน่่วยนัับ
ร้้อยละ

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
10
16.64
166.40

ตารางที่่� 36 สรุุปผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อตกลงของมหาวิิทยาลััย (MUKPI)
ตััวชี้้�วััด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่่วยนัับ

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
หลัั ก สูู ต รที่่� ไ ด้้ รัั บ การตรวจประเมิิ น โดย หลัักสููตร
2
2
100.00
มหาวิิทยาลััย
หลัักสููตรที่่�ได้้รัับการตรวจประเมิินภายใน หลัักสููตร
2
2
100.00
โดยส่่วนงาน
หลัักสููตรของส่่วนงานที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น เปิิด หลัักสููตร
1
1
100.00
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกเรีียนได้้ตาม
ความต้้องการ (Flexi programs)
โครงการ/กิิ จ กรรมส่่งเสริิ ม ความเป็็ น กิิจกรรม
1
4
400.00
นานาชาติิ ด้้านการศึึกษา ด้้านการวิิจััย และ
ด้้านการเคลื่่�อนย้้ายนัักศึึกษา (ไม่่นัับซ้ำำ�� )
จำำ� นวนนัั ก ศึึกษาที่่� มีี ก ารแลกเปลี่่� ย นทั้้� ง
คน
7
3
42.86
inbound และ outbound
ความผููกพัันของศิิษย์์เก่่าที่่มี� ต่่ี อมหาวิิทยาลััย ร้้อยละ
10
16.64
166.40
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สรุปผลการดำเนินงานตามข2อตกลงของมหาวิทยาลัย (MUKPI)
ด2านการศึกษา

หมายถึง มีผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ >?
หมายถึง มีผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้ อยละ @? - B>
หมายถึง มีผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับค่าเป้าหมายน้ อยกว่าร้ อยละ @?

แผนภาพที่่� 14 สรุุปผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อตกลงของมหาวิิทยาลััย (MUKPI) ด้้านการศึึกษา
การปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านการศึึกษา
	จากผลการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯ ดำำ�เนิินงานตามข้้อตกลงของมหาวิิทยาลััย (MUKPI)
จำำ�นวน 6 ตััวชี้้�วััด มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�บรรลุุผลตามที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้จำำ�นวน 5 ตััวชี้้�วััด และไม่่บรรลุุผล จำำ�นวน 1 ตััวชี้้�วััด
(เนื่่�องจากเกิิดเหตุุการณ์์ระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19 ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเดิินทางระหว่่างประเทศได้้)
เพื่่�อการปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านการศึึกษาให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขั้้�น สถาบัันฯ จึึงปรัับยุุทธศาสตร์์
ด้้านการศึึกษา สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2564 – 2567 ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ด้้านการศึึกษา ปีีงบประมาณ 2564 – 2567
	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การศึึกษาเพื่่�อสร้้างผู้้�นำำ�ด้้านนโยบายสุุขภาพ การพััฒนาสุุขภาพ สุุขภาวะโลก และพฤฒพลััง
เป้้าประสงค์์ (Goal)
1. ผลิิตบััณฑิิตที่่�สอดคล้้องกัับ Outcome Based Education และความต้้องการของผู้้�ใช้้บััณฑิิต
2. หลัักสููตรได้้รัับการรัับรอง Accreditation ในระดัับ AUN-QA
3. บััณฑิิตได้้รัับรางวััลในระดัับชาติิและนานาชาติิ ด้้านการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะและการพััฒนาสุุขภาพ
4. ผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�นำำ�ทางด้้านนโยบายสาธารณสุุขและภาวะสุุขภาพโลก
กลยุุทธ์์
1. พััฒนาหลัักสููตรการศึึกษาตามมาตรฐาน AUN-QA
2. พััฒนาระบบส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการศึึกษาเชิิงรุุก
3. ยกระดัับคุุณภาพระบบบริิการการศึึกษาเพื่่�อผลิิตบััณฑิิต
4. สร้้างและพััฒนาเครืือข่่ายและศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์ (AIHD STAY CONNECTED)
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ผลผลิต/บริการ ของส่วนงาน

ด้านบริการวิชาการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มีีการให้้บริิการวิิชาการแบ่่งเป็็น 2 ประเภท คืือ
1. ประเภทการให้้บริิการวิิชาการที่่�สร้้างรายได้้กัับสถาบัันฯ ได้้แก่่ (1) หลัักสููตรอบรมระยะสั้้�น (ภาษาไทย)
ที่่�เก็็บค่่าลงทะเบีียนการอบรม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงด้้านสาธารณสุุข (นบส.ส.) (Mini Master
of Management in Health: Mini M.M. in Health) ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรที่่�ได้้รัับความนิิยมมากสำำ�หรัับผู้้�บริิหารด้้าน
สาธารณสุุข และแพทย์์ที่่�ต้้องการสอบรัับใบวุุฒิิบััตรจากสมาคมเวชศาสตร์์ป้้องกัันแห่่งประเทศไทย (2) หลัักสููตรอบรม
ระยะสั้้�น (นานาชาติิ) ซึ่่�งได้้รัับความร่่วมมืือและสนัับสนุุนทุุนจากหน่่วยงานในประเทศและต่่างประเทศจััดอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทุุกปีี อาทิิ เช่่น International Training on Principle Concept and Practice of One Health for Emerging
Disease Management โดยได้้รัับการสนัับสนุุนทุุนจากรััฐบาลไทย สำำ�นัักความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ (TICA)
กระทรวงการต่่างประเทศ ให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ หรืือที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านสุุขภาพ จากประเทศที่่�กำำ�ลัังพััฒนา หรืือ
International Training on Health Management ภายใต้้การสนัับสนุุนทุุนขององค์์การอนามััยโลก (WHO-SEARO)
ให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์จากประเทศภููฎาน สำำ�หรัับปีีงบประมาณ 2563 การจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมให้้กัับต่่าง
ประเทศ มีีการปรัับรููปแบบเป็็นออนไลน์์ ที่่�ตอบสนองต่่อสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิท (COVID-19) ในขณะ
ที่่ห� ลายประเทศไม่่สามารถเดิินทางมาประเทศไทยได้้ โดยได้้รับั การสนัับสนุุนทุุนจากสำำ�นักั ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
(TICA) กระทรวงการต่่างประเทศ ให้้จััดหลัักสููตร “International Training on Public Health Measures and
Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19” ซึ่่�งมีีบุุคลากรทางการแพทย์์สนใจเข้้าร่่วมการอบรมนี้้�
มากกว่่า 22 ประเทศจากทั่่�วโลก
2. ประเภทการให้้บริิการวิิชาการสู่่�สัังคม ได้้แก่่ การจััดสััมนาวิิชาการ/ประชุุมวิิชาการประจำำ�ปีี หรืือจััดเวทีีเพื่่�อ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทางวิิชาการ หรืือ Public Speaking Series ซึ่่�งเป็็นเวทีีสาธารณะที่่�มุ่่�งหวัังให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ทางวิิชาการ ระหว่่างผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ผู้้�เชี่่�ยวชาญหลากหลายสาขาทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างประเทศเพื่่�อเผยแพร่่องค์์
ความรู้้� ที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่อาจารย์์ นัักวิิชาการ นัักศึึกษา และประชาชนที่่�สนใจ โดยไม่่เก็็บค่่าลงทะเบีียน
ในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ได้้มีีการดำำ�เนิินงานด้้านบริิหารวิิชาการดัังนี้้�
การจััดหลัักสููตรฝึึกอบรมระยะสั้้�น ระดัับชาติิ
สถาบััน ฯ ดำำ�เนิินการจััดฝึึกอบรมหลัักสููตรระยะสั้้�น ระดัับชาติิ จำำ�นวน 8 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งหมด 339
คน ระดัับความพึึงพอใจของผู้้�เข้้ารัับการอบรมเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.39/5 (87 %)
ตารางที่่� 37 แสดงรายละเอีียดการจััดฝึึกอบรมหลัักสููตรระยะสั้้�นในระดัับชาติิ
ที่่�

หลัักสููตร

วััน/เดืือน/ปีี ที่่�จััด

1* หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส)
2 สิงหาคม รุ่นที่ 27 (Mini Master of Management in Health) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส)
28 กุมภาพันธ์ -11
รุ่นที่ 28 (Mini Master of Management in Health) กรกฎาคม พ.ศ. 2563
3 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส)
21 สิงหาคม - 29
รุ่นที่ 29 (Mini Master of Management in Health) พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
4 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขสัญจร
17 ตุลาคม 62 - 18
(นบส.ส) รุ่นสัญจร จ.อุดรธานี
มกราคม พ.ศ. 2563
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จำำ�นวน
ระดัับ
ผู้้�เข้้าร่่วม ความพึึงพอใจ
(เต็็ม 5 )
56

4.35

53

4.30

62

4.50

39

4.40
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ที่่�

หลัักสููตร

วััน/เดืือน/ปีี ที่่�จััด

5 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงด้านการ
20-23 กุมภาพันธ์
สร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 1
6 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงด้านการ
30 กรกฎาคม สร้างหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
2 สิงหาคม พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 2
7* โครงการพัฒนาผู้นำ�กระบวนการ (facilitator) ที่มีความ
17-18 มีนาคม
สามารถในการเสริมพลังชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
พ.ศ. 2563
ชุมชนโดยชุมชนเป็นเจ้าของ กรณีศึกษาในพื้นที่เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนางาน
19-20 สิงหาคม
วิชาการจากงานประจำ� (Routine to Research : R2R)
พ.ศ. 2563

จำำ�นวน
ระดัับ
ผู้้�เข้้าร่่วม ความพึึงพอใจ
(เต็็ม 5 )
33

4.1

63

4.31

15

NA

33

4.48

หมายเหตุุ*
รายการที่่� 1 หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงด้้านสาธารณสุุข (นบส.ส) รุ่่�นที่่� 27 จััดต่่อเนื่่�องจากปีีงบประมาณ 2562
รายการที่่� 7 เป็็นโครงการภายใต้้การดำำ�เนิินงานของโครงการ Mahidol University Global Health (MUGH)
การจััดฝึึกอบรมหลัักสููตรระยะสั้้�นระดัับนานาชาติิ
สถาบัันฯ ดำำ�เนิินการจััดฝึึกอบรมหลัักสููตรระยะสั้้�นในระดัับนานาชาติิ จำำ�นวน 8 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม
จำำ�นวน 152 คน มาจาก 22 ประเทศ ระดัับความพึึงพอใจของผู้้�เข้้ารัับการอบรมเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.61 (92.3 %)
ตารางที่ 38 แสดงรายละเอียดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในระดับนานาชาติ
ที่่�

