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สารจากผู้อ านวยการ 
 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
สถาบันทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านสุขภาวะโลก นโยบาย
สุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพโดยใช้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อมุ่งสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability Development 
Goals (#SDGs) ของโลก รวมถึงบูรณาการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ตามพันธกิจหลักดังนี้ 

พันธกิจด้านการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เป็นผู้น าการจัดการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  ผ่าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบ
สุขภาพที่ยั่งยืน โดยผ่านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พันธกิจการวิจัย มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพ่ือสร้างและพัฒนา
ระบบสุขภาพให้สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นด้านสุขภาพเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้หลักการการสาธารณสุขมูลฐาน  เน้นการพัฒนาด้านนโยบาย และด้านการจัดการ ในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดการบริการปฐมภูมิที่สามารถบูรณาการกับการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แนวคิดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเสริมพลังอ านาจแก่ประชาชนและชุมชนในการดูแลตนเอง 
รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการและการพัฒนาสุขภาพ    

พันธกิจด้านบริการวิชาการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายของบุคลากรผู้น าด้านสุขภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการน าแนวคิดและกลยุทธ์
ของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) มาใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  ใช้บทเรียน
ความส าเร็จของประเทศไทย ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร 
ผู้น าด้านการสาธารณสุข และนักปฏิบัติการจากภูมิภาคท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ ที่ครอบคลุมทั้งด้าน
นโยบายและด้านการจัดการพัฒนาสุขภาพ (Health Policy and Development)  มีการเรียนรู้ประเด็น
ปัญหาสุขภาพโลก (Global Health) และสุขภาพระดับพ้ืนที่  ผ่านกระบวนการฝึกอบรม สัมมนา การจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน 

การด าเนินงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความก้าวหน้าและ
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษา ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ รวมถึงองค์กรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกท้ัง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ จนปรากฎผลงานเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวสถาบันฯ สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูล เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนต่อไป 

 
 
        

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์) 
   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
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 สถาบัันพััฒนาสุขภาพัอาเซีียน เดิิมช่ื่�อ “ศููนย์์ฝึึกอบรมและพััฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซีีย์น” เติิบโติควบคู�
มากับการพััฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศูไทย์ ซ่ี�งเป็นการดูิแลรักษาสุขภาพัแบบองค์รวมที�คำาน่งถ่ึงสุขภาวะ
ในทุกมิติิ ทั�งร�างกาย์ จิิติใจิ สังคม และจิิติวิญญาณ โดิย์อาศัูย์การมีส�วนร�วมจิากประชื่าชื่นในชุื่มชื่นและภาคส�วนติ�าง ๆ 
ของสังคมในการจัิดิระบบดูิแลสุขภาพั และยั์งเกี�ย์วข้องกับการพััฒนากลไกการให้้บริการทางสุขภาพัที�ประชื่าชื่นเข้าถ่ึงได้ิ 
เพ่ั�อให้้ประชื่าชื่นมีสุขภาพัดีิอย์�างทั�วถ่ึงและเท�าเทีย์ม เร่�องของสาธารณสุขมูลฐานจ่ิงเป็นรากฐานสำาคัญของการพััฒนา
งานสาธารณสุขของประเทศู เม่�อวันที� 11 ตุิลาคม พั.ศู. 2531 ได้ิย์กฐานะเป็นสถึาบันพััฒนาการสาธารณสุขอาเซีีย์น 
และในปี พั.ศู. 2552 สภามห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ได้ิปรับเปลี�ย์นช่ื่�อ “สถึาบันพััฒนาการสาธารณสุขอาเซีีย์น” เป็น  
“สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น” เป็นหน่วยงานในกำำากำับัของมหาวิทยาลััยตาม พัระราชบััญญัติมหาวิทยาลััยมหิดลั 

ลัักษณะองค์์กร
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น เติิบโติและพััฒนามาจิากโครงการศููนย์์ฝึึกอบรมและพััฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานอาเซีีย์น เริ�มดิำาเนินการในปี พั.ศู. 2525 โดิย์มีวัติถุึประสงค์เพ่ั�อสนับสนุนการพััฒนาบุคลากรทางด้ิานสาธารณสุข
มูลฐานในประเทศูไทย์และกลุ�มประเทศูอาเซีีย์นซ่ี�งเป็นรากฐานสำาคัญของการพััฒนางานสาธารณสุขของภูมิภาค 
ในปี พั.ศู. 2529 ได้ิเริ�มดิำาเนินการห้ลักสูติรการบริห้ารสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ (นานาชื่าติิ) เป็นห้ลักสูติรแรกของโลก 
ซ่ี�งมีบทบาทติ�อการถึ�าย์ทอดิประสบการณ์การพััฒนาโดิย์กลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานของประเทศูไทย์ให้้แก�ประเทศู
กำาลังพััฒนาและพััฒนาแล้วทั�วโลก 

วิิสััยทััศน์์ (Vision)
 เป็นห้น่�งในสถึาบันทางวิชื่าการที�ได้ิรับการย์อมรับในระดัิบโลกด้ิานสุขภาวะโลก นโย์บาย์สุขภาพั และการพััฒนา
สุขภาพั “World-class Academic Institute in Global Health, Health Policy, and Development in Primary 
Health Care”

เป้้าหมายสัูงสัุด (Ultimate Goal)

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  

พััน์ธกิจ (Mission)

1. จัิดิกระบวนการเรีย์นรู้สู�การเปลี�ย์นแปลงเพ่ั�อผลิติ
บัณฑิิติให้้เป็นผู้นำาการจัิดิการสุขภาพัอย์�างย์ั�งย์่น 

2. เสริมสร้างศัูกย์ภาพัของบุคลากรทางดิ้านสุขภาพั
เพ่ั�อสนับสนุนการพััฒนาสุขภาพัอย์�างย์ั�งย์่น

3. พััฒนางานวิจัิย์เพ่ั�อสร้างต้ินแบบนวัติกรรมดิ้าน 
การเป็นสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอย์�างย์ั�งย์่น

วิัฒน์ธรรมองค์์กร (Core Value)

A = Academic Excellence with Social Responsibility: มีีความีเป็็นเลิิศทางวิชาการแลิะรับผิิดชอบต่่อสัังคมี

I = Internationalization:  มีีความีเป็็นนานาชาต่ิ

H = Harmony with Culture and Environment: มีีความีกลิมีกลิืนด้านวัฒนธรรมีแลิะสัิ�งแวดลิ้อมี

D = Dynamic Management: มีีการบริหารจััดการที�คลิ่องต่ัว
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ยุทัธศาสัตร์

ยุทธศาสตร์สถาบัันพััฒนาสุขภาพัอาเซีียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างงานวิจัิย์เพ่ั�อสนับสนุนการพััฒนานโย์บาย์สุขภาพั       
ที�สอดิคล้องกับแนวคิดิเร่�องการสร้างเสริมสุขภาพั 
สุขภาวะโลก และ พัฤฒพัลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การศู่กษาเพ่ั�อสร้างผู้นำาด้ิานนโย์บาย์สุขภาพั การพััฒนา
สุขภาพั สุขภาวะโลก และพัฤฒพัลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การจัิดิการเรีย์นรู้และการบริการวิชื่าการที�เป็นเลิศู 
เพ่ั�อพััฒนาสู�การเป็นผู้นำาการขับเคล่�อนสังคมด้ิาน 
สุขภาวะโลก นโย์บาย์สุขภาพั การพััฒนาสุขภาพัและ       
พัฤฒพัลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพััฒนาระบบบริห้ารจิัดิการเพั่�อความเป็นเลิศูอย์�าง
ย์ั�งย์่น

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลััยมหิดลั
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
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คณะกรรมีการนโยบายสัถาบันพััฒนาสัุขภาพัอาเซีียน
(Policy Board of ASEAN Institute for Health Development)

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ศาสัต่ราจัารย์เกียรต่ิคุณ นายแพัทย์ป็ระเวศ วะสัี
คุณหญิิงลิักษณาจัันทร เลิาหพัันธุ์
นายแพัทย์วิวัฒน์ โรจันพัิทยากร
ศาสัต่ราจัารย์ ดร.ชื�นฤทัย กาญิจันะจัิต่รา
ดร.สัมีเกียรต่ิ ต่ั�งกิจัวานิชย์
รองอธิการบดีฝ่่ายการศึกษา
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.นายแพัทย์ ภูดิท เต่ชาต่ิวัฒน์
(ผิู้อำานวยการสัถาบันพััฒนาสัุขภาพัอาเซีียน)
ผิู้ช่วยศาสัต่ราจัารย์ ดร.นายแพัทย์วิชช์ เกษมีทรัพัย์
(รองผิู้อำานวยการสัถาบันพััฒนาสัุขภาพัอาเซีียน)

ป็ระธานกรรมีการ
รองป็ระธานกรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการแลิะเลิขานุการ

กรรมีการแลิะผิู้ช่วยเลิขานุการ

คณะกรรมีการที�ป็รึกษาสัถาบันพััฒนาสัุขภาพัอาเซีียน
(Advisory Board of ASEAN Institute for Health Development)

ศาสัต่ราจัารย์พัิเศษ นายแพัทย์ ไพัจัิต่ร ป็วะบุต่ร
ศาสัต่ราจัารย์เกียรต่ิคุณ ดร. นายแพัทย์สัำาลิี เป็ลิี�ยนบางช้าง
นายแพัทย์สัมีศักดิ� ชุณหรัศมีิ�
ป็ลิัดกระทรวงสัาธารณสัุข
ป็ลิัดกระทรวงการพััฒนาสัังคมีแลิะความีมีั�นคงของมีนุษย์
อธิบดีกรมีอาเซีียน กระทรวงการต่่างป็ระเทศ
อธิบดีกรมีความีร่วมีมีือระหว่างป็ระเทศ กระทรวงการต่่างป็ระเทศ
รองอธิการบดีมีหาวิทยาลิัยมีหิดลิ
Chief Representative of JICA Thailand Office
ดร.บุญิเกียรต่ิ โชควัฒนา
ศาสัต่ราจัารย์เกียรต่ิคุณ นายแพัทย์บุญิชอบ พังษ์พัานิช
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร. แพัทย์หญิิงอรพัินท์ สัิงหเดช
ศาสัต่ราจัารย์เกียรต่ิคุณ ดร. นายแพัทย์สัมีอาจั วงษ์ขมีทอง
นายแพัทย์ วิวัฒน์ โรจันพัิทยากร
ดร. นายแพัทย์พัรเทพั ศิริวนารังสัรรค์
นายแพัทย์ป็ระสัิทธิชัย มีั�งจัิต่ร
รองศาสัต่ราจัารย์ นายแพัทย์ศักดิ�ชัย วงศ์กิต่ต่ิรักษ์
ผิู้อำานวยการสัถาบันพััฒนาสัุขภาพัอาเซีียน

ป็ระธานกรรมีการ
รองป็ระธานกรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
เลิขานุการ
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รายนามีที�ป็รึกษาผิู้อำานวยการ ศาสัต่ราจัารย์ นายแพัทย์ธีระ รามีสัูต่
ศาสัต่ราจัารย์เกียรต่ิคุณ ดร.พัันธุ์ทิพัย์ รามีสัูต่
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.บุญิยง เกี�ยวการค้า
ดร. นายแพัทย์พัรเทพั ศิริวนารังสัรรค์
รองศาสัต่ราจัารย์ นายแพัทย์องอาจั  วิพัุธศิริ
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชต่ิรัต่น์               

คณะกรรมีการป็ระจัำาสัถาบัน

รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.นายแพัทย์ภูดิท เต่ชาต่ิวัฒน์
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.สัมีบูรณ์ ศิริสัรรหิรัญิ
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.นายแพัทย์ศักดา อาจัองค์ วัลิลิิภากร
ผิู้ช่วยศาสัต่ราจัารย์ ดร.นายแพัทย์วิชช์ เกษมีทรัพัย์
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.นายแพัทย์นันทวัช สัิทธิรักษ์
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัต่นพัันธ์
ผิู้ช่วยศาสัต่ราจัารย์ ดร.บังอร เทพัเทียน  
ผิู้ช่วยศาสัต่ราจัารย์ ดร.อรพัินท์ เลิ่าซีี�
รองศาสัต่ราจัารย์ ดร.ธันวดี สัุขสัาโรจัน์  
ผิู้ช่วยศาสัต่ราจัารย์ ดร.ป็ระภาพัรรณ จัูเจัริญิ
นางสัาวกวินารัต่น์ สัุทธิสัุคนธ์
นางสัาวนฤมีลิ จัันทรเจัิด
นางนวลิน้อย บุญิชูสั่ง
นางสัาวณัฐริกา ก้อนเงิน
นายอภิสัิทธิ� คุณวรป็ัญิญิา 

ป็ระธานกรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
กรรมีการ
เลิขานุการคณะกรรมีการ
ผิู้ช่วยเลิขานุการคณะกรรมีการ
ผิู้ช่วยเลิขานุการคณะกรรมีการ
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รายรับ – ค่าใช้จั่าย
 ปีงบประมาณ 2563 สถึาบันฯ ได้ิรับเงินจัิดิสรรงบประมาณจิากสำานักงบประมาณสำาห้รับเป็นค�าใช้ื่จิ�าย์ติ�าง ๆ 
รวมทั�งสิ�น 61,478,512.00 บาท (ห้กสิบเอ็ดิล้านสี�แสนเจ็ิดิห้ม่�นแปดิพัันห้้าร้อย์สิบสองบาทถ้ึวน) โดิย์เป็นการจัิดิสรร
จิากเงินราย์ได้ิสถึาบัน จิำานวน  24,256,300.00 บาท และได้ิรับจัิดิสรรจิากงบประมาณแผ�นดิิน จิำานวน  37,222,212.00 บาท

 -

 5,000,000 .00

 10,000 ,000.00

 15,000 ,000.00

 20,000 ,000.00

 25,000 ,000.00

 30,000 ,000.00

 35,000 ,000.00

 40,000 ,000.00

ป,2560 ป,2561 ป,2562 ป,2563 

รายรับจากเงินงบประมาณแผ>นดิน รายรับจากเงินรายไดAสถาบันฯ 

แผนภาพัที� 1 ราย์รับของสถึาบันฯ ปีงบประมาณ 2563

ค่าใช้จั่ายของสัถาบันฯ 
 ปีงบประมาณ 2563 สถึาบันฯมีค�าใช้ื่จิ�าย์รวมทั�งสิ�น 53,846,714.53 บาท (ห้้าสิบสามล้านบาทแปดิแสน 
สี�ห้ม่�นห้กพัันเจ็ิดิร้อย์สิบสี�บาทห้้าสิบสามสติางค์) โดิย์เป็นค�าใช้ื่จิ�าย์ที�ได้ิรับเงินจัิดิสรรจิากงบประมาณแผ�นดิิน จิำานวน 
35,352,957.01 บาท และจิากเงินราย์ได้ิของสถึาบันฯ จิำานวน 18,493,757.52 บาท 