หลัักสููตร

วััน/เดืือน/ปีี ที่่�จััด

1 Training program on Advanced Dental and
17 สิงหาคม Oral Health Management
16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
2 Training program on Dental and Public Health
17 สิงหาคม Management
16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
3 Training on Principle Concept and Practice of
20 พฤศจิกายน One Health for Emerging Disease Management 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4 Study Tour on National Nutrition Surveillance
14-17 มกราคม
System in Thailand
พ.ศ. 2563
82

จำำ�นวน
ระดัับ
ผู้้�เข้้าร่่วม ความพึึงพอใจ
(เต็็ม 5 )
5

4.87

10

4.82

20

4.5

10

4.5
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ที่่�

หลัักสููตร

วััน/เดืือน/ปีี ที่่�จััด

5 Training on Health Workforce Management
6 Training on Performance Management in Health
Sector
7 Workshop on “The Development of a
Comparable and Comprehensive Surveillance
System for Non-Communicable Diseases
Prevention and Control and Health Promotion
in Six Selected ASEAN
8 Online International Training on Public Health
Measures and Adaptation of Thailand for
Emergence of COVID-19

21-24 มกราคม
พ.ศ. 2563
11-16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563
28-30 มกราคม
พ.ศ. 2563

27 กรกฎาคม –
17 สิงหาคม พ.ศ.
2563

จำำ�นวน
ระดัับ
ผู้้�เข้้าร่่วม ความพึึงพอใจ
(เต็็ม 5 )
9

4.7

9

4.5

26

NA

63

4.4

ตารางที่ 39 แสดงรายรับจากการให้บริการจัดฝึกอบรม
ที่
รายการ
1 จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ระดับนานาชาติ
2 จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ระดับชาติ (ในประเทศ)
รวม

ปี พ.ศ. 2560
4,003,064.25

ปี พ.ศ. 2561
2,931,397.03

ปี พ.ศ. 2562
3,547,740.80

ปี พ.ศ. 2563
2,708,899.00

4,362,500.00

5,645,500.00

5,144,000.00

5,283,000.00

8,365,564.25

8,576,897.03

8,691,740.80

7,991,899.00

จััดสััมมนาวิิชาการ
	สััมมนาออนไลน์์ในหััวข้้อ “การคุ้้�มครองทางสัังคมด้้านสุุขภาพ: สถานการณ์์ปััจจุุบััน ปััญหา และความท้้าทาย
ของประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน (Social Health Protection Situation, Issues, and Challenges in ASEAN
Countries)”
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ร่่วมกัับองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organization:
ILO) จััดสััมมนาออนไลน์์ในหััวข้้อ “การคุ้้�มครองทางสัังคมด้้านสุุขภาพ: สถานการณ์์ปััจจุุบััน ปััญหา และความท้้าทาย
ของประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน (Social Health Protection Situation, Issues, and Challenges in ASEAN
Countries)” เพื่่�อเสริิมสร้้างทัักษะความรู้้�เกี่่�ยวกัับการออกแบบแผนการคุ้้�มครองทางสัังคมด้้านสุุขภาพในกลุ่่�มประเทศ
อาเซีียน พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอประเด็็นและความท้้าทายในการออกแบบแผนการคุ้้�มครองทางสัังคมด้้านสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพ
ได้้รัับเกีียรติิจาก Dr. Thant Sin Htoo (Assistant Secretary / Director, National Health Plan Implementation
Monitoring Unit, Ministry of Health and Sports-Myanmar), Dr. Nguyen Khanh Phuong (Deputy Director,
Health Strategy and Policy Institute, Ministry of Health-Vietnam), Dr. Bouaphat Phonvisay (Former
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NHIB Deputy Director-Lao PDR), Professor Dr. Supasit Pannarunothai (Chair of Centre for Health
Equity Monitoring Foundation-Thailand) ร่่วมเป็็นวิิทยากร ผู้้�เข้้าร่่วมสััมมนาจากนานาประเทศ อาทิิเช่่น ประเทศ
เวีียดนาม ประเทศเมีียนมาร์์ และสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ประเทศเนปาล และประเทศอิินโดนีีเซีีย
รวมมากกว่่า 30 คน (6 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)

จััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� บรรยายพิิเศษ (Public Speaking Series)
บรรยายพิิเศษ Primary Care and Primary Health Care: Backbone for PHC
รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ได้้รัับเชิิญเป็็น
อาจารย์์พิิเศษ จากคณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล บรรยายในหััวข้้อ Primary Care and Primary Health
Care : Backbone for PHC ให้้กัับนัักศึึกษาหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิตและปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการ
ประเมิินเทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพ (หลัักสููตรนานาชาติิ) ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรร่่วมระหว่่าง 6 คณะ/สถาบััน ได้้แก่่ คณะ
แพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล คณะเภสััชศาสตร์์ คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
คณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ และสถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม ร่่วมกัับบััณฑิิตวิิทยาลััย ผ่่านระบบ Zoom
Meeting (27 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)
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บรรยายหััวข้้อ WHO’s role for Situation of COVID - 19 in Thailand
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนได้้รัับเกีียรติิจาก Dr. Daniel Kertesz ผู้้�แทนองค์์การอนามััยโลกประจำำ�
ประเทศไทย บรรยายพิิเศษผ่่านระบบ Zoom webinar หััวข้้อ WHO’s role for Situation of COVID - 19 in
Thailand ในหลัักสููตร Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19
ณ สำำ�นัักงานผู้้�แทนองค์์การอนามััยโลกประจำำ�ประเทศไทย จัังหวััดนนทบุุรีี มีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมจำำ�นวนกว่่า 63 คน จาก 22
ประเทศ ซึ่่�งหลัักสููตร Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19 นี้้�
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนได้้รัับการสนัับสนุุนจากกรมความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ กระทรวงการต่่างประเทศ
(11 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)

บรรยายพิิเศษ “Conflict management for sustainable collaborations”
การบรรยายพิิเศษ หััวข้้อ“Conflict management for sustainable collaborations” ผ่่านระบบออนไลน์์
โปรแกรม Webex โดยมีีอาจารย์์ นัักศึึกษา ผู้้�สนใจเข้้าร่่วมรัับฟัังจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 20 คน จาก 10 ประเทศ ประกอบด้้วย
สาธารณรััฐประชาชนลาว เมีียนมาร์์ เวีียดนาม บัังคลาเทศ ปากีีสถาน ฟิิลิิปปิินส์์ จีีน อิินโดนีีเซีีย ญี่่�ปุ่่�น และไทย ได้้ร่่วม
เรีียนรู้้�และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ การบริิหารความขััดแย้้ง การเลืือกใช้้กลยุุทธ์์ในการแก้้ปััญหาอย่่างเหมาะสม
ต่่อสถานการณ์์ เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

บุุคลากรเป็็นวิิทยากร
รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน บรรยายหััวข้้อ
แนวคิิดการพััฒนางานประจำำ�สู่่�งานวิิจััยเพื่่�อขัับเคลื่่�อนสู่่�การปฏิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศในการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตร
การพััฒนางานวิิชาการจากงานประจำำ� (Routine to Research : R2R) เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรมมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ในการพััฒนางานวิิชาการจากงานประจำำ� (Routine to Research : R2R) มีีความสามารถในการสัังเคราะห์์ปััญหาจาก
งานประจำำ�และพััฒนาเป็็นงานวิิจััย ได้้แนวทางในการปรัับปรุุงและพััฒนางานประจำำ�ของตนเองสู่่�งานวิิจัยั ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ มีีความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการวิิจััยทั้้�งในการวิิจััยเชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณ สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
กัับการปฏิิบััติิงาน โดยมีีผู้้�เข้้ารัับการฝึึกอบรม จำำ�นวน 33 คน จากทั่่�วประเทศ (19 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)
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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน (ในขณะนั้้�น)
ได้้รัับเชิิญจากสำำ�นัักบริิหารยุุทธศาสตร์์สุุขภาพดีีวิิถีีชีีวิิตไทย สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุขเข้้าร่่วมประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการและระดมความคิิดเห็็น “สุุขภาพดีีตามแนวชีีวิตวิ
ิ ิถีีใหม่่ด้้วยกลไกคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับ
อำำ�เภอ” โดยมีีนายแพทย์์ยงยศ ธรรมวุุฒิิ รองปลััดกระทรวงสาธารณสุุข เป็็นประธานในการประชุุมเพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
และสร้้างแนวทางในการดำำ�เนิินงานการสร้้างสุุขภาพดีีตามแนวชีีวิตวิ
ิ ถีิ ใี หม่่ (New Normal) การก้้าวผ่่านสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) ด้้วยกลไกการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ การวางแผนกำำ�หนด
ทิิ ศทางการดำำ �เนิินงานพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัั บอำำ�เภอ รวมถึึงทิิ ศทางการขัั บเคลื่่ � อนการพัั ฒนาคุุ ณภาพชีี วิิ ต
ระดัับอำำ�เภอร่่วมกัับระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ ณ โรงแรมบััดดี้้� โอเรีียนทอล ริิเวอร์์ไซด์์ อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี
(10-11 กัันยายน พ.ศ. 2563)