 -

 5,000,000 .00

 10,000 ,000.00

 15,000 ,000.00

 20,000 ,000.00

 25,000 ,000.00

 30,000 ,000.00

 35,000 ,000.00

 40,000 ,000.00

ป,2560 ป,2561 ป,2562 ป,2563 

ค/าใช3จ/ายจากเงินงบประมาณแผ/นดิน ค/าใช3จ/ายจากเงินรายได3สถาบันฯ 

แผนภาพัที� 2  ค�าใช้ื่จิ�าย์ของสถึาบันฯ ปีงบประมาณ 2563
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ข้อมีูลิอัต่รากำาลิังของสัถาบันพััฒนาสัุขภาพัอาเซีียน (ข้อมีูลิ ณ วันที� 30 กันยายน  2563 )
ตารางท่ี่�  1 แสดงลัักษณะโดยรวมของบุุคลัากรสายวิชาการ

หมายเหตุ

รองศูาสติราจิารย์์ 3 คน ย์่มตัิวมาจิาก คณะสังคมศูาสติร์และมนุษย์ศูาสติร์ คณะแพัทย์ศูาสติร์ศิูริราชื่พัย์าบาล และ 

คณะแพัทย์ศูาสติร์โรงพัย์าบาลรามาธิบดีิ

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 2 คน ย์่มตัิวมาจิาก คณะสังคมศูาสติร์และมนุษย์ศูาสติร์ และคณะแพัทย์ศูาสติร์โรงพัย์าบาล

รามาธิบดีิ

ตารางท่ี่�  2   แสดงลัักษณะโดยรวมของบุุคลัากรสายสนัับุสนุันั

หมายเหตุ  ระดัิบปฏิิบัติิการ พันักงานมห้าวิทย์าลัย์ส�วนงานย์่มตัิวชื่�วย์ราชื่การ 1 คน

ตำาแหน่ัง ข้าราชการ พนัักงานัมหาวิที่ยาลััย รวม (ร้อยลัะ)

ศูาสติราจิารย์์ 1 1 (5)

รองศูาสติราจิารย์์ 5 5 (26)

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 1 12 13 (69)

รวมทัี่�งสิ�นั 1 18 19 (100)

ตำาแหน่ัง พันักงาน

มห้าวิทย์าลัย์

เงินอุดิห้นุน

พันักงาน

มห้าวิทย์าลัย์

ส�วนงาน

ลูกจ้ิาง

งบประมาณ

ลูกจ้ิาง

ส�วนงาน

รวม

(ร้อย์ละ)

สนับสนุนวิชื่าการ 11 11 (17)

-ลูกจ้ิางชัื่�วคราวชื่าวไทย์ 3 3 (5)

-ลูกจ้ิางประจิำาเงินงบประมาณ 12 12 (19)

-ลูกจ้ิางประจิำาเงินราย์ได้ิสถึาบันฯ 7 7 (11)

กลุ�มวิชื่าชีื่พัเฉพัาะ 5 1 6 (10)

สนับสนุนทั�วไประดัิบปฏิิบัติิการ 20 3 - 23 (36)

สนับสนุนทั�วไประดัิบชื่�วย์ปฏิิบัติิการ - 1 - 1 (2)

รวมทัี่�งสิ�นั 36 5 12 10 63 (100)
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ทรัพัยากรแลิะสัิ�งเอื�ออำานวยการดำาเนินงาน
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น เป็นสถึาบันวิชื่าการที�ออกแบบเพ่ั�อรองรับการจัิดิประชุื่ม ฝึึกอบรม และสัมมนา 

ดัิงนั�นอาคารจ่ิงได้ิรับการออกแบบให้้สอดิคล้องกับวัติถุึประสงค์ของการก�อตัิ�งสถึาบันฯ โดิย์เป็นกลุ�มอาคารที�สามารถึใช้ื่

งานได้ิอย์�างเป็นระเบีย์บเบ็ดิเสร็จิ ประกอบด้ิวย์อาคารสำานักงาน อาคารการฝึึกอบรม และอาคารที�พััก อีกทั�งย์ังมี

ทรัพัย์ากรและสิ�งเอ่�ออำานวย์ความสะดิวกในการดิำาเนินงาน ดัิงนี�

หอพัักอาเซีียนเฮ้้าสั์
 ห้อพัักอาเซีีย์นเฮ้้าส์ เป็นอาคารคอนกรีติสูง 3 ชัื่�น จิำานวน 51 ห้้อง ตัิ�งอย์ู�ภาย์ในมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ศูาลาย์า 

การเดิินทางสะดิวก ปลอดิภัย์ สภาพัแวดิล้อมสะอาดิ ร�มร่�นด้ิวย์ต้ินไม้นานาชื่นิดิ มีพันักงานรักษาความปลอดิภัย์ติลอดิ 

24 ชัื่�วโมง เปิดิให้้บริการสำาห้รับนักศู่กษาและบุคคลทั�วไป ประเภทราย์วันและราย์เด่ิอน

• ห้้องพัักราย์เด่ิอนสำาห้รับนักศู่กษาระดัิบปริญญาติรี ห้้องพัักราคา 5,300 บาท (ค�านำ�า 200 บาทติ�อคน ค�าไฟ 

ห้น�วย์ละ 7 บาท) และมีการทำาสัญญาเงินมัดิจิำาค�าห้้องพััก 6,300 บาทติ�อคน

• ห้้องพัักราย์เด่ิอนสำาห้รับนักศู่กษาระดัิบปริญญาโทห้ร่อปริญญาเอก มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล

• ห้้องเดีิ�ย์ว ราคา 5,300 บาท (ค�านำ�า 200 บาทติ�อคน ค�าไฟห้น�วย์ละ 7 บาท)

•  ห้้องคู� ราคา 6,500 บาท (ค�านำ�า 200 บาทติ�อคน ค�าไฟห้น�วย์ละ 7 บาท)

• ห้้องพัักราย์เด่ิอนนักศู่กษาที�กำาลังศู่กษาอย์ู�ที�สถึาบันฯ

• ห้้องพัักเดีิ�ย์ว ราคา 5,300 บาท (ค�านำ�า 100 บาทติ�อคน ค�าไฟฟรี 70 ห้น�วย์แรก ห้น�วย์ติ�อไปคิดิ 

ห้น�วย์ละ 7 บาท)

• ห้้องพัักคู� ราคา 6,500 บาท (ค�านำ�า 100 บาทติ�อคน ค�าไฟฟรี 100 ห้น�วย์แรก ห้น�วย์ติ�อไปคิดิ 

ห้น�วย์ละ 7 บาท)

• ห้้องพัักราย์ค่น ค่นละ 600 บาท/ห้้อง/วัน

ห้องสัมีุด
 ห้้องสมุดิสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น อย์ู�ภาย์ใต้ิสำานักงานเคร่อข�าย์ห้้องสมุดิ โดิย์ห้อสมุดิและคลังความรู้

มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล เป็นห้้องสมุดิอิเล็กทรอนิกส์ที�ทันสมัย์สมบูรณ์พัร้อมบริการ ใช้ื่ระบบห้้องสมุดิอัติโนมัติิ SIERRA เพ่ั�อ

บริห้ารจัิดิการทรัพัย์ากรสารสนเทศูและเพ่ั�อส่บค้นสารสนเทศู ชื่�วย์ให้้เกิดิความสะดิวกและเพิั�มประสิทธิภาพังานบริการ

เป็นอย์�างมาก  ห้้องสมุดิได้ิจัิดิการทรัพัย์ากรสารสนเทศูติามห้ลักเกณฑ์ิมาติรฐานสากลที�ผ�านกระบวนการคัดิเล่อกจิาก

ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพัาะทาง โดิย์คำาน่งถ่ึงประโย์ชื่น์ในการเช่ื่�อมโย์งข้อมูลระดัิบสากล มีการจัิดิห้มวดิห้มู�ติามระบบ LC 

(Library Congress Classification) สำาห้รับห้นังส่อทั�วไปและใช้ื่ระบบ NLM (National Library of Medicine) สำาห้รับ

ห้นังส่อทางการแพัทย์์และสาธารณสุขเพ่ั�อความเห้มาะสม นอกจิากทรัพัย์ากรตัิวเล�มในห้้องสมุดิแล้วสมาชิื่กห้้องสมุดิ

ยั์งสามารถึใช้ื่ทรัพัย์ากรอิเล็กทรอนิกส์ ทั�ง E-Books, E-Journals, E-Databases ครอบคลุมในทุกสาขาวิชื่า เป็นจิำานวนมาก 

ห้้องสมุดิให้้บริการผ�านเทคโนโลยี์สมรรถึนะสูงเพ่ั�อความรวดิเร็วในการเข้าถ่ึงสารสนเทศูอย์�างไร้ข้อจิำากัดิทั�งเวลาและ
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สถึานที� เพ่ั�อเป็นแห้ล�งศู่กษาค้นคว้าที�มีคุณภาพัติามนโย์บาย์ของห้้องสมุดิ นอกจิากนี�ห้้องสมุดิย์ังมีบริการติ�าง ๆ ที�ชื่�วย์

ให้้ผู้ใช้ื่บริการสามารถึเข้าถ่ึงสารสนเทศูที�มีข้อจิำากัดิในการเข้าถ่ึงติามบริบทของผู้ใช้ื่บริการอย์�างเห้มาะสมติ�อไป

ห้องป็ระชุมี
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มีห้้องประชุื่มที�มีอุปกรณ์ครบครันพัร้อมระบบเสีย์งและการฉาย์ภาพั มีอุปกรณ์

บันท่กเสีย์งในตัิวเพ่ั�อให้้สามารถึบันท่กการประชุื่ม และสามารถึรองรับบริการแบบบุคคลห้ร่อกลุ�ม ดัิงนี�

ห้้องประชุื่ม ความจุิ (ที�นั�ง) รูปแบบ

ห้้องประชุื่ม 1104 10 – 15 Meeting room

ห้้องประชุื่ม 1106 6 – 10 Meeting room

ห้้องประชุื่ม 1107 6 – 10 Meeting room

ห้้องประชุื่ม 2102 12 – 15 Meeting room

ห้้องประชุื่ม 2106 25 – 30 Class room

ห้้องประชุื่ม 2108 50 – 60 Class room

ห้้องประชุื่มราชื่พัฤกษ์ 20 – 25 Class room

ห้้องประชุื่มกระแส  ชื่นะวงศ์ู 20 – 25 Class room

ห้้องประชุื่มบุญศิูริ 80 – 100 Class room

ห้อประชุื่มณัฐ  ภมรประวัติิ 150 Theater
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ส่วนที่ 2 กำิจกำรรมเด่น



รายงานประจำาปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานประจำาปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

1312

โครงการเฉลิิมีพัระเกียรต่ิ 65 พัรรษา สัมีเด็จัพัระกนิษฐาธิราชเจั้า 
กรมีสัมีเด็จัพัระเทพัรัต่นราชสัุดาฯ สัยามีบรมีราชกุมีารี 
 คณะกรรมการประจิำาสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นได้ิมีมติิให้้เสนอขออนุมัติิจิากมห้าวิทย์าลัย์ในการจัิดิทำา

โครงการเฉลิมพัระเกีย์รติิ 65 พัรรษา สมเด็ิจิพัระกนิษฐาธิราชื่เจ้ิา กรมสมเด็ิจิพัระเทพัรัตินราชื่สุดิาฯ สย์ามบรมราชื่กุมารี 

เพ่ั�อเป็นการเฉลิมฉลองเน่�องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห้�งการก�อตัิ�งสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ในปี พั.ศู. 2562 

และครบรอบ 50 ปี วันพัระราชื่ทานนาม 131 ปี มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล และเพ่ั�อสำาน่กในพัระมห้ากรุณาธิคุณที� 

สมเด็ิจิพัระกนิษฐาธิราชื่เจ้ิา กรมสมเด็ิจิพัระเทพัรัตินราชื่สุดิาฯ สย์ามบรมราชื่กุมารี ทรงมีติ�อสถึาบันพััฒนาสุขภาพั

อาเซีีย์นและมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ในวันที� 2 เมษาย์น 2563 สมเด็ิจิพัระกนิษฐาธิราชื่เจ้ิา กรมสมเด็ิจิพัระเทพัรัตินราชื่สุดิาฯ 

สย์ามบรมราชื่กุมารี จิะเจิริญพัระชื่นมายุ์ครบ 65 พัรรษา โดิย์โครงการฯ ประกอบด้ิวย์ การจัิดิสร้างพัระพุัทธรูปขนาดิห้น้าตัิก 

65 นิ�ว นำาแบบมาจิากพัระพุัทธมห้าลาภเป็นพัระพุัทธรูปที�สมเด็ิจิพัระกนิษฐาธิราชื่เจ้ิา กรมสมเด็ิจิพัระเทพัรัตินราชื่สุดิาฯ 

สย์ามบรมราชื่กุมารี พัระราชื่ทานให้้แก�มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล และการจัิดิสร้างห้อพัระเฉลิมพัระเกีย์รติิฯ เพ่ั�อประดิิษฐาน

พัระพุัทธรูปห้น้าตัิก 65 นิ�ว และลานปฏิิบัติิธรรมบริเวณด้ิานห้น้าอาคารอำานวย์การของสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น 

เพ่ั�อแสดิงถ่ึงความจิงรักภักดีิของบุคลากรมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิลติ�อสมเด็ิจิพัระกนิษฐาธิราชื่เจ้ิา กรมสมเด็ิจิพัระเทพัรัตินราชื่สุดิาฯ 

สย์ามบรมราชื่กุมารี และเป็นที�สักการะบูชื่าเป็นสถึานที�ย่์ดิเห้นี�ย์วจิิติใจิให้้ประพัฤติิติน โดิย์ย่์ดิพัระองค์ท�านเป็นแบบอย์�าง

แห้�งการเสีย์สละเพ่ั�อประชื่าชื่นและประเทศูชื่าติิ และใช้ื่สถึานที�ดัิงกล�าวสำาห้รับการปฏิิบัติิธรรมของนักศู่กษา คณาจิารย์์ 

บุคลากร ของ มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล และประชื่าชื่นทั�วไป

 ในปีงบประมาณ 2563 ได้ิมีการดิำาเนินโครงการที�สำาคัญดัิงนี�

 สมเดิ็จิพัระกนิษฐาธิราชื่เจิ้า กรมสมเดิ็จิพัระเทพัรัตินราชื่สุดิาฯ สย์ามบรมราชื่กุมารี เสดิ็จิพัระราชื่ดิำาเนิน 

ทอดิพัระเนติรนิทรรศูการโครงการเฉลิมพัระเกีย์รติิ 65 พัรรษาฯ ในพัิธีเปิดิอาคารศููนย์์การแพัทย์์มห้ิดิลบำารุงรักษ์ 

จัิงห้วัดินครสวรรค์ (21 มกราคม  พั.ศู. 2563)
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 ศูาสติราจิารย์์คลินิกเกีย์รติิคุณ นาย์แพัทย์์ปิย์ะสกล สกลสัติย์าทร พัร้อมด้ิวย์ ศูาสติราจิารย์์ นาย์แพัทย์์บรรจิง 

มไห้สวริย์ะ ดิร.บุญเกีย์รติิ โชื่ควัฒนา และคณะกรรมการดิำาเนินการโครงการฯ เข้าเฝ้ึาเจ้ิาพัระคุณสมเด็ิจิพัระอริย์วง

ศูาคติญาณ สมเด็ิจิพัระสังฆราชื่ สกลมห้าสังฆปริณาย์ก ณ ติำาห้นักอรุณ วัดิราชื่บพิัธสถิึติมห้าสีมาราม เพ่ั�อรับประทาน

แผ�นทองทรงจิารและชื่นวนสำาห้รับนำาไปประกอบพัิธีเททองย์อดิเกศูและห้ล�อองค์พัระพัุทธมหิ้ดิลมงคลปัญญาญาณ 

(24 มกราคม พั.ศู. 2563)

 คณะกรรมการดิำาเนินโครงการเฉลิมพัระเกีย์รติิ 65 พัรรษา สมเด็ิจิพัระกนิษฐาธิราชื่เจ้ิา กรมสมเด็ิจิพัระเทพัรัตินราชื่สุดิาฯ 

สย์ามบรมราชื่กุมารี เข้ารับผ้าไติรพัระราชื่ทาน 15 ผ่น ณ กองงานในพัระองค์ฯ อาคารชัื่ย์พััฒนา พัระติำาห้นักจิิติรลดิารโห้ฐาน 

เพ่ั�อนำาไปถึวาย์พัระสงฆ์ในพิัธีเททองห้ล�อพัระพุัทธมหิ้ดิลมงคลปัญญาญาณ และพิัธีวางศิูลาฤกษ์ห้อพัระพุัทธมห้าสิริพีัรย์พััฒน์ 

(14 พัฤษภาคม พั.ศู. 2563)
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 พิัธีวางศิูลาฤกษ์ห้อพัระพุัทธมห้าสิริพีัรย์พััฒน์ และพิัธีเททองห้ล�อพัระพุัทธมหิ้ดิลมงคลปัญญาญาณ โดิย์มี 

สมเด็ิจิพัระวันรัติ กรรมการมห้าเถึรสมาคม ผู้ปฏิิบัติิห้น้าที�แทนเจ้ิาคณะให้ญ�ธรรมย์ุติ เจ้ิาอาวาสวัดิบวรนิเวศูวิห้ารเป็น

ประธานฝ่ึาย์บรรพัชิื่ติ ศูาสติราจิารย์์คลินิกเกีย์รติิคุณ นาย์แพัทย์์ปิย์ะสกล สกลสัติย์าทร นาย์กสภามห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล 

ประธานฝึ่าย์คฤห้ัสถึ์ พัร้อมดิ้วย์ศูาสติราจิารย์์เกีย์รติิคุณ คุณห้ญิงไขศูรี ศูรีอรุณ ศูาสติราจิารย์์ นาย์แพัทย์์บรรจิง 

มไห้สวริย์ะ ดิร. บุญเกีย์รติิ โชื่ควัฒนา รองศูาสติราจิารย์์ ดิร.นาย์แพัทย์์ ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์   และคณะผู้บริห้ารมห้าวิทย์าลัย์

มหิ้ดิล เข้าร�วมในพิัธี ณ มณฑิลพิัธีห้น้าสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล วิทย์าเขติศูาลาย์า (18 พัฤษภาคม 

พั.ศู. 2563)

 พิัธีเททองห้ล�อพัระพุัทธมหิ้ดิลมงคลปัญญาญาณ (ส�วนฐานองค์พัระ) โดิย์มีพัระมห้าฉัติรชัื่ย์ สุฉตฺิติชื่โย์ ผู้ชื่�วย์

เจิ้าอาวาสวัดิบวรนิเวศูวิห้าร รองอธิการบดิีมห้าวิทย์าลัย์มห้ามกุฏิราชื่วิทย์าลัย์ ประธานฝึ่าย์สงฆ์ พัร้อมดิ้วย์

ศูาสติราจิารย์์ นาย์แพัทย์์บรรจิง มไห้สวริย์ะ   ประธานฝ่ึาย์ฆราวาส ร�วมพิัธีเททองห้ล�อพัระพุัทธมหิ้ดิลมงคลปัญญาญาณ 

(ส�วนฐานองค์พัระ) โดิย์มีคณะผู้บริห้ารมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิลร�วมพิัธี ณ โรงห้ล�อพัระพุัทธรักษา อ.รุ�งศิูลป์ อำาเภอนครชัื่ย์ศูรี 

จัิงห้วัดินครปฐม ในเวลาเดีิย์วกันนั�นหั้วห้น้าส�วนงานภาย์ในสำานักงานอธิการบดีิ ประกอบพิัธีเททองห้ล�อพัระพุัทธมหิ้ดิล

มงคลปัญญาญาณ ขนาดิห้น้าตัิก 16 นิ�ว และ 9 นิ�ว ณ โรงห้ล�อพัระพุัทธรูปพัรห้มวิจิิติร จัิงห้วัดิสมุทรสาคร (19 มิถุึนาย์น 

พั.ศู. 2563)
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 รองศูาสติราจิารย์์ นาย์แพัทย์์ธันย์์ สุภัทรพัันธ์ุ พัร้อมคณะผู้บริห้ารมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิลประกอบพิัธีกดิปั�มพิัมพ์ั

นำาฤกษ์เห้รีย์ญพัระพุัทธมหิ้ดิลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงปั�มเห้รีย์ญชื่�างดิาวทอง จัิงห้วัดินครปฐม เพ่ั�อเป็นเห้รีย์ญที�ระล่ก

สำาห้รับผู้ร�วมบริจิาค (17 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)

กิจักรรมีโดดเด่นด้านการสัร้างเครือข่ายความีร่วมีมีือทางวิชาการ (MOU)

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นไดิ้ลงนามในบันท่กความร�วมม่อทางวิชื่าการ (MOU) กับมห้าวิทย์าลัย์เกริก  

โดิย์รองศูาสติราจิารย์์ นาย์แพัทย์์ธันย์์ สุภัทรพัันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีิ มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ในฐานะผู้แทนของ 

ศูาสติราจิารย์์ นาย์แพัทย์์บรรจิง มไห้สวริย์ะ อธิการบดีิมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล และศูาสติราจิารย์์พิัเศูษ ดิร.นาย์แพัทย์์

กระแส ชื่นะวงศ์ู อธิการบดีิมห้าวิทย์าลัย์เกริก โดิย์มีศูาสติราจิารย์์ (พิัเศูษ) นาย์แพัทย์์ไพัจิิติร ปวะบุติร อดีิติปลัดิ

กระทรวงสาธารณสุข ที�ปร่กษาสถึาบันฯ รองศูาสติราจิารย์์ ดิร.นาย์แพัทย์์ ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบัน

พััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล และ Associate Professor Chenin Chen คณบดีิวิทย์าลัย์นานาชื่าติิ 

มห้าวิทย์าลัย์เกริก ร�วมเป็นสักขีพัย์านในบันท่กข้อติกลงความร�วมม่อครั�งนี� โดิย์มีวัติถุึประสงค์เพ่ั�อพััฒนาความร�วมม่อ

ทางวิชื่าการ และร�วมกันพััฒนาห้ลักสูติรด้ิานสาธารณสุขและการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐาน ติลอดิจินสร้างความร�วม

ม่อทางด้ิานการเรีย์นการสอน การวิจัิย์ และการบริการวิชื่าติ�าง ๆ เพ่ั�อรองรับการผลิติบัณฑิิติที�มีคุณภาพั สอดิคล้องกับ

เกณฑ์ิการศู่กษาระดัิบอุดิมศู่กษาของประเทศูไทย์ โดิย์เฉพัาะอย์�างยิ์�งเพ่ั�อรองรับความต้ิองการด้ิานการศู่กษาของนักศู่กษา

จิากประเทศูจีิน ในห้ลักสูติรการจัิดิการและพััฒนาสุขภาพัและสาธารณสุข อีกทั�งย์ังเป็นการสร้างเคร่อข�าย์ทางวิชื่าการ

กับมห้าวิทย์าลัย์ที�มีช่ื่�อเสีย์งระดัิบโลกของประเทศูจีินโดิย์มห้าวิทย์าลัย์เกริกมีเคร่อข�าย์ทางวิชื่าการ (23 กรกฎาคม พั.ศู. 2563)
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กิจักรรมีเด่นด้านวิจััย

วารสัารสัาธารณสัุขแลิะการพััฒนา 
 วารสารสาธารณสุขและการพััฒนา (Journal of Public 

Health and Development) สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น 

มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ได้ิรับการติอบรับให้้เข้าสู�ฐานข้อมูล SCOPUS 

เป็นวารสารลำาดิับที � 37 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS  

Collaboration Project สนับสนุนโดิย์ สำานักงานคณะกรรมการ

ส�งเสริมวิทย์าศูาสติร์ วิจัิย์และนวัติกรรม (สกสว.) 

 วารสารสาธารณสุขและการพััฒนา เผย์แพัร�ปีละ 3 ฉบับ ค่อ 

มกราคม - เมษาย์น พัฤษภาคม - สิงห้าคม และกันย์าย์น - ธันวาคม 

โดิย์มีขอบเขติประเด็ิน ได้ิแก� 

 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

สัร้างเครือข่ายสั่งเสัริมีพััฒนา อสัมี.
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น โดิย์ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์วิชื่ช์ื่ เกษมทรัพัย์์ รองผู้อำานวย์การ

สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น พัร้อมด้ิวย์ทีมวิจัิย์และพััฒนาภาย์ใต้ิโครงการ MAPC SALT ร�วมกับผู้บริห้ารมูลนิธิ 

ใจิกระทิง และบริษัท ที.ซีี.ฟาร์มาซูีติิคอล อุติสาห้กรรม จิำากัดิ ลงพ่ั�นที�เพ่ั�อพับรับฟังบทบาทของ อสม. ในการชื่�วย์

ควบคุมการระบาดิของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดิ 19) และปร่กษาท�านสาธารณสุขอำาเภอ ผู้อำานวย์การโรงพัย์าบาล

ส�งเสริมสุขภาพั ติำาบลบางแติน อำาเภอบ้านสร้าง จัิงห้วัดิปราจีินบุรี และเจ้ิาห้น้าที� อสม. ในพ่ั�นที�บางแติน เพ่ั�อสร้าง 

เคร่อข�าย์ความร�วมม่อในการส�งเสริมและพััฒนาการปฏิิบัติิงานของอสม. ในพ่ั�นที� พัร้อมกับการเยี์�ย์มสำารวจิและศู่กษาดูิงาน 

เกี�ย์วกับมาติรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดิ 19) และรับฟังแผนการจัิดิตัิ�งอาสาสมัครโรงงาน (อสร.)  

โดิย์ทีมจิากสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นมีแผนจิะใช้ื่กระบวนการ SALT ของ the Constellation เข้าไปร�วมพััฒนา

เคร่อข�าย์ อสม. ของ ติำาบลบางแติน อำาเภอบ้านสร้าง และ อสร. ของบริษัท ที.ซีี. ฟาร์มาซูีติิคอล อุติสาห้กรรม จิำากัดิ 

(24 มิถุึนาย์น พั.ศู. 2563)
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กิจักรรมีเด่นด้านการศึกษา
 การพััฒนาสาขาวิชื่า Social Health Protection ในห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ 

(ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) ร�วมกับ องค์การแรงงานระห้ว�างประเทศู (International Labour Organization:ILO) จัิดิสัมมนา

ออนไลน์ในหั้วข้อ “Social Health Protection Situation, Issues, and Challenges in ASEAN Countries”  

(6 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)

 นักศู่กษาห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ (ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) ได้ิรับรางวัลในการประชุื่ม

วิชื่าการนานาชื่าติิ “The 11th  International Graduate Students Conference on Population and Public 

Health Sciences (IGSCPP)” โดิย์ความร�วมม่อระห้ว�าง 3 สถึาบันค่อ วิทย์าลัย์วิทย์าศูาสติร์สาธารณสุข จุิฬาลงกรณ์

มห้าวิทย์าลัย์ สถึาบันวิจัิย์ประชื่ากรและสังคม และสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล (14 กรกฎาคม 

พั.ศู.  2563 )
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กิจักรรมีเด่นด้านบริการวิชาการ
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นจัิดิการแสดิงป็าฐกถาณัฐ ภมีรป็ระวัต่ิ ครั�งที� 30 หัวข้อ “สัาธารณสัุขมีูลิฐานไทยสัู้ภัย
โควิด 19” โดิย์ได้ิรับเกีย์รติิจิากนาย์แพัทย์์สมศัูกดิิ� ชุื่ณห้รัศูมิ� ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห้�งชื่าติิและอดีิติ

รัฐมนติรีชื่�วย์ว�าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์ปาฐก โดิย์ศูาสติราจิารย์์ นาย์แพัทย์์บรรจิง มไห้สวริย์ะ อธิการบดีิ

มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ให้้เกีย์รติิเป็นประธานในพิัธีและจัิดิเสวนาวิชื่าการ เร่�อง “นักระบาดิวิทย์าภาคสนาม: อาวุธลับ

ระบบสุขภาพัไทย์ป้องกันโรคร้าย์” โดิย์ไดิ้รับเกีย์รติิจิากศูาสติราจิารย์์วุฒิคุณ นาย์แพัทย์์วิวัฒน์ โรจินพัิทย์ากร 

เลขาธิการ AUN-HPN นาย์แพัทย์์คำานวณ อ่�งชูื่ศัูกดิิ� ที�ปร่กษากรมควบคุมโรคและกรรมการผู้ทรวงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั และแพัทย์์ห้ญิงวลัย์รัติน์ ไชื่ย์ฟู ผู้อำานวย์การกองระบาดิวิทย์า กระทรวงสาธารณสุข  

(23 กรกฎาคม พั.ศู. 2563)

จััดฝ่ึกอบรมีหลิักสัูต่รนานาชาต่ิ ด้วยระบบออนไลิน ์ 

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นร�วมกับองค์การแรงงานระห้ว�างประเทศู (International Labour Organization:ILO)  

จัิดิอบรมออนไลน์ เร่�อง “Pre-course Training of MPHM Special Track in Social Heath Protection - Module 2 

Towards Universal Health Coverage : an introduction to Social Health Protection” เพ่ั�อปูพ่ั�นฐานเน่�อห้า

ราย์วิชื่าให้้กับนักศู่กษาในห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ (ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) กลุ�มสาขาวิชื่าการ

คุ้มครองทางสังคมด้ิานสุขภาพั ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ “Master of Primary Health Care Management - Special 

Track in Social Health Protection” ซ่ี�งมุ�งเน้นให้้นักศู่กษามีทักษะที�จิำาเป็นในการออกแบบแผนการคุ้มครองทาง

สังคมดิ้านสุขภาพัที�มีคุณภาพั โดิย์ไดิ้รับเกีย์รติิจิาก Mrs. Marielle Phe Goursat ผู้จิัดิการโครงการ the 

ILO-Luxembourg Project ‘Support the extension of Social Health Protection in South-East Asia’ เป็น

วิทย์ากรในการบรรย์าย์ผ�านระบบ Zoom โดิย์มี Mrs. Catherine Widrig ผู้ร�วมก�อตัิ�งและหุ้้นส�วนผู้จัิดิการ IPK และที�

ปร่กษาอาวุโส เป็นผู้ดิำาเนินการการฝึึกอบรม มีนักศู่กษาจิากประเทศูไทย์ ประเทศูเวีย์ดินาม ประเทศูเมีย์นมาร์ และ