รองศาสตราจารย์์ ดร.ชีีระวิิทย์์ รััตนพัันธ์์ บรรณาธิิการวารสาร Journal of Public Health and Development
(JPHD) และผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อรพิินท์์ เล่่าซี้้� รองบรรณาธิิการวารสาร สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ร่่วมเป็็น
วิิทยากรและแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น ประเด็็นความท้้าทายในการเข้้าสู่่� ฐานข้้อมููล SCOPUS การยกระดัับวารสาร
เข้้าสู่่�ฐานนานาชาติิ สััมมนา “ก้้าวต่่อไปของวารสารประชากรศาสตร์์สู่่�นานาชาติิ” จััดโดยวิิทยาลััยประชากรศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยมหิิดล ได้้ร่่วม ทั้้�งนี้้� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อรพิินท์์ เล่่าซี้้� รองบรรณาธิิการวารสาร Journal
of Public Health and Development เข้้าร่่วมสััมมนาดัังกล่่าวด้้วย (5 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563)
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รองศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน ได้้รัับแต่่งตั้้�ง
จากนายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข เป็็นอนุุกรรมการ เข้้าร่่วมประชุุมคณะอนุุกรรมการขัับ
เคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ ร่่วมกัับศาสตราจารย์์พิิเศษ นายแพทย์์ไพจิิตร ปวะบุุตร กรรมการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากผู้้�แทนองค์์กรเอกชนซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์ที่่�มิิใช่่เป็็นการแสวงหาผลกำำ�ไรและดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับงาน
ด้้านสุุขภาพในคณะกรรมการระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ พร้้อมด้้วยคณะอนุุกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
การพััฒนาระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ ซึ่่�งการประชุุมในครั้้�งนี้้� ได้้พิจิ ารณาร่่างแผนพััฒนาระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ (พ.ศ. 25632567) โดยมีีสาระสำำ�คััญเชิิงยุุทธศาสตร์์ รวมทั้้�งการแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานในการจััดทำำ�ร่่างแผนพััฒนาระบบสุุขภาพปฐม
ภููมิิ (พ.ศ. 2563-2567) ณ ห้้องประชุุมสำำ�นัักสนัับสนุุนระบบสุุขภาพปฐมภููมิิ อาคาร 5 ชั้้�น 8 สำำ�นัักงานปลััดกระทรวง
สาธารณสุุข จัังหวััดนนทบุุรีี (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

การจััดการศึึกษาดููงาน
กลุ่่�มธุุรกิิจ TCP ด้้านการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน (ในขณะนั้้�น)
พร้้อมด้้วย อาจารย์์ดร.นายแพทย์์วิชช์
ิ ์ เกษมทรััพย์์ รองผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบัันฯ ให้้การต้้อนรัับคุุณชยารััตน์์ อร่่ามแสงรุ่่ง� โรจน์์
ผู้้�จััดการแผนกโครงการเพื่่�อความยั่่�งยืืน คุุณอรััญญา ลืือประดิิษฐ์์ ผู้้�จััดการฝ่่ายองค์์กรสััมพัันธ์์และโครงการเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน และคุุณนิิธิิ เพ็็งสุุข ผู้้�จััดการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและธุุรการ บริิษััท ทีี.ซีี.ฟาร์์มาซููติิคอล อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
ในการศึึกษาดููงานแลกเเปลี่่�ยนประสบการณ์์การดำำ�เนิินการด้้านการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน พร้้อมกัันนี้้�จะดำำ�เนิินการ
พััฒนาความร่่วมมืือเชิิงวิิชาการเพื่่�อพััฒนาอาสาสมััครสุุขภาพในการดำำ�เนิินป้้องกัันและลดการแพร่่ระบาดโรคไวรััส
โคโรนา 2019 (โควิิด 19) ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม (20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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	ศึึกษาดููงานด้้านการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน โดยผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบััน
(ในขณะนั้้�น) พร้้อมด้้วยรองศาสตราจารย์์ ดร.สมบููรณ์์ ศิิริิสรรหิิรััญ รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารและพััฒนา และ
บุุคลากรงานยุุทธศาสตร์์และพััฒนาคุุณภาพให้้การต้้อนรัับ ดร.ทััศนีีย์์ เกริิกกุุลธร ผู้้�อำำ�นวยการวิิทยาลััยพยาบาลบรม
ราชชนนีี จัังหวััดสระบุุรีี และรัักษาการคณบดีีคณะพยาบาลศาสตร์์ สถาบัันพระบรมราชชนก พร้้อมคณะเนื่่�องในโอกาส
มาศึึกษาดููงานด้้านการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลของสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน “การบริิหารอััตรากำำ�ลัังบุุคลากรสาย
วิิชาการและสายสนัับสนุุนในสถาบัันอุุดมศึึกษา” (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

เผยแพร่่ความรู้้�วิิชาการ ทาง E-newsletter, วารสาร, Facebook, Website และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
ในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียนมีีการเผยแพร่่ความรู้้�วิชิ าการผ่่านทาง E-newsletter
วารสาร เฟซบุ๊๊�ก (facebook) เว็็บไซต์์ (website) และสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ ดัังนี้้� จดหมายปีี 2563 จำำ�นวน 2 ฉบัับ วารสาร 2563
จำำ�นวน 3 ฉบัับ (https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU) วารสารอยู่่�ในฐานข้้อมููล TCI teir 1 ACI และ
Scopus ปรัับปรุุง เว็็บไซต์์ (website) สถาบัันฯ https://aihd.mahidol.ac.th ที่่�มีีข้้อมููลตามพัันธกิิจของสถาบัันฯ จััด
ทำำ�สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ เป็็น facesheet เกี่่�ยวกัับหลัักสููตรบััณฑิิตศึึกษา เผยแพร่่กิิจกรรมผ่่านเฟซบุ๊๊�ก (facebook) https://
www.facebook.com/AIHD.MU และมีีการประสานงานกัับงานสื่่�อสารองค์์กรของมหาวิิทยาลััยในการเผยแพร่่ต่่อใน
https://www.facebook.com/MahidolUniversity
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การดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดของมหาวิิทยาลััย
ในปีีงบประมาณ 2563 สถาบััพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มีีการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิการวิิชาการตามข้้อตกลงของ
มหาวิิทยาลััย (MUKPI) จำำ�นวน 1 ตััวชี้้�วััด ผลการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
ร้้อยละของโครงการบริิการวิิชาการที่่�สร้้างรายได้้ ให้้กัับส่่วนงานและมหาวิิทยาลััย
โดยในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯ มีีการจััดการฝึึกอบรมระยะสั้้�น ทั้้�งในระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ
จำำ�นวน 16 ครั้้�ง และมีีโครงการบริิการวิิชาการ แบบให้้บริิการรัับทำำ�วิิจััย 1 โครงการ ได้้แก่่ โครงการสานพลัังติิดตาม
และสนัับสนุุนกระบวนการนโยบายสุุขภาพเพื่่�อรองรัับสัังคมสููงวััยที่่�มีีคุุณภาพ (15 เมษายน พ.ศ 2563 - 30 มิิถุุนายน
พ.ศ. 2564) รวมทั้้�งสิ้้�น 17 โครงการ ซึ่่�งมีีการให้้บริิการวิิชาการที่่�สร้้างรายได้้ให้้กัับส่่วนงานและมหาวิิทยาลััยจำำ�นวน
2 โครงการ รวมรายได้้ที่่�ได้้รัับจากโครงการบริิการวิิชาการ รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 6,024,100 บาท
ตารางที่่� 40 แสดงร้้อยละของโครงการบริิการวิิชาการที่่�สร้้างรายได้้ให้้กัับส่่วนงานและมหาวิิทยาลััย
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

ร้้อยละของโครงการบริิการวิิชาการที่่�สร้้าง
รายได้้ให้้กัับส่่วนงานและมหาวิิทยาลััย

ร้้อยละ

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
70
11.76
16.80

การปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านบริิการวิิชาการ
เพื่่�อการปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิการวิิชาการให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขั้้�น สถาบัันฯ
ได้้มีีการปรัับยุุทธศาสตร์์ด้้านการบริิการวิิชาการ สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2564 – 2567 ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ด้้านบริิการวิิชาการปีีงบประมาณ 2564 – 2567
การจััดการเรีียนรู้้�และการบริิการวิิชาการที่่�เป็็นเลิิศเพื่่�อพััฒนาสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�การขัับเคลี่่�อนสัังคมด้้านสุุขภาวะ
โลก นโยบายสุุขภาพ การพััฒนาสุุขภาพ และพฤฒพลััง
เป้้าประสงค์์ (Goal)
	มีีศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้าน Global Health และ Health Policy and Development เพื่่�อขัับเคลื่่�อนงาน
บริิการวิิชาการสู่่�สัังคม
กลยุุทธ์์
1 พััฒนาหลัักสููตรการฝึึกอบรมขัับเคลื่่�อนด้้าน Global Health และ Health Policy and Development และ
Active Ageing
2 เสริิมสร้้างและพััฒนาเครืือข่่ายความร่่วมมืือด้้านการวิิชาการและนวััตกรรมระดัับนานาชาติิ
3 ให้้บริิการวิิชาการแก่่สัังคมเพื่่�อพััฒนาสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน

89

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลผลิต/บริการ ของส่วนงาน

ด้านการบริหารจัดการ
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	ปีีงบประมาณ 2563 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการของสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มีีดัังนี้้�
บุุคลากร
	ข้้อมููลอััตรากำำ�ลัังของสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ 2563) มีีบุุคลากร
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 82 คน แบ่่งเป็็นบุุคลากรสายวิิชาการจำำ�นวน 19 คน บุุคลากรสายสนัับสนุุนจำำ�นวน 63 คน รายละเอีียด
ตามตารางที่่� 41 และ ตารางที่่� 42
ตารางที่่� 41 แสดงอััตรากำำ�ลัังสายวิิชาการ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ 2563)
ตำ�แหน่ง

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

คน (ร้อยละ)

1
5

1 (5)
5 (26)

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

12

13 (69)

รวมทั้งสิ้น

1

18

19 (100)

หมายเหตุุ
รองศาสตราจารย์์ 3 คน ยืืมตััวมาจากคณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล และ
คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ 2 คน ยืืมตััวมาจากคณะสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ และคณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี
ตารางที่่� 42 แสดงอััตรากำำ�ลัังสายสนัับสนุุน (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ 2563)
ตำำ�แหน่่ง
สนัับสนุุนวิิชาการ

พนัักงาน
พนัักงาน
ลููกจ้้าง
มหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััย งบประมาณ
เงิินอุุดหนุุน ส่่วนงาน
11

-ลููกจ้้างชั่่�วคราวชาวไทย

ลููกจ้้าง
ส่่วนงาน

11 (17)
3

-ลููกจ้้างประจำำ�เงิินงบประมาณ

12

-ลููกจ้้างประจำำ�เงิินรายได้้สถาบัันฯ
5

1

สนัับสนุุนทั่่�วไประดัับปฏิิบััติิการ

20

3

สนัับสนุุนทั่่�วไประดัับช่่วยปฏิิบััติิการ

-

1

รวมทั้้�งสิ้้�น

36

5

7 (11)
6 (10)

12

หมายเหตุุ ระดัับปฏิิบััติิการ พนัักงานมหาวิิทยาลััยส่่วนงาน ยืืมตััวช่่วยราชการ 1 คน
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3 (5)
12 (19)

7

กลุ่่�มวิิชาชีีพเฉพาะ

รวม
(ร้้อยละ)

23 (36)
-

1 (2)

10

63 (100)
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	ตรวจประเมิิน Online MU EdPEx Assessment ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563
รองศาสตราจารย์์ ดร. เภสััชกรสมภพ ประธานธุุรารัักษ์์ รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพและ
บริิการวิิชาการ พร้้อมด้้วยอาจารย์์ดร.อธิิวััฒน์์ เจี่่�ยวิิวรรธน์์กุุล ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจประเมิินฯ
และคณะกรรมการ ทำำ�การตรวจประเมิิน Online MU EdPEx Assessment ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 พร้้อมทั้้�ง
นำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานของสถาบัันฯ ในรอบปีีที่่ผ่่� านมาโดยมีีผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบัันฯและทีีมผู้้�บริิหารกล่่าวต้้อนรัับ และ
รัับฟัังการนำำ�เสนอผลการตรวจประเมิินตามเกณฑ์์คุุณภาพการศึึกษาเพื่่�อการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศ (EdPEx) ประจำำ�ปีี
งบประมาณ 2563 โดยประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจประเมิินฯ ให้้ข้้อเสนอแนะ พร้้อมนำำ�เสนอจุุดแข็็ง
และแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� เี พื่่อ� นำำ�ไปเป็็นพื้้�นฐานในการพััฒนาสถาบัันฯ ให้้มีกี ารดำำ�เนิินการที่่�เป็็นเลิิศต่่อไป ทั้้�งนี้้ร� องศาสตราจารย์์
ดร. เภสััชกรสมภพ ประธานธุุรารัักษ์์ รัักษาการแทนรองอธิิการบดีีฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพและบริิการวิิชาการ ได้้ร่่วมแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและประสบการณ์์กัับ ทีีมบริิหารและคณาจารย์์ในการจััดการพัันธกิิจด้้านการศึึกษาการวิิจัยั และ
บริิการวิิชาการในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19) ผ่่านระบบ Mahidol Webex
Meeting

จััดกิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาบุุคลากร
การจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์สู่่�การปฏิิบััติิงานของสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน จััดการสััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�อง “การจััดทำ�ำ แผนยุุทธศาสตร์์สู่่�การปฏิิบััติิงาน
ของสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน” เพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความสำำ�เร็็จในการบรรลุุวิิสัยทั
ั ัศน์์ โดยการกำำ�หนดให้้มีีความท้้าทายเชิิงกล
ยุุทธ์์เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่�เฉีียบคม มีีการระดมสมองในการกำำ�หนดแผนยุุทธศาสตร์์สู่่�การปฏิิบััติิงานที่่�มีีความสอดคล้้อง
เชื่่อ� มโยงกัับยุุทธศาสตร์์สถาบัันฯ และมหาวิิทยาลััยมหิิดล อีีกทั้้ง� ให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการพััฒนาและการเปลี่่ย� นแปลง
ของสัังคมโลก (2-3 กัันยายน พ.ศ. 2563)

92

รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

จััด AAR หลัังจากตรวจประเมิิน EdPEx
	หลัังจากตรวจประเมิิน EdPEx ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. นายแพทย์์ภููดิิท เตชาติิวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการสถาบััน
พััฒนาสุุขภาพอาเซีียน (ในขณะนั้้�น) พร้้อมด้้วย รองศาสตราจารย์์ ดร.สมบููรณ์์ ศิิริิสรรหิิรััญ รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร
และพััฒนาระบบ ประธานหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชาสุุขภาพและการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (หลัักสููตรนานาชาติิ)
ประธานหลัักสููตรการจััดการสาธารณสุุขมููลฐานมหาบััณฑิิต ประธานหลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิทยาการ
เสพติิด หััวหน้้างานและผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�เอกสารประกอบการประเมิิน EdPEx ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563
เข้้าร่่วมประชุุม โดยนำำ�ข้้อเสนอแนะและผลการประเมิินของคณะกรรมการประเมิินฯ มาวิิเคราะห์์และระดมความคิิด
เพื่่�อปรัับปรุุงแนวทางการดำำ�เนิินงานในรอบปีีถััดไป ณ ห้้องประชุุมกระแส ชนะวงศ์์ (17 กรกฏาคม พ.ศ. 2563)

ประชุุมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เรื่่�องการจััดเก็็บเอกสารด้้านจดหมายเหตุุในอนาคต
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน จััดประชุุมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เรื่่�อง “การจััดเก็็บเอกสารด้้านจดหมายเหตุุใน
อนาคต” โดยคุุณณััฐกััลย์์ อภิิลัักษณ์์เสถีียร หััวหน้้างานบริิหารจดหมายเหตุุ หอสมุุดและคลัังความรู้้�มหาวิิทยาลััยมหิิดล
คุุณปััญจวััลย์์ ชาวดง นัักจดหมายเหตุุ และคุุณนวลปรางค์์ ศรััทธาบุุญ นัักเอกสารสนเทศ ร่่วมประชุุม โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� แลกเปลี่่ย� น และเสริิมสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ การรวบรวม การจััดเก็็บ รวมถึึงการอนุุรักั ษ์์เอกสารสำำ�คัญ
ั ของส่่วนงาน
ให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับเอกสารและภาพถ่่ายของส่่วนงาน ซึ่่�งกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจะเป็็นผู้้�ผลิิตหรืือต้้นน้ำำ��
ของเอกสารจดหมายเหตุุรวมทั้้�งการสร้้างเครืือข่่ายด้้านจดหมายเหตุุและพััฒนาคลัังข้้อมููลจดหมายเหตุุในอนาคต
(9 กัันยายน พ.ศ. 2563)
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อบรมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพในการจััดการประชุุมผ่่านระบบออนไลน์์
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน จััดการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพในการจััดการประชุุมผ่่านระบบ
ออนไลน์์ ทั้้�ง Mahidol Webex Meeting, ZOOM, Google meet และ Mircosoft Team ให้้กัับบุุคลากรของ
สำำ�นัักงานการศึึกษาและบริิการวิิชาการเพื่่�อให้้บุุคลากรสามารถสนัับสนุุนและมีีทัักษะในการจััดการระบบการประชุุม
ออนไลน์์ในระบบต่่าง ๆ โดยมีี ดร.อภิิภูู สิิทธิิภููมิิมงคล รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคโนโลยีีการศึึกษาและพัันธกิิจพิิเศษ
หอสมุุดและคลัังความรู้้�มหาวิิทยาลััยมหิิดลให้้เกีียรติิเป็็นวิิทยากร (26-27 พฤษภาคม และ 1-2 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563)

	จััดอบรม KM/R2R บุุคลากร
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน จััดโครงการ KM – R2R For Work Process Improvement สำำ�หรัับบุุคลากร
สายสนัับสนุุนเพื่่�อเป็็นกลไกในการขัับเคลื่่�อนให้้บุุคลากรเข้้าสู่่�ความก้้าวหน้้าทางวิิชาชีีพ จำำ�นวน 6 ครั้้�ง มีีการให้้ความรู้้�
การทำำ�งานประจำำ�สู่่�งานวิิจััย การจััดทำำ�คู่่�มืือ และงานวิิเคราะห์์ โดยผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมมีีการกำำ�หนดหััวข้้อ และนำำ�เสนอ
ความก้้าวหน้้าของการพััฒนาหััวข้้อการทำำ�งานประจำำ�สู่่�งานวิิจััย การจััดทำำ�คู่่�มืือ และงานวิิเคราะห์์ โดยได้้รัับข้้อเสนอ
แนะในการดำำ�เนิินงานจากวิิทยากรประจำำ�กลุ่่�ม มีีบุุคลากรสายสนัับสนุุนเข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวน 37 คน มีีการเสนอ
หััวข้้อที่่�จะทำำ� KM – R2R จำำ�นวน 50 หััวข้้อ และมีีบุุคลากรสายสนัับสนุุนนำำ�เสนอผลงานในการประชุุมระดัับชาติิ
จำำ�นวน 7 เรื่่�อง (7 คน) ดัังนี้้�
1. นางอารีีย์์ ริ้้�วไสว และนายอภิิสิิทธิ์์� คุุณวรปััญญา นำำ�เสนอผลงานวิิจััยเรื่่�อง การทำำ�งานเป็็นทีีมที่่�ส่่งผลต่่อ
ประสิิทธิิผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ปฏิิบััติิงานภายในสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน มหาวิิทยาลััยมหิิดล
2. นายอภิิสิิทธิ์์� คุุณวรปััญญา และนางอารีีย์์ ริ้้�วไสว นำำ�เสนอบทความทางวิิชาการเรื่่�องความก้้าวหน้้าใน
สายอาชีีพของผู้้�ปฏิิบััติิงานตำำ�แหน่่งประเภทสนัับสนุุน (พนัักงานมหาวิิทยาลััย) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
3. นางนวลน้้อย บุุญชููส่่ง และนายอภิิสิิทธิ์์� คุุณวรปััญญา นำำ�เสนอบทความทางวิิชาการเรื่่�องแนวทาง
การสร้้างสรรค์์บทความทางวิิชาการเพื่่�อความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพของผู้้�ปฏิิบััติิงานตำำ�แหน่่งประเภทสนัับสนุุน
4. นางอารีีย์์ ริ้้�วไสว และนายอภิิสิิทธิ์์� คุุณวรปััญญา นำำ�เสนอบทความทางวิิชาการเรื่่�อง แนวทางการสร้้างสรรค์์
ผลงานวิิจััยสำำ�หรัับการนำำ�เสนอในการประชุุมทางวิิชาการหรืือในวารสารทางวิิชาการ
5. นายวิินััย เสาองค์์ และนางสาวพวงเงิิน ธนููพัันธ์์ นำำ�เสนอบทความทางวิิชาการเรื่่�องการจััดการความรู้้�เพื่่�อ
การพััฒนาตน พััฒนางาน และพััฒนาองค์์กร
6. นางสาวนฤมล จัันทรเจิิด นำำ�เสนอบทความทางวิิชาการเรื่่�องผู้้�สููงอายุุกัับยุุคหลอมรวมเทคโนโลยีี
7. นางสาวนฤมล จัันทรเจิิด และนายศราวุุธ ปรีีชาเดช นำำ�เสนอบทความทางวิิชาการเรื่่�องการใช้้สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ในการสื่่�อสารองค์์กร
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อบรม OKR กลยุุทธ์์วััดผลเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงองค์์การ
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน จััดการการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตร OKR หรืือ Objective and Key
Results เพื่่อ� ให้้บุคุ ลกรเรีียนรู้้�และเข้้าใจในการบริิหารจััดการที่่�เน้้นเรื่่อ� งการตั้้ง� เป้้าหมายและการติิดตามผลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
โดยสร้้างจากแรงจููงใจภายในในการที่่�จะทำำ�ให้้เป้้าหมายขององค์์กร และของบุุคลากรมีีความเชื่่�อมโยงและสอดคล้้องกััน
รวมทั้้�งเชื่่�อมโยงและสอดคล้้องกัับผลลััพธ์์ที่่�สามารถวััดผลได้้อย่่างชััดเจน (29 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563)
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
	จััดโครงการให้้ความรู้้�และแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
สถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน จััดโครงการให้้ความรู้้�และแลกเปลี่่ย� นความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการบริิหารความเสี่่ย� ง
ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2563 โดยดร.ปฏิิภาณ แซ่่หลิ่่�ม รองคณบดีีฝ่่ายแผนและประกัันคุุณภาพ จากบััณฑิิตวิิทยาลััย
การจััดการและนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยพระจอมเกล้้าธนบุุรีีเป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�และการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับ
ผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ หััวหน้้า และบุุคลากรสถาบัันฯ เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ กรอบและขั้้�นตอนการบริิหารความ
เสี่่�ยงของมหาวิิทยาลััยและสถาบัันพััฒนาสุุขภาพอาเซีียน (11 สิิงหาคม พ.ศ. 2563)

การจััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยง
สถาบัันฯ ได้้มีีการดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ จััดทำำ�แผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยง 3 ด้้านคืือ ด้้านกลยุุทธ์์ (S)
ด้้านการดำำ�เนิินงาน (O) ด้้านการเงิิน (F) มีีการจััดทำ�ำ แผน กำำ�กับั ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานทุุก 6 เดืือน ซึ่่ง� การดำำ�เนิินงาน
ดัังกล่่าวเป็็นไปตามแผนการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งที่่จั� ดทำ
ั �ำ ไว้้ โดยมีีประเด็็นความเสี่่ย� ง และระดัับความเสี่่ย� งดัังตารางที่่� 43
ตารางที่่� 43 แสดงระดัับคะแนนประเด็็นความเสี่่�ยง
ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงหลัง
ก่อนการบริหาร
การบริหารจัดการ
จัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ (S)
งานวิจัย
1. ผลการดำ�เนินการของสถาบันฯ ด้านงานวิจัยไม่เป็นไปตามเป้า
หมายในด้านจำ�นวนเงินและผลงานงานวิชาการ
2. ความล่าช้าในการดำ�เนินการวิจัยให้ตรงตามกำ�หนดเวลา
2.1) จำ�นวนโครงการวิจัยในปี พ.ศ. 2563 ที่ปิดไม่ตรงระยะเวลา
เนื่องจากความล่าช้าจากแหล่งทุน
2.2) จำ�นวนโครงการวิจัยในปี พ.ศ. 2563 ที่ปิดไม่ตรงระยะเวลา
เนื่องจากความล่าช้าด้านกระบวนการบริหาร
2.3) จำ�นวนโครงการวิจัยในปี พ.ศ. 2563 ที่ปิดไม่ตรงระยะเวลา
เนื่องจากความล่าช้าที่เกิดจากนักวิจัย
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ประเด็นความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงหลัง
ก่อนการบริหาร
การบริหารจัดการ
จัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง

งานการศึกษา
แนวโน้มจำ�นวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
งานบริการวิชาการ
ผลการดำ�เนินการของสถาบันฯ ด้านการจัดการฝึกอบรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายในด้านรายได้และจำ�นวนหลักสูตรที่ให้บริการ
ด้านการดำ�เนินงาน (O)
งานทรัพยากรบุคคล
บุคลากรมีสมรรถนะที่ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบันฯ
งานบริหาร
ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา (EdPEx) ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
งานเทคโนโลยีสื่อสารและการเรียนรู้
1. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการ
ป้องกันภัยคุกคาม
ด้านการเงิน (F)
งานบริหาร
1. รายได้และผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้า
หมาย
ด้านปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
งานบริหารและธรรมาภิบาล
1. มีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในสถาบันฯ หรือ
การร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริต
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
GLOBAL RESEARCH AND INNOVATION
ACADEMIC AND ENTREPRENEURIAL EDUCATION
POLICY ADVOCACY AND LEADERS IN PROFESSIONAL/ ACADEMIC
SERVICE

MANAGEMENT FOR SELF-SUFFICIENCY AND SUSTAINABLE
ORGANIZATION

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :
1. เพื่อสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อสร้างแหล่งรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน
2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents
1. เพื่อเป็นผู้นาด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้นาสังคมได้
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน
• ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub)
• ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub)
• ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
• ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub)
1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มธี รรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น Self-Sufficiency Organization
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Digital University
6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น Eco University
7. เพื่อสร้าง Brand MAHIDOL ในระดับสากล
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ยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส่วนงาน/หน่วยงาน :

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสุขภาพที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะโลก และพฤฒิพลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเพื่อสร้างผู้นาด้านนโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ และสุขภาวะโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นาด้าน
สุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1 เกิดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ด้าน Global Health และ Health Policy ในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.2 เกิดผลงานวิจัยที่นาไปขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (Policy advocacy)
1.3 เกิดระบบงานที่สนับสนุนทุนวิจยั และการขอทุนวิจยั (แหล่งทุน) ที่มีประสิทธิภาพ
1.4 เกิดเครือข่ายงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
2.1 ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ Outcome Based Education และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2.2 หลักสูตรได้รับการรับรอง Accreditation ในระดับ AUN-QA
2.3 บัณฑิตได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
สุขภาพ
2.4 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางด้านนโยบายสาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Global Health และ Health Policy เพื่อขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
4.1 เกิดแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทีค่ รอบคลุมทุกสายงาน สายวิชาการ/สายสนับสนุน
4.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ ทุกสายงานครอบคลุมทุกพันธกิจ
4.3 เกิดระบบการบริหารข้อมูล (Big Data) ครอบคลุมทุกพันธกิจ
4.4 เกิดระบบการบริหารความเสี่ยง (ERM)
4.5 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร
4.6 มีระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
4.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานและมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน
4.8 มีระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
4.9 ส่วนงานมีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
4.10 ส่วนงานมีการพัฒนาความเป็น Green Institute ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
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ภารกิจด้าน/งาน วิจัย
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

1. ผลการ
ดาเนินการ
ของสถาบันฯ
ด้านงานวิจัย
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายใน
ด้านจานวน
เงินและ
ผลงานงาน
วิชาการ

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

1. เป้าหมาย
จานวนเงิน
สนับสนุนการ
วิจัยในปีงบ
ประมาณ 2563
ต่อจานวน
บุคลากรสาย
วิชาการเท่ากับ
300,000 บาท
2. จานวนบท
ความวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

แผน

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

3

ผล

2. จัดตั้งกลุ่ม
แผน
วิจัยเฉพาะ
(Cluster) เช่น
ผล
ผู้สูงอายุ
Global Health
เป็นต้น
3. สถาบัน
แผน
สนับสนุนทุน
วิจัยภายในส่วน ผล
งาน
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ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

3
สูง
ด้าน
ประสิทธิผล

ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์
(16)
ระดับ

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)

ส่วน
งาน

มหา
วิทยาลัย

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ





2

2

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

น้อย 1. จานวนเงิน

สนับสนุนการ
วิจัยในปีงบ
ประมาณ 2563
ต่อจานวน
บุคลากรสาย
วิชาการเท่ากับ
402,580.67
บาท
2. จานวน
บทความ
วิชาการ
ระดับชาติ
จานวน 5
บทความ และ
นานาชาติ
จานวน 50
บทความ

ภารกิจด้าน/งาน วิจัย (ต่อ)
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

2. ความล่าช้า
ในการ
ดาเนินการ
วิจัยให้ตรง
ตาม
กาหนดเวลา

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

1. จานวน
โครงการวิจัยใน
ปี พ.ศ. 2563 ที่
ปิดไม่ตรง
ระยะเวลา
เนื่องจากความ
ล่าช้าจากแหล่ง
ทุน
2. ความพึง
พอใจใน
ภาพรวมของ
แหล่งทุนใน
ปีงบประมาณ
2563 เท่ากับ
3.25 (เต็ม 5)

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

แผน

2. มอบหมาย
หัวหน้า
งานวิจัย
ดาเนินการ
ติดตามเจ้าของ
โครงการ
วิจัยให้
ดาเนินการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กาหนดและ
รายงานให้
ผู้บริหาร
รับทราบ

แผน

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

2

ผล

ผล
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ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

3
ปา
ด้าน
น
ชื่อเสียง กล
และ
าง
ภาพลักษณ์
องค์กร

ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์
(16)
ระดับ

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)

ส่วน
งาน

มหา
วิทยาลัย

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ





2

3

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

ปาน 1. จานวน
กลาง โครงการวิจัย

ในปี พ.ศ.
2563 ที่ปิดไม่
ตรงระยะเวลา
เนื่องจาก
ความล่าช้า
จากแหล่งทุน
จานวน 2
โครงการ
2. ความพึง
พอใจใน
ภาพรวมของ
แหล่งทุนใน
ปีงบประมาณ
2563 เท่ากับ
4.67

ภารกิจด้าน/งาน วิจัย (ต่อ)
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

2. ความล่าช้า
ในการ
ดาเนินการ
วิจัยให้ตรง
ตาม
กาหนดเวลา
(ต่อ)

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

2. จานวน
โครงการวิจัยใน
ปี พ.ศ. 2563
ที่ปิดไม่ตรง
ระยะเวลา
เนื่องจากความ
ล่าช้าด้าน
กระบวนการ
บริหาร

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

แผน

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

2

ผล

2. มอบหมาย แผน
หัวหน้า
งานวิจัย
ผล
ดาเนินการ
ติดตามเจ้าของ
โครงการ
วิจัยให้
ดาเนินการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กาหนดและ
รายงานให้
ผู้บริหาร
รับทราบ