สาธารณรัฐประชื่าธิปไติย์ประชื่าชื่นลาว เข้าร�วมการอบรมในครั�งนี� (5 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)
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จััดอบรมีเชิงป็ฏิิบัต่ิการ “SALT and CLCP for community ownership of health”  
 ภาย์ใต้ิโครงการพััฒนาผู้นำากระบวนการ (facilitator) ที�มีความสามารถึในการเสริมพัลังชุื่มชื่น เพ่ั�อส�งเสริมการ

พััฒนาชุื่มชื่นโดิย์ชุื่มชื่นเป็นเจ้ิาของ กรณีศู่กษาในพ่ั�นที�เร่�องการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติรองรับสังคมสูงวัย์ ดิำาเนินการโดิย์

กลุ�มภาระกิจิสุขภาพัโลกมหิ้ดิล (MUGH)  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) โดิย์มี Dr. Jean 

Louis Lamboray, ศูาสติราจิารย์์วุฒิคุณประจิำาสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล อดีิติผู้เชีื่�ย์วชื่าญ

ประจิำาองค์กร UNAIDS ผู้ร�วมก�อตัิ�งองค์กร Constellation และอาจิารย์์ศิูริเนติร ปิย์จิิติรไพัรัชื่ เป็นวิทย์ากร ในวันที� 

17-18 มีนาคม พั.ศู. 2563 ณ เร่อนเคร่อวัลย์์ ริเวอร์ไซีค์ รีสอร์ท แอนด์ิ สปา มีผู้เข้าร�วมอบรมจิำานวนทั�งสิ�น 15 คน

การจััดฝ่ึกอบรมีหลิักสัูต่ร นักบริหารระดับสัูงด้านสัาธารณสัุข (Mini Master of Management in Health)
  สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นร�วมกับสมาคมเวชื่ศูาสติร์ป้องกันแห้�งประเทศูไทย์จัิดิฝึึกอบรมห้ลักสูติรนักบริห้าร 

ระดัิบสูงด้ิานสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health: Mini M.M. in Health)  โดิย์มุ�งที�จิะพััฒนา

ศัูกย์ภาพัของบุคลากรด้ิานสาธารณสุขซ่ี�งประกอบด้ิวย์แพัทย์์ พัย์าบาล นักวิชื่าการ เจ้ิาห้น้าที�ที�เกี�ย์วข้องในระดัิบ 

ท้องถิึ�น อำาเภอ จัิงห้วัดิ และประเทศูให้้มีภาวะผู้นำาและมีทักษะในการบริห้ารงานสาธารณสุขย์ุคให้ม� เพ่ั�อให้้สามารถึ

ปฏิิบัติิห้น้าที�ผู้บริห้ารได้ิอย์�างมั�นใจิและมีประสิทธิภาพัในยุ์คไทย์แลนด์ิ 4.0  ซ่ี�งในปีงบประมาณ 2563  สถึาบันฯ จัิดิอบรม

ทั�งห้มดิ 4 รุ�น  มีผู้เข้ารับการอบรมทั�งสิ�นจิำานวน 211 คน
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กิจักรรมีเด่นเพั่�อสัังคมี 
บูรณาการป็รับป็รุงอาเซีียนเฮ้าสั์เป็็น Local Quarantine
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นไดิ้สนับสนุนอาเซีีย์นเฮ้าส์เป็น Local Quarantine ของอำาเภอพัุทธมณฑิล  

โดิย์มีการประชุื่มเชิื่งปฏิิบัติิการเพ่ั�อวางแนวทางการดิำาเนินงานและการป้องกันการแพัร�ระบาดิโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิดิ 19) สำาห้รับพ่ั�นที�อำาเภอพุัทธมณฑิล จัิงห้วัดินครปฐม ทั�งนี�บุคลากรทางการแพัทย์์และสาธารณสุข พัร้อมทีม

ปกครองและบุคลากรของสถึาบันฯ ได้ิฝึึกปฏิิบัติิจิริงในจุิดิติ�าง ๆ ของสถึานที�จิะจัิดิเติรีย์มไว้

จััดกิจักรรมีในงานมีหกรรมีสัุขภาพั รวมีพัลิคนรักสัุขภาพั
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น โดิย์ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์วิชื่ช์ื่ เกษมทรัพัย์์ รองผู้อำานวย์การ 

สถึาบันฯ และนาย์กานต์ิ จัินทวงษ์ นักวิชื่าการโสติทัศูนศู่กษา (ผู้ชื่ำานาญการ) ได้ิรับมอบห้มาย์จิากผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 

ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบันฯ (ในขณะนั�น) ร�วมเป็นวิทย์ากรจัิดินิทรรศูการ รัก “มัน” เล่อกได้ิ 

ในงานมห้กรรมสุขภาพั รวมพัลคนรักสุขภาพั ติำาบลมห้าสวัสดิิ� เพ่ั�อให้้ประชื่าชื่นได้ิมีโอกาสแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้การดูิแล

สุขภาพัตินเอง ณ ลานเอนกประสงค์โรงพัย์าบาลส�งเสริมสุขภาพัติำาบลมห้าสวัสดิิ�  (20 กันย์าย์น พั.ศู. 2563)
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กิจักรรมีเด่นด้านพััฒนาองค์กร
จััดทำาแผินยุทธศาสัต่ร์สัู่การป็ฏิิบัต่ิงาน 
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นจัิดิการประชุื่มเชิื่งปฏิิบัติิการ เร่�อง ความท้าทาย์เชิื่งกลย์ุทธ์เพ่ั�อกำาห้นดิกลย์ุทธ์ 

ที�เฉีย์บคมในการจัิดิทำาแผนยุ์ทธศูาสติร์สู�การปฏิิบัติิงานของสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นเพ่ั�อเป็นการระดิมสมองร�วมกัน 

ระห้ว�างผู ้บริห้าร ประธานห้ลักสูติร คณาจิารย์์ และบุคลากร ในการกำาห้นดิแผนย์ุทธศูาสติร์สู �การปฏิิบัติิงาน 

ให้้มีความสอดิคล้องเช่ื่�อมโย์งกับยุ์ทธศูาสติร์สถึาบันฯ และมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล อีกทั�งให้้สอดิคล้องกับนโย์บาย์การพััฒนา

และการเปลี�ย์นแปลงของสังคมโลก (2-3 กันย์าย์น พั.ศู. 2563)
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ผลัผลัิต/บัริกำาร ของส่วนงาน 
ด้านกำารวิจัย 
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 สถึาบันพััฒนาสุขภาอาเซีีย์นมีการดิำาเนินงานโครงการวิจัิย์ โดิย์เน้นงานวิจัิย์ด้ิานสุขภาพัโลก (Global Health)  

นโย์บาย์สุขภาพัและการพััฒนา (Health Policy and Development) และ พัฤฒพัลัง (Active Aging) ติามบริบทของ 

สาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) เพ่ั�อมุ�งให้้สถึาบันฯสร้างองค์ความรู้ที�ติอบโจิทย์์การส�งเสริมสุขภาพัของ

สังคม ติามประเด็ินห้ร่อขอบเขติการวิจัิย์ของแห้ล�งทุนที�สอดิคล้องกับพัันธกิจิ และวิสัย์ทัศูน์ของสถึาบันฯ ให้้มากข่�น และ

นำาองค์ความรู้จิากงานวิจัิย์ไปพััฒนาสังคมผ�านชื่�องทาง เชื่�น การขับเคล่�อนนโย์บาย์สุขภาพั (Policy Advocacy) เป็นต้ิน 

อีกทั�งสถึาบันฯ ย์ังมีบริการ “วารสารสาธารณสุขและการพััฒนา (Journal of Public Health and Development: 

JPHD)” ให้้บริการตีิพิัมพ์ัเผย์แพัร�ผลงานวิจัิย์ของนักวิชื่าการซ่ี�งปัจิจุิบันวารสารดัิงกล�าวได้ิรับการติอบรับให้้เข้าสู�ฐานข้อมูล 

SCOPUS เป็นวารสารลำาดัิบที� 37 ในโครงการ TCI/TRF/SCOPUS Collaboration Project สนับสนุนโดิย์สำานักงาน

คณะกรรมการส�งเสริมวิทย์าศูาสติร์ วิจัิย์และนวัติกรรม (สกสว.) 

 ในปีงบประมาณ 2563 สถึาบันพััฒนาสุขภาอาเซีีย์นได้ิมีการดิำาเนินงานด้ิานการวิจัิย์ที�สำาคัญแบ�งออกติามกลุ�ม

งานวิจัิย์ (Research areas) ดัิงนี�

 งานวิจััยด้านสัุขภาวะโลิก (Global Health)
 สถึาบันพััฒนาสุขภาอาเซีีย์นให้้ความสำาคัญติ�อการเสริมพัลังให้้แก�ระบบสาธารณสุขมูลฐานเพ่ั�อป้องกันและ

ควบคุมโรคติิดิติ�อ และโรคไม�ติิดิติ�อเร่�อรัง รวมถ่ึงปัจิจัิย์เสี�ย์งทางสุขภาพั ด้ิวย์การพััฒนาติ�อย์อดิองค์ความรู้เพ่ั�อแก้

ปัญห้าดัิงกล�าว ทั�งในระดัิบนานาชื่าติิเพ่ั�อสร้างความร�วมม่อในการจัิดิการกับปัญห้าสุขภาพัอย์�างเห้มาะสมและในระดัิบ

ชื่าติิเพ่ั�อสร้างต้ินแบบการปฏิิบัติิที�ดีิ (Good practice) และในปีที�ผ�านมามีการพััฒนาองค์ความรู้เกี�ย์วกับการพััฒนา

ระบบสาธารณสุขที�มีอย์ู�ทั�งในและติ�างประเทศู เพ่ั�อลดิภาระจิากวัณโรค การใช้ื่ย์าอย์�างไม�สมเห้ตุิสมผล (Irrational 

drug use) และข้อเสนอแนะพััฒนาแผนการจัิดิการโรคติิดิติ�อโดิย์สอดิคล้องกับสภาวะโลกร้อน โดิย์มีโครงการน�าสนใจิ

ดัิงติ�อไปนี� 

1. การสร้างแลัะพัฒนัาศัักยภาพของเจ้้าหน้ัาท่ี่�กรมควบุคุมโรคแลัะอาจ้ารย์ที่างการแพที่ย์แลัะ

สาธารณสุขในัประเที่ศัไที่ยในัการที่ำาวิจั้ยปฏิิบัุติงานัแลัะพัฒนัาระบุบุบุริการเก่�ยวกับุวัณโรค โครงการ

ดัิงกล�าวเป็นการจิัดิฝึึกอบรมเพั่�อพััฒนาศูักย์ภาพัของเจ้ิาห้น้าที�สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพัทย์์

ทางวิชื่าการและการพััฒนาระบบบริการเกี�ย์วกับวัณโรค

2. การวิเคราะห์พลัวัตระบุบุของปัจ้จั้ยท่ี่�ส่งผลัต่อการใช้ยาปฏิิช่วนัะอย่างสมเหตุสมผลัในัภาคประชาชนั

รูปแบุบุระดับุจั้งหวัด กรณ่ศึักษาจั้งหวัดนัครนัายก การใช้ื่ย์าอย์�างไม�สมเห้ตุิสมผล โดิย์เฉพัาะย์า

ปฏิิชีื่วนะนั�นเพิั�มความเสี�ย์งติ�อการป่วย์เป็นโรคติิดิติ�อ เชื่�น วัณโรค ได้ิมากกว�าชื่�วย์ป้องกันรักษา อย์�างไรก็ติาม 

ปัจิจุิบันย์ังมีการใช้ื่ปฏิิชีื่วนะอย์�างไม�สมเห้ตุิสมผลอย์ู�มากในประเทศูไทย์ ทำาให้้จิำาเป็นต้ิองมีการศู่กษาเพ่ั�อ

เข้าปัจิจัิย์และความสัมพัันธ์ที�มีผลติ�อปัญห้าดัิงกล�าว ซ่ี�งผลการศู่กษาดัิงกล�าวสะท้อนให้้เห็้นว�าการใช้ื่ย์า

ปฏิิชีื่วนะอย์�างไม�สมเห้ตุิสมผล เป็นผลส่บเน่�องจิากฝัึ�งอุปสงค์ (Demand) เชื่�น ผู้รับบริการ ห้ร่อผู้ป่วย์ 

และฝัึ�งอุปทาน (Supply) ห้ร่อผู้ให้้บริการ เชื่�น โรงพัย์าบาล คลินิก ร้านขาย์ย์า ซ่ี�งมีความเข้าใจิและ 

การปฏิิบัติิเกี�ย์วกับการจิ�าย์/ใช้ื่ย์าปฏิิชีื่วนะที�คลาดิเคล่�อน โดิย์ในฝัึ�งของผู้รับบริการพับว�าย์ังมีความเช่ื่�อว�า

ย์าปฏิิชีื่วนะสามารถึรักษาโรคที�ไม�จิำาเป็นต้ิองใช้ื่ย์าดัิงกล�าวได้ิ จ่ิงขอให้้บุคลากรทางการแพัทย์์เขีย์นใบสั�งย์า 

ห้ร่อขอให้้ร้านขาย์ย์าจิ�าย์ย์าให้้ ในขณะเดีิย์วกัน ผู้ให้้บริการเองก็มีความกังวลใจิว�าห้ากไม�จิ�าย์ย์าปฏิิชีื่วนะ

ให้้แก�ผู้รับบริการจิะทำาให้้เกิดิความเข้าใจิเชื่ิงลบติ�อการปฏิิบัติิงานของบุคลากรทางการแพัทย์์ ดิังนั�น 

การแก้ปัญห้าดัิงกล�าวจ่ิงต้ิองมีการให้้ความรู้ และสร้างความติระห้นักแก�ประชื่าชื่นว�าการใช้ื่ย์าปฏิิชีื่วนะ

อย์�างไม�สมเห้ติุสมผลมีผลเสีย์ติ�อสุขภาพัมากเพัีย์งใดิ และจิำากัดิห้ร่อจิัดิลำาดิับความสำาคัญในการจิ�าย์

ย์าปฏิิชีื่วนะให้้แก�ผู้รับบริการเพ่ั�อลดิการรับย์าไปใช้ื่จินเกินความจิำาเป็น
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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 โรคติิดิติ�อโดิย์

พัาห้ะ (Vector-borne diseases) เป็นปัญห้าสำาคัญติ�อสุขภาวะโลก โดิย์เฉพัาะเม่�อภาวะโลกร้อนทวี

ความรุนแรงข่�น ซ่ี�งและเป็นห้น่�งในสาเห้ตุิที�ทำาให้้พัาห้ะของโรคเติิบโติและแพัร�กระจิาย์ได้ิง�าย์ โดิย์เฉพัาะ

ในกลุ�มประเทศูย์ากจินในทวีปแอฟริกา ซ่ี�งการควบคุมโรคติิดิติ�อที�มีพัาห้ะนำาโรคในย์ุคปัจิจุิบันไม�สามารถึ

ดิำาเนินการได้ิด้ิวย์ภาคสาธารณสุขโดิย์ลำาพััง ดัิงนั�น การศู่กษาความต้ิองการ ด้ิานการพััฒนาศัูกย์ภาพัและ