102

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

3
ปาน
ด้าน
กลาง
ชื่อเสียง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)

ส่วน
งาน

มหา
วิทยาลัย

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ





3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

สูง 2. จานวน
มาก โครงการวิจัย
ในปี พ.ศ.
2563 ที่ปิดไม่
ตรงระยะเวลา
เนื่องจากความ
ล่าช้าด้าน
กระบวนการ
บริหาร จานวน
8 โครงการ
(ผลกระทบจาก
สถานการณ์
ระบาดของ
โควิด-19)

ภารกิจด้าน/งาน วิจัย (ต่อ)
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

2. ความล่าช้า
ในการ
ดาเนินการ
วิจัยให้ตรง
ตาม
กาหนดเวลา
(ต่อ)

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

3. จานวน
โครงการวิจัยใน
ปี พ.ศ. 2563
ที่ปิดไม่ตรง
ระยะเวลา
เนื่องจากความ
ล่าช้าที่เกิดจาก
นักวิจัย

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

แผน

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

2

ผล

2. มีระบบ
แผน
สนับสนุนการ
ทาวิจัย เช่น มี
ผล
นักวิชาการ
การเงินบัญชี
ช่วยในการ
บริหารจัดการ
ด้านการเงินของ
โครงการ มีนัก
ปฏิบัติการวิจัย
ช่วยเก็บข้อมูล
งานวิจัย เป็น
ต้น
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ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

3
ปาน
ด้านชื่อเสียง กลาง
และ
ภาพลักษณ์
องค์กร

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)

ส่วน
งาน

มหา
วิทยาลัย

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง





2

3

ปาน
กลาง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

3. จานวน
โครงการวิจัย
ในปี พ.ศ.
2563 ที่ปิดไม่
ตรงระยะเวลา
เนื่องจาก
ความล่าช้าที่
เกิดจาก
นักวิจยั
จานวน 0
โครงการ

ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

1. แนวโน้ม
จานวนของ
นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ลดลง

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

จานวนผู้สมัคร
และจานวน
นักศึกษา

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

แผน

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

4

ผล

2. สนับสนุนการ แผน
จัดการเรียนการ
สอนทีม่ ีความ
ผล
ยืดหยุ่น (Flexi
programs)
3.ประชา
แผน
สัมพันธ์และรับ
นักศึกษาผ่าน
ผล
โครงการ Active
Recruitment
ในประเทศใหม่ ๆ
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ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

5
สูง
ด้าน
มาก
ประสิทธิผล

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)

ส่วน
งาน

มหา
วิทยาลัย

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ





5

3

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

สูง 1. จานวน
มาก นักศึกษาที่เข้า
เรียนจริงในปี
การศึกษา
2562 จานวน
32 คน
ป.โท 20 คน
ป.เอก 12 คน
2 จานวน
นักศึกษาที่เข้า
เรียนจริงในปี
การศึกษา
2563 จานวน
17 คน
ป.โท 11 คน
ป.เอก 6 คน

ภารกิจด้าน/งาน บริการวิชาการ
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

1. ผลการ
ดาเนินการ
ของสถาบันฯ
ด้านการ
จัดการ
ฝึกอบรมไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายใน
ด้านรายได้
และจานวน
หลักสูตรที่
ให้บริการ

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

1. เป้าหมาย
ผลตอบแทน
จากการให้
บริการวิชาการ
และรายรับสุทธิ
2. จานวน
กิจกรรมการ
ให้บริการ
วิชาการ
- จานวนครั้ง
- จานวน
หลักสูตร
- จานวนคน
ที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ ส่งผลกระทบต่อ
บริหารจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์
(15)
(16)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

แผน

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

3

ผล

2. เพิ่มจานวน แผน
หลักสูตร
บริการวิชาการ
ผล
3. หาแหล่งทุน แผน
สนับสนุน
เพิ่มเติม
ผล
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ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

4
สูง
ด้าน มาก
ประสิท
ธิผล

ระดับ
ส่วน
งาน



มหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
(17)
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

สูง 1. มีรายรับจาก
มาก การจัดฝึกอบรม

7.6 ล้านบาท
และมี
ผลตอบแทน
(รายรับสุทธิ)
ประมาณ 3.9
ล้านบาท (มีบาง
หลักสูตรที่ยังมี
ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่
แล้วเสร็จ)
2. บริการวิชาการ
ด้านจัดฝึกอบรม
ที่สร้างรายได้ ทั้ง
ระดับในประเทศ
และนานาชาติ
- จานวน 14 ครั้ง
- จานวน 452 คน

ภารกิจด้าน/งาน ทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

1. บุคลากร
มีสมรรถนะ
ที่ไม่เพียงพอ
ต่อการ
สนับสนุน
พันธกิจของ
สถาบันฯ

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

1. การบรรลุ
ตัวชี้วัด
ข้อตกลงผล
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน
2. เป้าหมาย
การเข้าสู่
ตาแหน่ง
วิชาการของ
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(13)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

1. คงกิจกรรมเดิม
ที่มีอยู่

แผน

4. สรรหาบุคลากร
ที่มีคุณภาพเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจ
สถาบันฯ

แผน

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

2

ผล
2. จัดโครงการ R2R/ แผน
คลินิกวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนบุคลากร
สายสนับสนุนก้าว
เข้าสู่ตาแหน่งในสาย ผล
งาน
3. มีการจัดทา
แผน
แผนพัฒนา
ผล
บุคลากร

ผล
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ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ
ส่วน
งาน

3
ปาน 
ด้าน
กลาง
ประสิทธิผล

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)

มหา
วิทยาลัย

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง



2

3

ปาน
กลาง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

1. ตัวชี้วัด
ข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานของ
สถาบันฯ ในรอบ
12 เดือนที่
บรรลุผล
- เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ
90 จานวน 16
ตัวชี้วัด
- ระหว่าง
ร้อยละ 70-89
จานวน 1
ตัวชี้วัด
- น้อยกว่า
ร้อยละ 70
จานวน 9
ตัวชี้วัด
2. บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้า
ร่วมโครงการ
R2Rการเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการ
จานวน 29 คน
34 หัวข้อ

ภารกิจด้าน/งาน บริหาร
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

1. รายได้และ ผลประกอบ
ผลตอบแทน การรายได้ตาม
จากการจัดหา ไตรมาส
ประโยชน์ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

แผน

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

3

ผล

2. จัดทา
แผน
แผนการหา
รายได้ทั้งระยะ
ผล
สั้นและระยะ
ยาว
3. มีระบบการ แผน
ติดตามรายงาน ผล
ผลและรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน
ให้รับทราบทุก
เดือน
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ระดับผล
กระทบ

3
ด้านมูลค่า
ความ
เสียหาย
ทางการ
เงิน

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ
ส่วน
งาน

สูง 

มหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

3

4

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

สูง ผลประกอบการ
มาก รายได้ตามไตรมาส
รอบ 12 เดือน
เท่ากับ
2,881,742.16บาท
รายรับ
21,375,499.68 บาท
ค่าใช้จา่ ย
18,493,757.52 บาท
(รายได้ไม่เป็นตาม
เป้าหมายเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา (COVID-19)
ทาให้สถาบันฯ ไม่
สามารถดาเนินการ
จัดการฝึกอบรมซึ่ง
เป็นรายได้หลักของ
สถาบันฯ ได้

ภารกิจด้าน/งาน บริหาร (ต่อ)
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

2. ผลการ
ประเมินตาม
เกณฑ์
คุณภาพทาง
การศึกษา
(EdPEx) ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

1. คะแนน
ประเมินตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1 Band

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

แผน

2. พัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล
3. จัดตั้ง
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯ
เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน

แผน

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

3

ผล
ผล
แผน

ผล
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ระดับผล
กระทบ

3
ด้าน
ประสิทธิผล

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ส่วน
งาน

สูง



มหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

2

2

ปาน
กลาง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

ผลคะแนนการ
ประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพ
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น 2
Band โดยผล
คะแนนดังนี้
Band Process
เท่ากับ 1ABand Result
เท่ากับ 1B+

ภารกิจด้าน/งาน บริหารและธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

1. มีพฤติกรรม
ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การทุจริตใน
สถาบันฯ หรือ
การร้องเรียน
เรื่องการเรียก
รับผลประโยชน์
หรือทุจริต

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

ต้องไม่มีเรื่อง
ของพฤติกรรม
ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การทุจริตใน
สถาบันฯ หรือ
การร้องเรียน
เรื่องการเรียก
รับผลประโยชน์
หรือทุจริต

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

แผน

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

2

ผล

2. ทบทวนกฎ
แผน
ระเบียบข้อบังคับ
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนว
ปฏิบัติของ
ผล
มหาวิทยาลัย
3. มีการแต่งตั้ง
แผน
คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ที่มีความ
เสี่ยงเพื่อให้
ครอบคลุมการ
ผล
ปฏิบัติงาน และ
ให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
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ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

3
ปาน
ด้าน
กลาง
ประสิทธิผล

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ
ส่วน
งาน



มหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

2

2

ปาน
กลาง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

จานวนเรื่อง
การร้องเรียน
เรื่องการเรียก
รับผล
ประโยชน์หรือ
ทุจริต จานวน
0 เรื่อง

ภารกิจด้าน/งาน เทคโนโลยีสื่อสารและการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

1. ขาดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การจัดเก็บ
และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการ
ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน
และความ
สามารถในการ
ป้องกันภัย
คุกคาม

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

1. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การจัดทา
ฐานข้อมูล
2. ความ
สามารถในการ
ป้องกันภัย
คุกคามจาก
ภายนอก

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

แผน

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

3

ผล

2. มอบหมาย
แผน
หัวหน้างานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
จัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อ ผล
จัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล
3. มีการกาหนด แผน
สิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล
เพื่อป้องกันภัย
คุกคามจาก
ผล
ภายนอก
4. มีการติดตั้ง แผน
ซอฟต์แวร์เพื่อ
ป้องกันไวรัสใน
เครื่อง
ผล
คอมพิวเตอร์
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ระดับผล
กระทบ

3
ด้าน
ประสิทธิผล

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ส่วน
งาน

สูง



มหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

2

3

ปาน
กลาง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

1. ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการจัดทา
ฐานข้อมูล
จานวนร้อยละ
15 มีการจัดทา
ระบบ
ฐานข้อมูลการ
แจ้งซ่อม
ครุภัณฑ์ เพื่อ
ใช้การ
ดาเนินการ
ตัดสินใจในการ
ดาเนินการ
2. ความ
สามารถในการ
ป้องกันภัย
คุกคามจาก
ภายนอก
มีการติดตั้ง
ระบบป้องกัน
การเข้าถึง
ข้อมูลในเครื่อง
แม่ข่าย

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ของบุคลากร
5. มีระบบการ แผน
สารองข้อมูล
รองรับกรณี
ฉุกเฉินเพื่อ
ผล
ป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล
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ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ
ส่วน
งาน

มหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

ภารกิจด้าน/งาน บริการสถานที่และอาหาร
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)
 ด้านการดาเนินงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)
เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

1. การ
ดาเนินการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรมและ
การสร้าง
จิตสานึกสู่
ความเป็น
Eco
University
ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

ร้อยละของ
คะแนนจากการ
ประเมินตาม
ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศน์

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู่

แผน

2. จัดกิจกรรม
เพื่อขับเคลื่อน
สู่ความเป็น
Eco
University

แผน

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

2

ผล
ผล

112

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

3
ปาน
ด้าน
กลาง
ประสิทธิผล

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ
ส่วน
งาน



มหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

2

2

ปาน
กลาง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

สถาบันฯ
ดาเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่
ความเป็น Eco
Universityดังนี้
1. การจัดอบรม
การลดปริมาณ
ก๊าซเรือน
กระจก
ผู้เข้าอบรม
จานวน 22 คน
2. จัดกิจกรรม
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้สถาบัน
การเข้าร่วม
กิจกรรมสวน
สวยปี 5
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจานวน
68 คน
3. การอบรม
“การซักซ้อม
อพยพหนีไฟ
ประจาปี
ผู้เข้ารับการ

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(11)

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง
(Key Risk
Indicators :
KRI)
(12)

กิจกรรม
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง
(13)

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(14)

แผน
/ผล
ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
(15)

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ส่งผลกระทบ
ต่อ
วัตถุประสงค์
(16)
ระดับ
ส่วน
งาน

มหา
วิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
(17)
ระดับ
โอกาส
เกิด

ระดับ
ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome)
(18)

อบรม 75 คน
ทั้งนี้ร้อยละของ
คะแนนจากการ
ประเมินตาม
ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศน์ อยู่
ระหว่างการ
ประเมินผลจาก
กองกายภาพ
มหาวิทยาลัย
มหิดล
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รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปและวัฒนธรรม
จัดพิธถี วายพระราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดพิธีพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน พ.ศ. 2563) สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
(2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 )

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นำ�โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
88 พรรษา เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในพระบุญญาบารมี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำ�เพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการ รวมทั้งได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์เป็นที่ประจักษ์และระลึกอยู่ใน
ใจของพสกนิกรชาวไทย ก่อให้เกิดความสงบสุข และร่มเย็นแก่ชาติ และประชาชนตลอดมา (11 สิงหาคม พ.ศ. 2563)

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำ�ฝน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นำ�โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำ�นวยการสถาบัน
พัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ คณาจารย์ บุคลากร ร่วมทำ�บุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำ�ฝนประจำ�ปีเพื่อ
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา สร้างความเป็นสิริมงคล
รวมถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดหทัยนเรศวร์ (29 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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รายงานประจำ�ปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันมหิดล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นำ�โดยรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และทีมบริหารสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำ�ปี 2563 เพื่อน้อมรำ�ลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (24 กันยายน พ.ศ. 2563)

จัดทำ�บุญครบรอบ 37 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดทำ�บุญครบรอบ 37 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันฯ เพื่อเป็นการทำ�บุญอุทิศส่วน
กุศลให้แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บูรพาจารย์
ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ รวมทั้งอดีตผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ที่ล่วงลับทุกท่าน ทั้งนี้สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียนได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์พเิ ศษ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. นายแพทย์ธรี ะ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิริกุล อิศรานุรักษ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมในการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแด่บูรพาจารย์ผู้มีคุณูปาการที่วางรากฐาน
ทางวิชาการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพแนวใหม่โดยใช้หลักการ
สาธารณสุขมูลฐาน (23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
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พิธีทำ�บุญประจำ�เดือน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดกิจกรรมทำ�บุญประจำ�เดือนเกิด โดยร่วมถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตร
อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ ณ บริเวณห้องโถง อาคารอำ�นวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในปีงบประมาณ 2563
มีการจัดกิจกรรมทำ�บุญประจำ�เดือน จำ�นวน 12 ครั้ง

จัด Big Cleaning Day
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกิจกรรมทำ�ความสะอาดบริเวณห้องประชุม
บุญศิริ อาคารฝึกอบรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการทำ�งานเป็นทีมผ่านกิจกรรม และเตรียมความพร้อม
ในการจัดประชุมวิชาการเนอื่ งในวันครบรอบ 37 ปี แห่งการกอ่ ตัง้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (17 กรกฏาคม พ.ศ. 2563)

อาเซียนรวมพลังสร้างมิตรจิตอาสา
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างมิตรจิตอาสา เพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพให้สดใส”
ในโครงการประกวดสวนมุมสวยรอบรัว้ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 5 โดยมีผบู้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรรว่ มแรงร่วมใจ
ในการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังช่วยเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณด้าน
ข้างหอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (6 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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การดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีการดำ�เนินงานด้านการบริการวิชาการตามข้อตกลง
ของมหาวิทยาลัย (MUKPI) จำ�นวน 7 ตัวชี้วัด ผลการดำ�เนินงานดังนี้
ร้อยละความสำ�เร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
สถาบันฯ มีโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำ�นวน 2 โครงการ และผลการดำ�เนินงานมีความสำ�เร็จ
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 จำ�นวน 2 โครงการ
ตารางที่ 44 แสดงผลการดำ�เนินงานร้อยละความสำ�เร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

ร้้อยละความสำำ�เร็็จของโครงการตามยุุทธศาสตร์์ ร้้อยละ
ระดัับมหาวิิทยาลััย
• จำำ�นวนโครงการสำำ�คััญระดัับส่่วนงาน (PA) ที่่� โครงการ
สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์มหาวิิทยาลััย และมีี
ระดัับความสำำ�เร็็จเฉลี่่�ยไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ
80
• จำำ�นวนโครงการสำำ�คััญระดัับส่่วนงาน (PA) ที่่� โครงการ
สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์มหาวิิทยาลััย

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
50
100
200.00
1

2

1

2

ตารางที่่� 45 แสดงรายละเอีียดโครงการตามยุุทธศาสตร์์ระดัับมหาวิิทยาลััย
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพความ
เป็นผู้นำ�ด้าน Global
Health, Health Policy
and Development

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และสร้างเครือข่ายความร่วม
มือในการดำ�เนินงานวิจัยด้าน
Global Health, Health
Policy and Development
ร่วมกัน

จำ�นวนครั้งที่จัด

จำ�นวนผู้สนใจเข้า
ร่วม
จำ�นวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
จำ�นวนข่าวเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
2 โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสำ�รวจและพัฒนาคุณภาพ จำ�นวนกิจกรรม
ชีวิตผู้สูงอายุอำ�เภอพุทธ ชีวิตผู้สูงอายุที่ต้องการความ จำ�นวนผู้เข้าร่วม
มณฑล
ช่วยเหลือเป็นพิเศษในเขต
กิจกรรม
อำ�เภอพุทธมณฑล
ความพึงพอใจต่อ

แผน
4 ครั้ง

18 ครั้ง

100 คน

306 คน

4 เครือข่าย 35 เครือข่าย
4 ครั้ง

18 ครั้ง

3 กิจกรรม 8 กิจกรรม
800 คน

850 คน

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100

กิจกรรม
จำ�นวนองค์กรร่วม 3 องค์กร
ดำ�เนินการ
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ร้้อยละของบุุคลากรที่่�เป็็น Global Talents
ตารางที่่� 46 แสดงผลการดำำ�เนิินงานร้้อยละของบุุคลากรที่่เ� ป็็น Global Talents - บุุคลากรสายวิิชาการด้้านการวิิจัยั
ปีีงบประมาณ 2563
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

ร้้อยละของบุุคลากรที่่�เป็็น Global Talents บุุคลากรสายวิิชาการด้้านการวิิจััย

ร้้อยละ

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
5
21.43
428.60

ตารางที่่� 47 แสดงรายละเอีียดบุุคลากรสายวิิชาการที่่�เป็็น Global Talents
ลำำ�ดัับที่่�
1
2
3
4

ชื่่�อ – สกุุล
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุภา เพ่่งพิิศ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อรุุณศรีี มงคลชาติิ
รองศาสตราจารย์์ ดร.ธัันวดีี สุุขสาโรจน์์
Assistant Professor Dr.Seo Ah Hong

อายุุงาน
7
10
4
7

ค่่า h - index
20
10
5
8

ตารางที่่� 48 แสดงรายละเอีียดบุุคลากรสายสนัับสนุุนที่่�เป็็น Global Talents
ที่่�
1

ชื่่�อ – สกุุล
นายวิิชชุุกร สุุริยิ วงศ์์ไพศาล

คุุณสมบััติิของ Global Talents
จบการศึึกษาจากสถาบัันต่่างประเทศ (ประเทศออสเตรเลีีย)

ค่่า EBITDA
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน เป็็นกำำ�ไรก่่อนหัักดอกเบี้้�ยจ่่าย ค่่าใช้้จ่่ายทางภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าใช้้จ่่ายตััดจาย
ในปีีงบประมาณของสถาบัันฯ มีีค่่าเป็็นบวก
ตารางที่่� 49 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านค่่า EBITDA กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััด
ค่่า EBITDA

หน่่วยนัับ
บาท

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
เป็็นบวก เป็็นบวก
100

ค่่า Net Income (กำำ�ไรสุุทธิิ)
	ค่่า Net Income (กำำ�ไรสุุทธิิ) ของสถาบัันฯ ในปีีงบประมาณ 2563 มีีค่่าเป็็นบวก
ตารางที่่� 50 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านค่่า Net Income (กำำ�ไรสุุทธิิ) ของสถาบัันฯ
ตััวชี้้�วััด
ค่่า Net Income