ทรัพัย์ากรขององค์กรห้ร่อห้น�วย์งาน จ่ิงมีความสำาคัญติ�อการบริห้ารจัิดิการเพ่ั�อติอบสนองติ�อปัญห้าดัิงกล�าว

อย์�างมีประสิทธิภาพั ซ่ี�งจิากการศู่กษาพับว�า มีความต้ิองการที�สำาคัญของห้น�วย์งานที�เกี�ย์วข้อง 3 ประการ

ได้ิแก� ข้อมูลเกี�ย์วกับนิเวศูวิทย์าของโรค ข้อมูลพ่ั�นฐานทางภูมิศูาสติร์และประชื่ากร และระบบแจ้ิงเต่ิอน 

โดิย์ห้น�วย์งานนอกภาคสาธารณสุขที�มีบทบาทสำาคัญติ�อการร�วมดิำาเนินงานประกอบด้ิวย์ ภาคการศู่กษา 

และภาคสิ�งแวดิล้อม 

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 ผลการศู่กษาแสดิงให้้เห็้นว�าการติอบสนองติ�อโรคติิดิติ�อโดิย์พัาห้ะนำาโรค ต้ิองคำาน่ง

ถ่ึงห้ร่อนิเวศูวิทย์าของโรค เชื่�น อะไรเป็นพัาห้ะสำาคัญ ระย์ะการเกิดิโรค/แสดิงอาการเป็นเชื่�นไร เป็นต้ิน 

ควบคู�กับบริบทของพ่ั�นที� เชื่�น ลักษณะโครงสร้างประชื่ากร ภูมิประเทศูและโอกาส/อุปสรรคที�อาจิส�งผล

ติ�อการจัิดิการกับโรค รวมถ่ึงความพัร้อมของห้น�วย์งาน/องค์กรที�เกี�ย์วข้องติ�อการเฝ้ึาระวัง รับม่อ และ

พััฒนารูปแบบการติอบสนองติ�อโรคให้้มีประสิทธิภาพัย์ิ�งข่�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 

งานวิจัิย์นี�มีวัติถุึประสงค์เพ่ั�อศู่กษาแนวคิดิ การรับรู้ และกระบวนการตัิดิสินใจิของผู้ขับขี�รุ�นเย์าว์ ที�มีผล

ติ�อการพิัมพ์ัข้อความในส่�ออิเล็กทรอนิกส์ระห้ว�างขับขี� เชื่�น ระห้ว�างขับขี� ขณะห้ย์ุดิ ขณะทำาความเร็ว และ

ขณะขับด้ิวย์ความเร็วติำ�า โดิย์จิากการวิจัิย์พับว�าผู้ที�มีความเช่ื่�อมั�นว�าตินเองจิะไม�ประสบอุบัติิเห้ตุิขณะ

ขับขี�และพิัมพ์ัข้อความไปพัร้อมกันนั�นมีแนวโน้มที�จิะเข้าใจิว�าการพัฤติิกรรมเสี�ย์งดัิงกล�าวไม�มีผลติ�อ 

การบาดิเจ็ิบ/เกิดิอุบัติิเห้ตุิ สามารถึนำาไปใช้ื่ประโย์ชื่น์ทั�งเชิื่งนโย์บาย์ และเชิื่งปฏิิบัติิสำาห้รับการสร้างความรู้

ความเข้าใจิ ความติระห้นักเร่�องความปลอดิภัย์ในการใช้ื่รถึใช้ื่ถึนนของประเทศูไทย์ 

 งานวิจััยด้านพัฤฒิพัลิัง
 เม่�อประเทศูไทย์ก้าวเข้าสู�สังคมผู้สูงอายุ์ การปรับเปลี�ย์นสิ�งแวดิล้อมทางกาย์ภาพัและสังคมเพ่ั�อสนับสนุนประชื่ากร 

ทุกกลุ�มวัย์ โดิย์เฉพัาะวัย์ทำางาน วัย์กลางคน และผู้สูงอาย์ุมีความสำาคัญติ�อการดูิแลและสร้างเสริมศัูกย์ภาพัให้้ผู้สูงอาย์ุ

ทั�งในปัจิจุิบันและในอนาคติมีสุขภาพัที�ดีิจิวบจินวาระสุดิท้าย์ ซ่ี�งงานวิจัิย์ในปีที�ผ�านมา แบ�งออกเป็น 2 ประเด็ินสำาคัญ

ค่อ การวิจัิย์ปัจิจัิย์ทางสิ�งแวดิล้อมที�มีผลติ�อการใช้ื่ชีื่วิติของผู้สูงอาย์ุ และการวิจัิย์เกี�ย์วกับประสิทธิผลของการรักษาผู้สูง

อายุ์ที�มีอาการปวดิห้ลังส�วนล�าง

 การประเมินัสถานัการณ์ของชุมชนั ผู้สูงวัย รูปแบุบุของอุปกรณ์ แลัะรูปแบุบุเครือข่ายท่ี่�เหมาะสมเพื�อ

พัฒนัาอุปกรณ์แลัะเครือข่ายเส่ยงเร่ยกช่วยช่วิตท่ี่�เหมาะสมสำาหรับุผู้สูงวัยในัชุมชนั เป็นการวิจัิย์เพ่ั�อสำารวจิปัจิจัิย์

ทางสิ�งแวดิล้อมที�มีผลติ�อการใช้ื่ชีื่วิติของผู้สูงอาย์ุทางเชิื่งกาย์ภาพัและสังคม ซ่ี�งจิากการศู่กษาพับว�าปัจิจัิย์ทางกาย์ภาพั

ที�ต้ิองปรับปรุงโดิย์ดิ�วนค่อ สิ�งแวดิล้อมในบ้าน และสิ�งแวดิล้อมสาธารณะ เชื่�น ถึนนห้นทาง รถึบริการสาธารณะ ซ่ี�งต้ิอง
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มีความปลอดิภัย์และเอ่�อติ�อการใช้ื่งานของผู้สูงอาย์ุ สำาห้รับสิ�งแวดิล้อมทางสังคมค่อ การส�งเสริมระบบห้ร่อเคร่อข�าย์ที�

ชื่�วย์เห้ล่อการดูิแลผู้สูงอายุ์ โดิย์เฉพัาะในเขติเม่องอย์�างกรุงเทพัมห้านคร 

 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 โครงการวิจัิย์

ได้ิสำารวจิสิ�งแวดิล้อมที�เอ่�ออาทรติ�อผู้สูงวัย์ และศู่กษาความสัมพัันธ์ระห้ว�างสิ�งแวดิล้อมที�เอ่�ออาทรติ�อผู้สูงวัย์และพัฤฒิ

พัลังและคุณภาพัชีื่วิติของผู้สูงวัย์ในประเทศูญี�ปุ่น มาเลเซีีย์ เมีย์นมา เวีย์ดินาม และไทย์  โดิย์เก็บข้อมูลจิากผู้สูงวัย์กลุ�ม

ติิดิสังคมและยั์งสามารถึพ่ั�งพัาตัิวเองได้ิ อายุ์ 55 ปีข่�นไปที�อาศัูย์อย์ู�ในพ่ั�นที�เม่องห้ลวงของทั�ง 5 ประเทศู แบบสอบถึาม

ประกอบด้ิวย์ข้อมูล 5 ส�วน ค่อ ข้อมูลส�วนบุคคล ข้อมูลสิ�งแวดิล้อมที�เอ่�ออาทรติ�อผู้สูงวัย์ในชุื่มชื่น ข้อมูลศัูกย์ภาพัห้ร่อ

พัฤฒิพัลัง ข้อมูลคุณภาพัชื่ีวิติ และข้อเสนอแนะสำาห้รับการพััฒนาสิ �งแวดิล้อมที �เอ่ �ออาทรติ�อผู ้สูงวัย์ในชืุ่มชื่น

ในการศู่กษาดัิงกล�าวมีผู้เข้าร�วมการวิจัิย์ทั�งห้มดิเป็นผู้มีอายุ์ตัิ�งแติ� 55 ปีข่�นไป โดิย์จิากการวิจัิย์พับว�าปัจิจัิย์เชิื่งระบบ

สนับสนุนที�เอ่�อติ�อการดิำารงชีื่พัของผู้สูงอาย์ุ เชื่�น การได้ิรับการศู่กษา การมีส�วนร�วมในการฝึึกอบรมเพ่ั�อรับม่อภัย์พิับัติิ 

ระบบบริการสุขภาพัผู้สูงอายุ์ติิดิบ้านติิดิเตีิย์ง เป็นต้ิน ยั์งมีอย์ู�จิำากัดิ

  The effectiveness of traditional Thai massage versus massage with herbal compress 

among elderly patients with low back pain (in Thai) การศู่กษาดัิงกล�าวเป็นการประเมินประสิทธิภาพัของ

การนวดิแผนไทย์ โดิย์เปรีย์บเทีย์บระห้ว�างการนวดิประคบและไม�ประคบสมุนไพัรว�ามีผลติ�างกันติ�อการบรรเทาอาการ

ปวดิห้ลังส�วนล�างของผู้สูงอายุ์ห้ร่อไม� อย์�างไร ซ่ี�งจิากการศู่กษาดัิงกล�าวมีข้อสรุปว�าวิธีการนวดิทั�งสองแบบนั�นมีผลไม�

แติกติ�างกันอย์�างมีนัย์สำาคัญทางสถิึติิติ�อการลดิอาการปวดิห้ลังส�วนล�างของผู้สูงอายุ์

 งานวิจััยด้านโรคไมี่ต่ิดต่่อเรื�อรัง
 The monitoring and evaluation of district health board’s supportive role in facilitating 

diabetes and hypertension patient’s accessibility to chronic kidney disease clinics การศู่กษารูป

แบบการให้้บริการเพ่ั�อส�งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไม�ติิดิติ�อเร่�อรังอย์�างมีประสิทธิภาพัในระดัิบปฐมภูมิ โดิย์งาน

วิจัิย์ที�เกี�ย์วกับรูปแบบการให้้บริการนั�นได้ิมีการสังเคราะห์้เป็นข้อเสนอแนะให้้แก�สำานักงานห้ลักประกันสุขภาพั             

แห้�งชื่าติิ เพ่ั�อนำาไปพิัจิารณาดิำาเนินการติ�อไป

 งานวิจััยด้านนโยบายสัุขภาพั 

 Strategy of Plastic Waste Management for Coastal Area of Trang Province

 งานวิจัิย์นี�เป็นการพััฒนารูปแบบที�เห้มาะสมเพ่ั�อการจัิดิการขย์ะพัลาสติิกในจัิงห้วัดิที�ติิดิชื่าย์ฝัึ�งทะเลอย์�าง 

บูรณาการทุกภาคส�วนและย์ั�งย์่นกรณีศู่กษาจัิงห้วัดิติรัง โดิย์เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณและสถึานการณ์ในการจัิดิการ

ขย์ะพัลาสติิก พัฤติิกรรมการลดิการใชื่้พัลาสติิกของผู้อาศูัย์และนักท�องเที�ย์วชื่าวไทย์และชื่าวติ�างชื่าติิในพั่�นที�ชื่าย์ฝึั�ง

ทะเลของจัิงห้วัดิติรัง  และสัมภาษณ์เชิื่งล่กกับผู้ที�มีส�วนเกี�ย์วข้อง พัร้อมวิเคราะห์้ย์ุทธศูาสติร์เชิื่งพ่ั�นที�ของพ่ั�นที�ชื่าย์ฝัึ�ง

ทะเลในการจัิดิการขย์ะพัลาสติิกด้ิวย์ห้ลักการ SWOT Matrix ซ่ี�งผลการศู่กษาสามารถึจัิดิลำาดัิบความสำาคัญและ 

ความเป็นไปได้ิในการดิำาเนินงานของรูปแบบที�เห้มาะสมเพ่ั�อการจัิดิการขย์ะพัลาสติิกในที�ติิดิชื่าย์ฝัึ�งทะเลของจัิงห้วัดิ

ติรังที�สามารถึนำาไปปฏิิบัติิได้ิจิริง ประกอบด้ิวย์ การพััฒนากลไกการจัิดิการขย์ะพัลาสติิกอย์�างเป็นระบบ การพััฒนา 

การคัดิแย์กขย์ะพัลาสติิกเพ่ั�อนำากลับมาใช้ื่ประโย์ชื่น์ การส�งเสริมการลดิการใช้ื่ถุึงพัลาสติิกอย์�างย์ั�งย์่น การสร้างทัศูนคติิ

และส�งเสริมเคร่อข�าย์การใช้ื่ถุึงพัลาสติิกอย์�างรู้คุณค�า การส�งเสริมการท�องเที�ย์วเชิื่งอนุรักษ์และการห้วงแห้นคุณค�าของ

แห้ล�งท�องเที�ย์วจิากการปลอดิขย์ะพัลาสติิกกับนักท�องเที�ย์ว และการส�งเสริมกิจิการประมงและการขนส�งทางเร่อที�เป็น

มิติรกับสิ�งแวดิล้อมและลดิการใช้ื่พัลาสติิก
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แผินการดำาเนินงาน  ใน ป็ี พั.ศ. 2564  

 โครงการศึักษาแลัะพัฒนัาการศึักษาแลัะฝึึกอบุรมด้านัเวชศัาสตร์วิถ่ช่วิต

 เป็นการวิจัิย์เพ่ั�อพััฒนาห้ลักสูติรฝึึกอบรมดิ้านเวชื่ศูาสติร์วิถีึชีื่วิติเพ่ั�อศัูกย์ภาพัของบุคลากรทางการแพัทย์์ 

เพ่ั�อส�งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไม�ติิดิติ�อเร่�อรังอย์�างมีประสิทธิภาพัในระดัิบปฐมภูมิ ซ่ี�งในปัจิจุิบันได้ิดิำาเนิน 

การทบทวนวรรณกรรมเสร็จิเรีย์บร้อย์ และอย์ู�ระห้ว�างการปรับห้ลักสูติรการฝึึกอบรมติามข้อเสนอแนะจิากผู้เชีื่�ย์วชื่าญ

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ร�วมกับสำานักส�งเสริมสุขภาพั กรมอนามัย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้อำานวย์การ 

BDMS Wellness Clinic และเคร่อข�าย์จัิดิเวทีประชุื่มผู้เชีื่�ย์วชื่าญเพ่ั�อพััฒนาห้ลักสูติร Lifestyle Medicine กำาห้นดิ

ระย์ะเวลาในการจัิดิเวทีประชุื่มผู้เชีื่�ย์วชื่าญ 1 วัน ค่อวันที� 11 มกราคม พั.ศู. 2564 ณ Mövenpick BDMS Wellness 

Resort Bangkok โดิย์ออกแบบการจัิดิเวทีแบบผสมผสานทั�งรูปแบบ Online ผ�านระบบ Webinar โดิย์การบรรย์าย์

ของผู้เชีื่�ย์วชื่าญชื่าวติ�างประเทศูที�เป็นผู้แทนจิากโซีนอเมริกา โซีนย์ุโรป โซีนเอเชีื่ย์ และรูปแบบ Offline ห้ร่อ Face to 

Face ระห้ว�างผู้เข้าร�วมเวทีในประเทศู จิำานวน 30 ท�าน จิากห้น�วย์งานทางการแพัทย์์และสาธารณสุข ห้น�วย์งาน 

ด้ิานระบบสุขภาพั สถึาบันการศู่กษา วิชื่าการ ห้น�วย์งาน องค์กรเอกชื่น ผ�านกิจิกรรมศู่กษาดูิงานใน BDMS Wellness 

Clinic และแบ�งกลุ�มแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้ อภิปราย์ผล อันนำาไปสู�การพััฒนาห้ลักสูติร Lifestyle Medicine  พัร้อมทั�ง 

การจัิดิอบรมนำาร�อง 2 รุ�น โดิย์ในรุ�นที� 1 จิะจัิดิฝึึกอบรมระห้ว�างวันที� 25-29 มกราคม พั.ศู. 2564 และรุ�นที� 2 ระห้ว�าง

วันที� 15-19 มีนาคม พั.ศู. 2564 ติ�อไป
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โครงการพัฒนัาข้อเสนัอแนัะเชิงนัโยบุายเพื�อพัฒนัาคณะกรรมการพัฒนัาคุณภาพช่วิตระดับุอำาเภอ (พชอ.)