หน่่วยนัับ
บาท
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ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
เป็็นบวก เป็็นบวก
100
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ค่่า Return on Asset (ROA)
ค่่า Return on Asset (ROA) ค่่าตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ ของสถาบัันฯในปีีงบประมาณ 2563 เท่่ากัับ 3.85
ตารางที่่� 51 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านค่่า Return on Asset (ROA)
ตััวชี้้�วััด
หน่่วยนัับ
ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
ค่่า ROA
ร้้อยละ
5
3.85
77.00
คะแนนการประเมิิน EdPEx
ผลการตรวจประเมิินส่่วนงานตามเกณฑ์์คุุณภาพการศึึกษาเพื่่�อการดำำ�เนิินงานที่่เ� ป็็นเลิิศ (Education Criteria
for Performance Excellence - EdPEx) ในปีีงบประมาณ 2563 ของสถาบัันฯ เพิ่่ม� ขึ้้น� 2 Band คืือ ส่่วนของกระบวนการ
Band Process เพิ่่�มขึ้้�น 1 Band และผลลััพธ์์ Band Result เพิ่่�มขึ้้�น 1 Band
ตารางที่่� 52 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านคะแนนการประเมิิน EdPEx
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

คะแนนการประเมิินผลลััพธ์์รวมของ
EdPEx
Band Process

Band

ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย
ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
เพิ่่�มขั้้�นอย่่างน้้อย
3.85
77.00

Band

เพิ่่�มขั้้�นอย่่างน้้อย 1 เพิ่่�มขั้้�น 1
100.00
Band ย่่อย
Band
Band Result
Band
เพิ่่�มขั้้�นอย่่างน้้อย 1 เพิ่่�มขั้้�น 1
100.00
Band ย่่อย
Band
	จำำ�นวนโครงการพัันธกิิจสััมพัันธ์์มหาวิิทยาลััยมหิิดลกัับสัังคม (University Social Engagement)
	จำำ�นวนโครงการพัันธกิิจสััมพัันธ์์มหาวิิทยาลััยมหิิดลกัับสัังคม (University Social Engagement) ที่่�ดำำ�เนิิน
การครบตามเกณฑ์์ 4 ด้้าน ที่่�สถาบัันฯดำำ�เนิินงาน มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 8 โครงการ
ตารางที่่� 53 แสดงผลการดำำ�เนิินงานด้้านจำำ�นวนโครงการพัันธกิิจสััมพัันธ์์มหาวิิทยาลััยมหิิดลกัับสัังคม

จำำ�นวนโครงการพัันธกิิจสััมพัันธ์์
โครงการ
มหาวิิทยาลััยมหิิดลกัับสัังคม
(University Social Engagement)

เป้้าหมาย
5

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
8
100

โครงการพัันธกิิจสััมพัันธ์์มหาวิิทยาลััยมหิิดลกัับสัังคม (University Social Engagement) ที่่�สถาบัันฯ ดำำ�เนิิน
การในปีีงบประมาณ 2563 ดัังนี้้�
1. โครงการสัังเคราะห์์ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพื่่�อพััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ
2. โครงการศึึกษาและพััฒนาการศึึกษาและฝึึกอบรมด้้านเวชศาสตร์์วิิถีีชีีวิิต
3. โครงการสานพลัังติิดตามและสนัับสนุุนกระบวนการนโยบายสุุขภาพเพื่่�อรองรัับสัังคมสููงวััยที่่�มีีคุุณภาพ
4. โครงการพััฒนาสมรรถนะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง ด้้านการสร้้างระบบหลัักประกัันสุุขภาพในระดัับท้้องถิ่่�นหรืือพื้้�นที่่�
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5.
6.
7.
8.

สถานที่่�ควบคุุม/ศููนย์์กัักกัันเพื่่�อสัังเกตอาการเริ่่�มป่่วยกลุ่่�มเสี่่�ยงผู้้�ติิดเชื้้�อโรคไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด 19)
รู้้�เท่่าทััน สร้้างสรรค์์สื่่�อปลอดภััย
โครงการสานสายใยสู่่�สัังคม มอบทุุนการศึึกษานัักเรีียน
นิิทรรศการ รััก “มััน” เลืือกได้้

สรุุปการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดของมหาวิิทยาลััย
ตารางที่่� 54 แสดงสรุุปผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดของมหาวิิทยาลััย (MUKPI)
ตััวชี้้�วััด

หน่่วยนัับ

1. ค่่า ROA
2. ร้้อยละความสำำ�เร็็จของโครงการตาม
ยุุทธศาสตร์์ระดัับมหาวิิทยาลััย
3. ร้้อยละของบุุคลากรที่่�เป็็น Global Talents
- บุุคลากรสายวิิชาการด้้านการวิิจััย
4. ค่่า EBITDA
5. ค่่า Net Income
6. คะแนนการประเมิินผลลััพธ์์รวมของ EdPEx

ร้้อยละ
ร้้อยละ

7. จำำ�นวนโครงการพัันธกิิจสััมพัันธ์์มหาวิิทยาลััย
มหิิดลกัับสัังคม
(University Social Engagement)

ร้้อยละ

ผลการดำำ�เนิินงาน
เป้้าหมาย ผลลััพธ์์ ร้้อยละของการดำำ�เนิินงาน
5
3.85
77.00
50
100
100
5

21.43

บาท
บาท
Band

เป็็นบวก เป็็นบวก
เป็็นบวก เป็็นบวก
เพิ่่�มขั้้�น เพิ่่�มขั้้น� 2
อย่่างน้้อย Band
1 Band
ย่่อย
โครงการ
5
8

100
100
100
100

100

สรุปผลการดำเนินงานตามข2อตกลงของมหาวิทยาลัย (MUKPI)
ด2านการบริหารจัดการ

หมายถึง มีผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับค่าเป้าหมายเท่ากับหรื อมากกว่าเป้าหมาย
หมายถึง มีผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับค่าเป้าหมายระหว่างร้ อยละ >? - AB
หมายถึง มีผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับค่าเป้าหมายน้ อยกว่าร้ อยละ >?

แผนภาพที่่� 15 สรุุปผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อตกลงของมหาวิิทยาลััย (MUKPI) ด้้านการบริิหารจััดการ
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การปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการ
	จากผลการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2563 สถาบัันฯดำำ�เนิินงานตามข้้อตกลงของมหาวิิทยาลััย (MUKPI)
จำำ�นวน 7 ตััวชี้้�วััด มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�บรรลุุผลตามที่่�กำำ�หนดไว้้จำำ�นวน 6 ตััวชี้้�วััด และบรรลุุผลมากว่่าร้้อยละ 75
จำำ�นวน 1 ตััวชี้้�วััด เพื่่�อการปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารจััดการให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขั้้�น
สถาบัันฯได้้มีีการปรัับยุุทธศาสตร์์ด้้านการบริิหารจััดการ สำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณปีี 2564 – 2567 ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การพััฒนาระบบบริิหารจััดการเพื่่�อความเป็็นเลิิศอย่่างยั่่�งยืืน
เป้้าประสงค์์
1. เกิิดแผนพััฒนาสมรรถนะบุุคลากรที่่�ครอบคลุุมทุุกสายงาน สายวิิชาการ/สายสนัับสนุุน
2. บุุคลากรได้้รัับการพััฒนาสมรรถนะบุุคลากรตามแผนพััฒนาฯ ทุุกสายงานครอบคลุุมทุุกพัันธกิิจ
3. เกิิดระบบการบริิหารข้้อมููล (Big Data) ครอบคลุุมทุุกพัันธกิิจ
4. เกิิดระบบการบริิหารความเสี่่�ยง (ERM)
5. มีีระบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพบุุคลากร
6. มีีระบบการจััดการความรู้้�เพื่่�อพััฒนากระบวนการปฏิิบััติิงาน
7. บุุคลากรมีีคุุณภาพชีีวิิตการทำำ�งานและมีีความสมดุุลระหว่่างชีีวิิตส่่วนตััวและชีีวิิตการทำำ�งาน
8. มีีระบบการบริิหารจััดการของสถาบัันฯ ตามหลัักธรรมาภิิบาล
9. ส่่วนงานมีีภาพลัักษณ์์องค์์กรที่่�ดีี
10. ส่่วนงานมีีการพััฒนาความเป็็น Green Institute ที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายมหาวิิทยาลััยเชิิงนิิเวศน์์
กลยุุทธ์์
1. จััดทำำ�แผนพััฒนาสมรรถนะบุุคลากรที่่�ครอบคลุุมทุุกสายงาน สายวิิชาการ/สายสนัับสนุุน โดยการวิิเคราะห์์อััตรา
กำำ�ลัังและแผนพััฒนาบุุคลากรให้้สอดคล้้องตามภารกิิจของสถาบัันฯ
2. พััฒนาสมรรถนะบุุคลากรเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่องค์์กรโดยจััดกิิจกรรมพััฒนาสมรรถนะบุุคลากรตามสายงาน
และกิิจกรรมพััฒนาและสนัับสนุุนบุุคลากรสู่่� Global Talent
3. พััฒนาระบบข้้อมููลมหาศาล (Big Data) เพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินงานของสถาบัันฯ ทุุกพัันธกิิจ จััดกิจกิ
ิ ิจกรรมพััฒนา
ระบบความปลอดภััยของการบริิหารจััดการข้้อมููลภายในองค์์กร Cyber Security
4. พััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่�ยง (ERM) ภายในองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยจััดกิจิ กรรมให้้ความรู้้� และวิิเคราะห์์
จััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่�ยง เละการติิดตามผล
5. ยกระดัับประสิิทธิิภาพการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน ด้้วยกิิจกรรม High Performance, High Payment
6. ส่่งเสริิมการจััดการความรู้้�เพื่่�อพััฒนากระบวนการปฏิิบััติิงานด้้วยกิิจกรรมการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ภายในส่่วนงาน
(KM)
7. พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตการทำำ�งานของบุุคลากร โดยคณะทำำ�งานสร้้างสุุของค์์กร
8. พััฒนาระบบการบริิหารจััดการด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล จััดโครงการทบทวนประกาศ กฎ ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เอื้้�อต่่อ
ประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงาน
9. สร้้างเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรเชิิงรุุกโดยการประชาสััมพัันธ์์ภาพลัักษณ์์สถาบัันฯ ในสื่่�อสัังคมทุุกช่่องทาง
10. พััฒนา Green Institute โดยจััดโครงการ Smart Building และโครงการพััฒนาด้้านกายภาพ ความปลอดภััยและ
สิ่่�งแวดล้้อม
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