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ร�วมกับทีมวิจัิย์พ่ั�นที� 8 จัิงห้วัดิ ประกอบด้ิวย์ จัิงห้วัดิชุื่มพัร จัิงห้วัดิราชื่บุรี 

จัิงห้วัดิน�าน  จัิงห้วัดินครพันม จัิงห้วัดิศูรีสะเกษ จัิงห้วัดิสงขลา จัิงห้วัดินครสวรรค์ และ จัิงห้วัดิสระบุรี บูรณาการเคร่อข�าย์

ความร�วมม่อด้ิานการวิจัิย์เพ่ั�อสนับสนุนการดิำาเนินงานและสังเคราะห์้องค์ความรู้เกี�ย์วกับข้อเสนอเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อ

พััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติโครงการพััฒนาข้อเสนอแนะเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อพััฒนาคณะกรรมการพััฒนา

คุณภาพัชีื่วิติระดัิบอำาเภอ (พัชื่อ.)

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ร�วมกับทีมวิจัิย์พ่ั�นที� 8 จัิงห้วัดิ ประกอบด้ิวย์ จัิงห้วัดิชุื่มพัร จัิงห้วัดิราชื่บุรี 

จัิงห้วัดิน�าน จัิงห้วัดินครพันม จัิงห้วัดิศูรีสะเกษ จัิงห้วัดิสงขลา จัิงห้วัดินครสวรรค์ และ จัิงห้วัดิสระบุรี บูรณาการเคร่อข�าย์

ความร�วมม่อด้ิานการวิจัิย์เพ่ั�อสนับสนุนการดิำาเนินงาน และสังเคราะห์้องค์ความรู้เกี�ย์วกับข้อเสนอเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อ

พััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติระดัิบอำาเภอ (พัชื่อ.) ติลอดิจินการบริห้ารจัิดิการเพ่ั�อมุ�งสู�การบูรณาการโดิย์มี

ประชื่าชื่นเป็นศููนย์์กลางบนพ่ั�นฐาน Primary Health Care ติามบริบทของประเทศูไทย์ 

 ระห้ว�างเด่ิอนมกราคม - มีนาคม พั.ศู. 2564 จิะมีการร�วมแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้และเสริมพัลังการย์กระดัิบ          

การดิำาเนินงานของ พัชื่อ. กับบุคลากรในพ่ั�นที�ซ่ี�งรวมถ่ึงนักวิจัิย์และคณะทำางาน พัชื่อ. โดิย์ในวันที� 23 ธันวาคม พั.ศู. 2563 

จิะลงพ่ั�นที�จัิงห้วัดินครสวรรค์ และระห้ว�างวันที� 13-14 มกราคม พั.ศู. 2564 จิะลงพ่ั�นที�จัิงห้วัดิน�าน สำาห้รับจัิงห้วัดิอ่�น ๆ 

จิะกำาห้นดิแผนการเดิินทางลงพ่ั�นที�ติ�อไป

 ห้ลังจิากนั�น คณะผู้วิจัิย์ส�วนกลางจิะวิเคราะห์้ข้อมูลเชิื่งคุณภาพัและเชิื่งปริมาณเพ่ั�อสังเคราะห์้ผลเป็นข้อเสนอแนะ

เชิื่งนโย์บาย์เบ่�องต้ิน และนำาเสนอติ�อพ่ั�นที�และผู้มีส�วนได้ิส�วนเสีย์ในการกำาห้นดินโย์บาย์ผ�านกระบวนการจัิดิเวทีเสวนา

สาธารณะเพ่ั�อแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ั�อสรุปผลการสังเคราะห์้ข้อเสนอเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อพััฒนา      

คณะกรรมการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติระดัิบอำาเภอติ�อไป
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 โครงการแผนังานัวิจั้ย “การสังเคราะห์ที่างเลืัอกแลัะข้อเสนัอเชิงนัโยบุายเพื�อสนัับุสนุันัการปฏิิรูปบุที่บุาที่

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้ำาหมู่บุ้านั (อสม.) แลัะอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเที่พมหานัคร (อสส.) เพื�อมุ่งสู่การบุรรลุั

เป้าหมายการพัฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั”

 โครงการนี�จัิดิทำาข่�นเพ่ั�อให้้ทราบถ่ึงทิศูทางการทำางานและบทบาทของ อสม./อสส. ในพ่ั�นที� คณะผู้วิจัิย์ลงพ่ั�นที�

เก็บข้อมูลเชื่ิงคุณภาพัดิ้วย์การสนทนากลุ�ม โดิย์มีกำาห้นดิการรเก็บข้อมูลเชื่ิงปริมาณและคุณภาพัระห้ว�างเดิ่อน 

มกราคม  - พัฤษภาคม พั.ศู. 2564 การลงพ่ั�นที�นอกจิากจิะย์ังประโย์ชื่น์ในการรวบรวมข้อมูลเชิื่งคุณภาพัแล้วย์ังมีส�วน

สำาคัญติ�อการร�วมเสริมพัลังให้้ อสม./อสส. ในพ่ั�นที�ได้ิสะท้อนบทบาทและมีความเช่ื่�อมั�นในการขับเคล่�อนงานของตินเอง

มากข่�น ซ่ี�งการเสริมพัลังดัิงกล�าวจิะใช้ื่กระบวนการวิจัิย์เชิื่งปฏิิบัติิการอย์�างมีส�วนร�วม (Participatory Action Research: 

PAR) เพ่ั�อชื่วนให้้ อสม./อสส. และผู้มีส�วนได้ิส�วนเสีย์จิากภาครัฐ เอกชื่น และประชื่าชื่น ห้าแนวทางพััฒนานวัติกรรม

จิากกิจิกรรมที�จิะดิำาเนินการติ�อไปในอนาคติเพ่ั�อส�งเสริมคุณภาพัชีื่วิติอย์�างย์ั�งย์่น 

 ประเมินประสิทธิผลการบริห้ารจิัดิการกองทุนห้ลักประกันสุขภาพัในระดิับท้องถึิ�นห้ร่อพั่�นที� กรณีศู่กษา 

การดิำาเนินงานพั่�นที�ติ้นแบบการดิูแลสุขภาพัของเดิ็กปฐมวัย์ในศููนย์์พััฒนาเดิ็กเล็ก และการป้องกันและควบคุม 

โรคเบาห้วานและโรคความดัินโลหิ้ติสูงโดิย์องค์กรปกครองส�วนท้องถิึ�น

 การพััฒนาพ่ั�นที�ต้ินแบบในการบริห้ารจัิดิการศููนย์์พััฒนาเด็ิกเล็กและการป้องกันและควบคุมโรคไม�ติิดิติ�อ

เร่�อรัง ห้ร่อ NCDs ภาย์ใติ้การดิูแลขององค์กรปกครองส�วนท้องถึิ�นเพั่�อสร้างความติระห้นักรู้ และความรอบรู ้

ด้ิานสุขภาพั (Health literacy) อาจิเป็นการสร้างจุิดิคานงัดิ (Leverage) ในการบูรณาการทรัพัย์ากรจิากห้น�วย์งานรัฐ

ในภาคส�วนติ�าง ๆ เพั่�อส�งเสริมการดิำาเนินงานดิ้านสาธารณสุขให้้มีความคล�องติัวและสอดิคล้องกับเป้าห้มาย์

และย์ุทธศูาสติร์ที�เกี�ย์วกับนโย์บาย์สาธารณะของพ่ั�นที�มากข่�น

 นัโยบุายสิ�งเสพติด การตอบุสนัองที่างกฎหมาย แลัะการบัุงคับุใช้กฎหมายในัระบุบุยุติธรรม: การเปร่ยบุ

เท่ี่ยบุข้ามชาติระหว่างประเที่ศัไที่ยกับุญ่ี่�ปุ�นั

 โครงการนี�จัิดิทำาข่�นเพ่ั�อศู่กษาระบบย์ุติิธรรมที�เกี�ย์วกับการบังคับใช้ื่กฎห้มาย์ที�ติอบสนองติ�อการป้องกัน แก้ไข

ปัญห้าย์าเสพัติิดิ รวมถึ่งประสิทธิภาพัของการติัดิสินเพั่�อจิำาแนกผู้เสพั ผู้ค้า และผู้ติ้องขังว�ามีความผิดิจิริงห้ร่อไม� 

เพ่ั�อพััฒนาข้อเสนอแนะเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อปรับมาติรการแก้ไข ฟ้�นฟูผู้ต้ิองขัง

 สำาห้รับการดิำาเนินงานในปี พั.ศู. 2564 นั�น จิะมีการทบทวนวรรณกรรมทั�งในและติ�างประเทศู เพ่ั�อสังเคราะห์้

ผลที�ได้ิมาพััฒนาเป็นเคร่�องม่อในการวิจัิย์ติ�อไป
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การดำาเนินงานต่ามีต่ัวชี�วัดของมีหาวิทยาลิัย
 ปีงบประมาณ 2563 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น การดิำาเนินงานด้ิานการวิจัิย์ ติามข้อติกลงติามตัิวชีื่�วัดิของ

มห้าวิทย์าลัย์ (MUKPI) จิำานวน 10 ตัิวชีื่�วัดิ ผลการดิำาเนินงาน ดัิงนี�

ร้อยลิะของอาจัารย์ที�เป็็น PI โครงการวิจััย (ไมี่นับ TOR) ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563 คิดเป็็นร้อยลิะ 67 

ตารางท่ี่�  3  แสดงผลัการดำาเนิันังานัของบุุคลัากรท่ี่�เป็นัหัวหน้ัาโครงการวิจั้ย ปีงบุประมาณ 2563

ตารางท่ี่�  4  รายลัะเอ่ยดบุุคลัากรท่ี่�เป็นัหัวหน้ัาโครงการวิจั้ย ปีงบุประมาณ 2563

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ร้อย์ละของอาจิารย์์ที�เป็น PI 

โครงการวิจัิย์ (ไม�นับ TOR)

ร้อย์ละ 

(คน)

ร้อย์ละ 40 

(7 คน)

ร้อย์ละ 67 

(10 คน)

142.85

ท่ี่� โครงการ หัวหน้ัาโครงการ แหล่ังทุี่นัวิจั้ย จ้ำานัวนัเงินั

ท่ี่�ได้รับุ(บุาที่)

1 ผลกระทบจิากการใช้ื่สารกระตุ้ินประสาท

กลุ�มแอมเฟติามีนติ�อความรู้ความเข้าใจิในผู้

ป่วย์: กรณีศู่กษาผลในระย์ะย์าว

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 

ดิร.ดิวงใจิ บรรทัพั

งบประมาณแผ�นดิิน

ปี 2562 (วชื่.)

-

2 การสร้างและพััฒนาศัูกย์ภาพัของเจ้ิาห้น้าที�

กรมควบคุมโรคและอาจิารย์์ทางการแพัทย์์

และสาธารณสุขในประเทศูไทย์  ในการทำา

วิจัิย์ปฏิิบัติิงานและพััฒนาระบบบริการเกี�ย์ว

กับวัณโรค

ศูาสติราจิารย์์ 

ดิร.สุภา  เพั�งพิัศู

งบประมาณแผ�นดิิน 

ปี 2562 (วชื่.)

-

3 การประเมินสถึานการณ์ของชุื่มชื่น ผู้สูงวัย์  

รูปแบบของอุปกรณ์  และรูปแบบเคร่อข�าย์

ที�เห้มาะสมเพ่ั�อพััฒนาอุปกรณ์และเคร่อข�าย์

เสีย์งเรีย์กชื่�วย์ชีื่วิติที�เห้มาะสมสำาห้รับผู้สูงวัย์

ในชุื่มชื่น

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์

ดิร.ศูริย์ามน 

ติิรพััฒน์

งบประมาณแผ�นดิิน 

ปี 2562 (วชื่.)

-

4 ศู่กษาและพััฒนาการศู่กษาและฝึึกอบรม

ด้ิานเวชื่ศูาสติร์วิถีึชีื่วิติ  (Development of 

Lifestyle Medicine Training Programs) 

รองศูาสติราจิารย์์ 

ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท 

เติชื่าติิวัฒน์

สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพั (สสส.)

2,174,250.00

5 การสังเคราะห์้ข้อเสนอเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อ

พััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติ

ระดัิบอำาเภอ

รองศูาสติราจิารย์์ 

ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท 

เติชื่าติิวัฒน์

สถึาบันวิจัิย์ระบบ

สาธารณสุข (สวรส.)

1,499,500.00
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80.00 

47.00 

80.00 
67.00 

ป)  2560 ป)  2561 ป)  2562 ป)  2563 

ร/อยละของอาจารย8ที่เป=น PI โครงการวิจัย (ไมJนับ TOR) 

แผนภาพัที� 3  ร้อย์ละของอาจิารย์์ที�เป็น PI โครงการวิจัิย์ (ไม�นับ TOR)

ท่ี่� โครงการ หัวหน้ัาโครงการ แหล่ังทุี่นัวิจั้ย จ้ำานัวนัเงินั
ท่ี่�ได้รับุ(บุาที่)

6 การวิเคราะห์้พัลวัติระบบของปัจิจัิย์ที�ส�งผล
ติ�อการใช้ื่ย์าปฏิิชีื่วนะอย์�างสมเห้ตุิสมผลใน
ภาคประชื่าชื่น
รูปแบบระดัิบจัิงห้วัดิ กรณีศู่กษาจัิงห้วัดิ
นครนาย์ก 

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 
ดิร.อิสรีย์์ฐิกา ชัื่ย์สวัสดิิ�

สถึาบันวิจัิย์ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)

152,600.00

7 นโย์บาย์สิ�งเสพัติิดิ การติอบสนองทาง
กฎห้มาย์ และการบังคับใช้ื่กฎห้มาย์ใน
ระบบย์ุติิธรรม: การเปรีย์บเทีย์บข้ามชื่าติิ
ระห้ว�างประเทศูไทย์กับญี�ปุ่น 

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 
ดิร.บังอร เทพัเทีย์น

สำานักงานการวิจัิย์แห้�ง
ชื่าติิ (วชื่.)

181,830.00

8 การสำารวจิสิ�งแวดิล้อมที�เอ่�ออาทรติ�อผู้สูง
วัย์เพ่ั�อส�งเสริมพัฤฒิพัลังและคุณภาพัชีื่วิติ
ของผู้สูงวัย์ กรณีศู่กษาประเทศูญี�ปุ่น 
มาเลเซีีย์ เมีย์นมา เวีย์ดินาม และไทย์

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 
ดิร.ศูริย์ามน  ติิรพััฒน์

สำานักงานคณะกรรมส�ง
เสริมวิทย์าศูาสติร์ วิจัิย์
และนวัติกรรม (สกสว.)

144,550.00
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จัำานวนผิลิงานวิจััยที�อ้างอิงโดย International Organizations ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563 มีีจัำานวน 1 เรื�อง

ตารางท่ี่� 5 แสดงผลังานัวิจั้ยท่ี่�ถูกอ้างอิงโดย International Organizations

ตารางท่ี่� 6 รายลัะเอ่ยดจ้ำานัวนัผลังานัวิจั้ยท่ี่�ถูกอ้างอิงโดย International Organizations

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวนผลงานวิจัิย์ที�ถูึกอ้างอิงโดิย์ 

International 

Organizations

เร่�อง 1 1 100

ที� ผลงานวิจัิย์ ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ องค์การระดัิบ

นานาชื่าติิที�นำา

ผลงานวิจัิย์ไป

อ้างอิง

วันที�นำาข้อมูล

ไปอ้างอิง

1 Operationalizing a One Health Approach 

Building on the TDR-IDRC Research           

Initiative on Vector Borne Diseases in    

the Context of Climate Change

Assistant Professor 

Dr.Phudit Tejativad-

dhana,M.D.,  Profes-

sor Dr.Bruce Wilcox

WHO TDR มกราคม 

พั.ศู. 2563
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จัำานวนผิลิงานวิจััยที�นำาไป็ใช้ป็ระโยชน์เชิงนโยบาย/สัังคมี สัำาหรับป็ีงบป็ระมีาณ 2563 จัำานวน 6 เรื�อง
ตารางท่ี่� 7  แสดงผลัการดำาเนิันังานัจ้ำานัวนัผลังานัวิจั้ยใหม่ท่ี่�นัำาไปสู่การปรับุนัโยบุายการบุริหารระดับุส่วนังานั 

กระที่รวง หรือระดับุประเที่ศั แลัะท่ี่�ม่ผลักระที่บุต่อสังคม

ตารางท่ี่� 8  แสดงรายลัะเอ่ยดผลังานัวิจั้ยใหม่ท่ี่�นัำาไปสู่การปรับุนัโยบุายการบุริหารระดับุส่วนังานั กระที่รวง หรือ

ระดับุประเที่ศั แลัะท่ี่�ม่ผลักระที่บุต่อสังคม

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวนผลงานวิจัิย์ให้ม�ที�นำาไปสู�

การปรับนโย์บาย์การบริห้าร

ระดิับส�วนงาน กระทรวง ห้ร่อ

ระดิับประเทศู และที�มีผลกระ

ทบติ�อสังคม 

เร่�อง 2 6 300

ที� ผลงาน ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ เป็นนโย์บาย์ระดัิบชื่าติิ เป็นประโย์ชื่น์

ระดัิบชื่าติิ ระดัิบ

นานาชื่าติิ

สังคม เชิื่ง

พัาณิชื่ย์์

1 การสำารวจิสิ�งแวดิล้อมที�เอ่�ออาทร

ติ�อผู้สูงวัย์เพ่ั�อส�งเสริมพัฤฒพัลัง

และคุณภาพัชีื่วิติของผู้สูงวัย์กรณี

ศู่กษาประเทศูญี�ปุ่น มาเลเซีีย์ เมีย์

นมาร์ เวีย์ดินาม และไทย์

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์

ดิร.ศูริย์ามน ติิรพััฒน์



2 การติิดิติามและประเมินผล

โครงการพััฒนากลไกและ

สนับสนุนความเพีัย์งพัอของการได้ิ

รับบริการโรคที�เป็นปัญห้าสำาคัญ 

(ผู้ป่วย์เบาห้วาน ความดัินสูงที�เข้า

รับบริการคลินิกไติวาย์เร่�อรัง)

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 

ดิร.นาย์แพัทย์์วิชื่ช์ื่  

เกษมทรัพัย์์



3 ต้ินทุนประสิทธิผลของการรักษา

ด้ิวย์แพัทย์์ทางเล่อกในกลุ�มผู้สูง

อาย์ุที�มีภาวะปวดิห้ลัง ส�วนล�าง

เร่�อรัง

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์

ดิร.อรพิันท์  เล�าซีี�



4 รูปแบบที�เห้มาะสมเพ่ั�อการจัิดิการ

ขย์ะพัลาสติิกในจัิงห้วัดิที�ติิดิ

ชื่าย์ฝัึ�งทะเลอย์�างบูรณาการทุก

ภาคส�วนและย์ั�งย์่น: กรณีศู่กษา

จัิงห้วัดิติรัง

รองศูาสติราจิารย์์ 

ดิร.ชีื่ระวิทย์์  

รัตินพัันธ์
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1.00 2.00 2.00 

6.00 

ป(  2560 ป(  2561 ป(  2562 ป(  2563 

จำนวนผลงานวิจัยใหม/ที่นำไปสู/การปรับนโยบายการบริหาร 

แผนภาพัที�  4  เปรีย์บเทีย์บผลงานวิจัิย์ให้ม�ที�นำาไปสู�การปรับนโย์บาย์การบริห้ารระดัิบส�วนงานกระทรวง 

ห้ร่อระดัิบประเทศู และที�มีผลกระทบติ�อสังคม

ที� ผลงาน ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ เป็นนโย์บาย์ระดัิบชื่าติิ เป็นประโย์ชื่น์

ระดัิบชื่าติิ ระดัิบ

นานาชื่าติิ

สังคม เชิื่ง

พัาณิชื่ย์์

5 การวิเคราะห์้พัลวัติระบบของปัจิจัิย์ที�ส�ง

ผลติ�อการใช้ื่ย์าปฏิิชีื่วนะอย์�างสมเห้ตุิสม

ผลในภาคประชื่าชื่นรูปแบบระดัิบจัิงห้วัดิ 

กรณีศู่กษาจัิงห้วัดินครนาย์ก 

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์

ดิร.อิสรีย์์ฐิกา  

ชื่ัย์สวัสดิิ�



6 การประเมินสถึานการณ์ของชุื่มชื่น ผู้สูง

วัย์ รูปแบบของอุปกรณ์และรูปแบบเคร่อ

ข�าย์ที�เห้มาะสมเพ่ั�อพััฒนาอุปกรณ์และ

เคร่อข�าย์เสีย์งเรีย์กชื่�วย์ที�เห้มาะสม

สำาห้รับผู้สุงวัย์ในชุื่มชื่น

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์

ดิร.ศูริย์ามน 

ติิรพััฒน์
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จัำานวนผิลิงานวิจััยที�ได้รับการอ้างอิง Citation per Publications ของสัถาบันฯ ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563 ไมี่นับซีำ�า 
มีีจัำานวน  ในฐานข้อมีูลิ 99 เรื�อง 623 ครั�ง ในฐานข้อมีูลิ SCOPUS จัำานวน 145 เรื�อง 955 ครั�ง ค่า H-Index 15 แลิะ ISI  
จัำานวน 144 เรื�อง 1,167 ครั�ง ค่า H-Index 16

ตารางท่ี่� 9 แสดงผลังานัวิจั้ยท่ี่�ได้รับุการอ้างอิง (ข้อมูลั ณ วันัท่ี่� 2 ธันัวาคม พ.ศั.2563)

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวนผลงานวิจัิย์ที�ได้ิรับ
การอ้างอิง Citation per Publications

ครั�ง/เร่�อง

Citation per Publication (รวม 2 
ฐานั ตัดซ้ำำ�าแล้ัว)

ครั�ง/เร่�อง 7 6.3 90.00

• จิำานวน Citation จินถ่ึงปีปัจิจุิบัน 
(พั.ศู. 2563)  ฐานที�มีจิำานวนการ 
Citation ที�มากกว�า

ครั�ง 623

• จิำานวน Publication ย้์อนห้ลัง 5 ปี 
(พั.ศู. 2557 - 2561) (รวม 2 ฐาน ตัิดิ
ซีำ�าแล้ว)

เร่�อง 99

Citation per Publication (Web of 
Knowledge)

ครั�ง/เร่�อง 7 8.1 115.71

• จิำานวน Citation จินถ่ึงปีปัจิจุิบัน 
(พั.ศู. 2563)  ที�ส่บค้นจิาก Web of 
Knowledge

ครั�ง 1,167

• จิำานวน Publication ย้์อนห้ลัง 5 ปี 
(พั.ศู. 2557 - 2561) ที�ส่บค้นจิาก 
Web of Knowledge

เร่�อง 144

Citation per Publication (Scopus) ครั�ง/เร่�อง 7 6.6 94.29

• จิำานวน Citation จินถ่ึงปีปัจิจุิบัน 
(พั.ศู. 2563)  ที�ส่บค้นจิาก Scopus

ครั�ง 955

• จิำานวน Publication ย้์อนห้ลัง 5 ปี 
(พั.ศู. 2557 - 2561) ที�ส่บค้นจิาก 
Scopus

เร่�อง 145
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121.00 102.00 83.00 145.00 

781 597
379

955

ป"  2560 ป"  2561 ป"  2562 ป"  2563 

จำนวนผลงานวิจัยที่ได1รับการอ1างอิง 

เรื่อง ครั้ง 

แผนภาพัที� 5 เปรีย์บเทีย์บผลงานวิจัิย์ที�ได้ิรับการอ้างอิง

15
11

15 15

ป$  2560 ป$  2561 ป$  2562. ป$  2563 

ค"า h - index ของส"วนงาน 

แผนภาพัที�  6  เปรีย์บเทีย์บค�า H-Index 

จัำานวนผิลิงานต่ีพัิมีพั์ในวารสัารวิชาการระดับนานาชาต่ิ ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563 สัถาบันฯ มีีผิลิงานต่ีพัิมีพั์ในวารสัารวิชาการ
ระดับนานาชาต่ิ จัำานวน 64 เรื�อง  (คิดเป็็นร้อยลิะ 128)

ตารางท่ี่�  10  แสดงผลังานัต่พิมพ์ในัวารสารวิชาการระดับุนัานัาชาติ

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ผลงานตีิพิัมพ์ัในวารสารวิชื่าการ

ระดัิบนานาชื่าติิ

เร่�อง 50 64 128
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ตารางท่ี่�  11  แสดงรายลัะเอ่ยดผลังานัต่พิมพ์ในัวารสารวิชาการระดับุนัานัาชาติ

ที�

1

2

3

4

5

6

7

ผลงาน

Suicide Attempt and Associated 

Factors Among Adolescents in 

Five Southeast Asian Countries in 

2015.     

The effectiveness of traditional 

Thai massage versus massage 

with herbal compress among 

elderly patients with low back 

pain: A randomised controlled 

trial.  

Prevalence of bullying                

victimisation and associated 

factors among in-school adoles-

cents in Mozambique. 

The prevalence of underweight 

and overweight/obesity and its 

correlates among adults in Laos: 

a cross-sectional national         

population-based survey, 2013.  

Assessment of human health 

impact based on life cycle 

assessment: A case study of Thai 

retread tire.

Unmet need for family planning 

among Myanmar migrant women 

in Bangkok, Thailand.  

Psychological Distress and Its 

Associated Factors Among 

School Going Adolescents in 

Tanzania.

   

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,                      

Peltzer K.

Laosee O.,               

Sritoomma N.,                

Wamontree P.,              

Rattanapan C.,              

Sitthi Amorn C. 

Peltzer K.,                

Pengpid S. 

Pengpid S.,        

Vonglokham M., 

Kounnavong S.,     

Sychareun V.,             

Peltzer K. 

Qunsaneha w.,            

Buadit T.,                      

Rattanapan C. 

Thein S.S.,            

Thepthien B.

Pengpid S.,                    

Peltzer K.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

Naitonal Institutes 

of Health. 

Complementary 

therapies in 

medicine.

Journal of 

Psychology in 

Africa. 

Eating and weight 

disorders studies 

on anorexia bulimia 

and obesity. 

IOP Conference 

series: Materials 

Science and Engi-

neering. 

British Journal of 

Midwifery.

Psychol Stud.

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; 1-8.

2020; 48, 102253.

2020; 30(1):  64-68. 

2020; 25(2): 265-

273. 

2020; 773, 012038.

2020; 28(3): 182-

193. 

2020; 65(2): 174-

181. 
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ที�

8

9

10

11

12

13

14

ผลงาน

Tourist Behavior of Plastic Waste 

Reduction in the Coastal Area of 

Trang Province, Thailand.

 

Multiple self-care behaviors and 

associated factors in community- 

dwelling patients with hyperten-

sion in Myanmar.

High prevalence of school 

truancy in a national sample of 

in-school adolescents in kuwait: 

internalizing. externalizing and 

social risk factors. 

Vigorous physical activity, 

perceived stress, sleep and 

mental health among university 

students from 23 low-And 

middle-income countries.  

Current cannabis and lifetime 

amphetamine use among in-

school adolescents in five ASEAN 

countries: socio-ecological 

perspectives.  

Physical activity correlates  

in binge drinking university

students from 24 countries 

Health risk behaviour is associated 

with psychological distress 

among school going adolescents 

in five association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) countries.  

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Qunsaneha W.,           

Laosee O.,                 

Suksaroj T.T.,               

Srisamai P.,          

Rattanapan C. 

Haung Z.,                        

Hong S.A.,        

Tejativaddhana P.,    

Puckpinyo A.,                 

Myint M.N.H.A. 

Pengpid S.,                   

Peltzer K.

Pengpid S.,                   

Peltzer K.

Pengpid S.,                   

Peltzer K.

Pengpid S.,                   

Peltzer K.

Pengpid S.,                

Peltzer K.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

Journal of Environ-

mental Science 

and Development

Journal of Medical 

Science

Journal of Human 

Behavior in the 

Social Environment

Journal of Adolescent 

Medicience and 

Health

Vulnerable Children 

and Youth Studies

Journal of Human 

Behavior in the 

social Environment.

International  

Journal of 

Adolescent 

Medicine and 

Health

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; 11(4): 

165-169. 

2020; 82(2): 

363-376. 

2020; 1-8.

2020; 32(2). 

2020; 1-11.

2020; 1-7.

2020; 20190094.
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ที�

15

16

17

18

19

20

21

22

ผลงาน

High prevalence of unintentional 

injuries and socio-psychological 

correlates among school-going 

adolescents in Timor-Leste

Prevalence and associated 

factors of oral and hand hygiene 

behaviour among adolescents in 

six Southeast Asian countries  

Prevalence and associated 

factors of skipping breakfast 

among university students from 

28 countries: A cross-sectional 

study

Prevalence and correlates of 

fruit and vegetable consumption 

among adolescents in Laos

  

Factors associated with high 

sedentary behaviour among 

adolescents and adults with 

psychological distress in South 

Africa

Sexual risk behaviour and its 

correlates among adolescents in 

Indonesia, Laos Thailand and 

Timor-Leste: Results from national 

school surveys in 2015 

Suicide attempt and associated 

factors among in school adolescents 

in Mozambique

Tobacco use and associated 

health risk behaviours among 

university students in 27 countries

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,               

Peltzer K.

Pengpid S.,               

Peltzer K. 

Pengpid S.,               

Peltzer K.

Pengpid S.,               

Peltzer K.

Pengpid S.,               

Peltzer K. 

Peltzer K.,                 

Pengpid S. 

Pengpid S.,               

Peltzer K.

Pengpid S.,               

Peltzer K.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

International 

Journal of Adoles-

cent Medicine and 

Health  

International  

Journal of Adolescent 

Medicine and 

Health

International  

Journal of Adolescent 

Medicine and 

Health

International 

Journal of Adoles-

cent Medicine and 

Health

South African 

Journal of

Psychology

International  

Journal of Adolescent 

Medicine and 

Health

Journal of

Psychology in Africa 

International 

Journal of Adoles-

cent Medicine and 

Health

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; 20190069.

2020; 20190177.

2020; 20190256.

2020; 20190142.

2020; 1-9. 

2020; 20190230.

2020; 30(2): 130-

134. 

2020; 20190268.
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ที�

23

24

25

26

27

28

ผลงาน

Age-Friendly Environments in 

ASEAN Plus Three: Case Studies 

from Japan, Malaysia, Myanmar, 

Vietnam, and Thailand

Self-disclosure among youth 

with problematic methamphet-

amine use who received treat-

ment in public health centers of 

the bangkok metropolitan 

administration: a qualitative 

analysis

Delays in diagnosis and treatment 

among persons with new pulmonary 

tuberculosis in Mandalay District, 

Central 

Myanmar

Food sanitation of salad vending 

in the markets of Nay Pyi Taw, 

Myanmar

The effectiveness of the dental 

health education program on 

children from 2 to 5 years and 

their caretakers in Ratchaburi 

Province, Thailand

Associations of physical partner 

violence and sexual violence 

victimization on health risk 

behaviours and mental health 

among university students from 

25 countries

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Tiraphat S.,               

Buntup D.,            

Munisamy M., 

Nguyen H.T.,               

Yuasa M.,                    

Aung N.M.,                   

and Myint H. A.

Thepthien B.,     

Busprachong P., 

Hongkeilert N. 

Thin P.P.,               

Mongkolchati A.,              

Laosee O. 

Wai Hsu K.,                 

Suksaroj T.T.

Aung Htet K.K., 

Mongkolchati A., 

Wongsawass S., Lin T., 

Rattanapaibool N., 

Yongpisanphop I.

Pengpid S.,               

Peltzer K. 

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

International 

Journal of Environ-

mental Research 

and Public Health.

Journal of Child & 

Adolescent Sub-

stance Abuse.

Journal of Public 

Health and Devel-

opment

Journal of Public 

Health and Devel-

opment

Journal of Public 

Health and 

Development. 

BMC Public Health.

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; 17, 4523: 

1-16.

2020; 1547-0652.

2020; 18(1): 9-19. 

2020; 18(1): 20-38. 

2020; 18(1): 56-66. 

2020; 20, 937: 1-10. 
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4140

ที�

29

30

31

32

33

34

ผลงาน

Mental morbidity and its 

associations with socio-be-

havioural factors and chronic 

conditions in rural middle and 

older-aged adults in South Africa

Prevalence and regional 

variations of coexistence of child 

stunting and maternal over-

weight or obesity in Myanmar

Trends in the prevalence of 

twenty health indicators among 

adolescents in United Arab 

Emirates: cross-sectional national 

school surveys from 2005, 2010 

and 2016

The Roles of Village Health 

Volunteers: Covid – 19 

Prevention And Control in 

Thailand.

Prevalence and correlates of the 

metabolic syndrome in a 

cross-sectional communi-

ty-based sample of 18-100 

year-olds in Morocco: Results of 

the first national STEPS survey in 

2017

Skipping Breakfast and Its Associ-

ation with Health Risk Behaviour 

and Mental Health Among 

University Students in 28

Countries.  

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,              

Peltzer K.

Hong Ah S.

Pengpid S., Peltzer K.  

Tejativaddhana P., 

Suriyawongpaisal W., 

Kasemsup V.,            

Suksaroj T. 

Pengpid S.,               

Peltzer K.

Pengpid S.,               

Peltzer K.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

Journal of Psychol-

ogy in Africa

Public Health 

Nutrition 

BMC Pediatrics.

Asia Pacific Journal 

of Health 

Management

National Library of 

Medicine

Journal Diabetes, 

Metabolic Syn-

drome and Obesity: 

Targets and 

Therapy

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; 30(3): 

257-263. 

2020; 10.1017. 

2020; 20, 357: 1-11. 

2020; 15(3): 1-5. 

2020; 14(5): 1487-

1493. 

2020; 13: 2889-

2897. 
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4140

ที�

35

36

37

38

39

40

41

ผลงาน

Engagement of the district 

health board in providing 

preventive measures for chronic 

kidney disease care in Thailand: 

The perspective of a multi-

disciplinary team

Prevalence awareness treatment 

and control of hypertension 

among adults in Kenya: 

cross-sectional national 

population-based survey

Biogas production by co-digestion 

of municipal wastewater and 

food waste: Performance in semi 

continuous and continuous 

operation

Fruit and Vegetable Consumption 

is Protective from Short Sleep 

and Poor Sleep Quality Among 

University Students from 28 

Countries

Children Diabetes and Nutrition 

Clinic (CDNC) Initiative in Phra 

Nakhon Sri Ayutthaya Hospital

Environmental Impact Assessment 

of Thai Banana Supply Chain

Quality of life among patients 

with common mental disorders 

attending monk healers and 

primary care clinics in Thailand 

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Kasemsup V., 

Suriyawongpaisal W., 

Thamma-Aphiphol K., 

Dammee D.,      

Suthisukhon K.

Pengpid S., Peltzer K.

Ounsaneha W.,    

Rattanapan C.,         

Suksaroj T.T.,        

Kantachote D.,        

Klawech W.,         

Rakkamon T.

Pengpid S.,               

Peltzer K. 

Athipongarporn A., 

Vallibhakara SA. 

Rattanapan C.,      

Ounsaneha W. 

Pengpid S.,               

Peltzer K.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

Journal of Public 

Health and 

Development

East Mediterr 

Health Journal

Water Environment 

Federation

Nature and Science 

of Sleep

Journal of The 

Medical Association 

of Thailand

International 

Journal of Environ-

mental Science 

and Development

Journal of Public 

Mental Health

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; 18(2): 1-9. 

2020; 26(8): 923-

932. 

2020; 1-10.

2020; 12: 627-633. 

2020; 103(8): 

809-818. 

2020; 11(7): 341-

346.  

2020; 10.1108.
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4342

ที�

42

43

44

45

46

47

48

ผลงาน

Past 12-month history of single 

and multiple suicide attempts 

among a national sample of 

school-going adolescents in 

Tonga

Tobacco use and subjective 

well-being in university students 

from 29 countries: A brief report 

Trends of alcohol use, dietary 

behaviour, interpersonal vio-

lence, mental health, oral and 

hand hygiene behaviour among 

adolescents in Lebanon: 

cross-sectional national school 

surveys from 2005, 2011 and 

2017

Prevalence and associated 

factors of psychological distress 

among a national sample of 

in-school adolescents in Morocco

Does Cardiac Remodeling in 

Pediatric Myocarditis Associated 

with Initial Cardiac Function?

Prevalence of worry-induced 

sleep disturbance and associat-

ed factors among a national 

sample of in-school adolescents 

in Lebanon

The prevalence and associated 

factors of underweight and 

overweight/obesity among 

adults in Kenya: evidence from a 

national cross-sectional  

community survey

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,               

Peltzer K.

Pengpid S.,               

Peltzer K.

Pengpid S., Peltzer K.

Pengpid S., Peltzer K.

 Katanyuwong P., 

Srimuang S.,

Vallibhakara SA.

Pengpid S., Peltzer K

Pengpid S., Peltzer K.  

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

Asia –Pacific  

Psychiatry

Journal of Psychol-

ogy in Africa

International 

Journal of Environ-

mental Research 

and Public Health

BMC Psychiatry

Journal of The 

Medical Association 

of Thailand

Behavioral Sciences

Pan African Medical 

Journal

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; e12425: 1-6. 

2020; 30(4): 354-

357.

2020; 17, 7096: 

1-14.

2020; 20, 475: 1-11.

2020; 103(10): 

977-86. 

2020; 10, 148: 1-9.

 

2020; 36(338): 1-11.
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4342

ที�

49

50

51

52

53

54

55

ผลงาน

Adverse childhood experiences 

and prevalence of cigarette and 

e-cigarette use among adoles-

cents in bangkok, thailand

Hand and oral hygiene practices 

among adolescents in dominican 

republic, suriname and trinidad 

and tobago: prevalence, health, 

risk behavior, mental health and 

protective factors

Prevalence and associated 

factors of child abuse and its 

effects on anxiety and depres-

sion among children in Sierra 

Leone: Results of the 2017 

Multiple indicator cluster survey

life cycle assessment of material 

recovery from pyrolysis process 

of end-of-life tires in Thailand

Double burden of malnutrition 

and its association with infant 

and young child feeding practic-

es among children under-five in 

Thailand

Prevalence and associated 

factors of loneliness among 

national samples of in school 

adolescents in four caribbean 

countries

Common mental disorders 

among patients attending monk 

healers and primary health care 

centres in Thailand: a cross-sec-

tional study

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Ofuchi T., 

Zaw AMM., 

Thepthien B.

Pengpid S., Peltzer K.

Pengpid S., Peltzer K.

Buadit T., 

Rattanapan C., Us-

sawarujikulchai  A., 

Suchiva K., Papong S., 

Ma H. W.

Benedict L., Hong 

A.S., Winichagoon P., 

Tejativaddhana P

Pengpid S., Peltzer K. 

Pengpid S., Peltzer K. 

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

ASIA Pacific Journal 

of Public Health

International 

Journal of Environ-

mental Research 

and Public Health

Journal of 

Psychology in Africa

International 

Journal of Environ-

mental Science 

and Development

Public Health 

Nutrition

Psychol Rep

International 

Journal of Mental 

Health Systems

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; 10.1177. 

2020; 17, 7860: 1-8.

2020; 30(5): 466-

470.

2020; 11(10): 

493-498.

2020; 1-8

2020; 33084488.

2020; 14, 78: 1-6.
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4544

ที�

56

57

58

59

60

61

62

ผลงาน

Prevalence and correlates of 

suicidal behavior among a 

national population-based 

sample of adults in Kiribati

Prevalence and correlates of 

psychological distress among a 

national population-based 

sample of adults in Solomon 

Islands

Associations between adverse 

childhood experiences and 

adverse health outcomes among 

adolescents in Bangkok, Thailand 

Prevalence and Correlates of 

Sexual Risk Behavior among 

School-Going Adolescents in 

Four Caribbean Countries

Prevalence and correlates of 

single and multiple unintentional 

non-fatal injuries among 

school-going adolescents in 

Liberia

The Prevalence and Correlates 

of Suicidal Ideation, Plans and 

Suicide Attempts among 15-to 

69- year-Old Persons in Eswatini 

Associations of number of 

victimizations with mental 

health indicators and health-risk 

behaviours among a nationally 

representative sample of in-

school adolescents in Curacao

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S., Peltzer K., 

Habil.

Pengpid S., Peltzer K.

Thepthien B., 

Htike Min. 

Pengpid S., Peltzer K.

S. Pengpid, J.T. 

Hinneh and K. Peltzer

Pengpid S., Peltzer K.

Pengpid S., Peltzer K.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

Asia-Pacific 

Psychiatry

  

International 

Journal of Social 

Psychiatry

Cogent Psychology 

Behavioral 

Sciences

Elsevier

Behavioral 

Sciences

Elsevier

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; e12444: 1-7.

2020; 1-9.

2020; 7, 1832403: 

1-18.                          

2020; 10, 166: 1-13.

2020; 7, 29. 

2020; 10, 172: 1-11. 

2020; 1-8.
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4544

ที�

63

64

ผลงาน

The effect of POME ultrasonica-

tion pretreatment on biogas 

production and reduction of 

greenhouse gases emissions 

from wasewater treatment untils 

of palm oil mills 

Battling covid-19 pandemic 

waves in six south-east asian 

countries: a real-time consensus 

review

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Suksaroj TT., 

Yaeed S., Suksaroj C.

Rampal L, Seng LB, 

Choolani M, Ga-

nasegeran K, 

Pramanick A, Valli-

bhakara SA, 

Tejativadhanna P,

Wai HVC.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

Desalination and 

Water Treatment

Medical Journal of 

Malaysia

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั

2020; 202: 86-94.

2020; 75(6): 613-

625

53 57 
43 

64 

15 11 7 0
ป"  2560 ป"  2561 ป"  2562 ป"  2563 

ผลงานตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ – ระดับชาติ 

ผลงานตีพิมพ4ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ผลงานตีพิมพ4ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

แผนภาพัที�  7  เปรีย์บเทีย์บผลงานตีิพิัมพ์ัในวารสารวิชื่าการระดัิบนานาชื่าติิ – ระดัิบชื่าติิ (พั.ศู. 2560 –พั.ศู. 2563)
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4746

จัำานวน International Publication per Academic staff (5 year trend) ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563 เท่ากับ ร้อยลิะ 4.27

ตารางท่ี่� 12 แสดงผลัการดำาเนิันังานั International Publication per Academic staff

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวน International Publication 

per Academic staff  

(5 year trend)

 ร้อย์ละ 2.8 4.27 152.50

จิำานวนบทความตีิพิัมพ์ัในวารสาร

วิชื่าการระดัิบนานาชื่าติิติ�อ

บุคลากรสาย์วิชื่าการทั�งห้มดิ

(รออีก 1 เร่�อง)

เร่�อง 28  64 228.57

จิำานวนบุคลากรสาย์วิชื่าการ

ทั�งห้มดิ (Headcount)

คน 18 18 100.00

แผนภาพัที�  8  เปรีย์บเทีย์บจิำานวน International Publication per Academic staff  

(พั.ศู.2560 – พั.ศู.2563)
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4746

ที�

1

2

3

ผลงาน

Suicide Attempt and Associated 
Factors Among Adolescents in 
Five Southeast Asian Countries in 
2015

Prevalence of bullying 
victimisation and associated 
factors among in-school 
adolescents in Mozambique

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

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S., Peltzer K.

Peltzer K.,                  
Pengpid S.

Pengpid S.,          
Vonglokham M., 
Kounnavong S.,       
Sychareun V.,             
Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K.
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

Peltzer K.
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K.
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
National Institutes 
of Health 
2020; 1-8.

Journal of Psychol-
ogy in Africa 
2020; 30(1): 64-68.

Eating and weight 
disorders studies 
on anorexia 
bulimaia and 
obesity 
2020; 25(2): 
265-273.

จัำานวนผิลิงานวิจััยต่ีพัิมีพั์ร่วมีกับนักวิจััยต่่างชาต่ิ ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563 สัถาบันฯมีีผิลิงานวิจััยต่ีพัิมีพั์ที�ร่วมีกับนักวิจััยต่่าง
ชาต่ิ จัำานวน 48 เรื�อง  

ตารางท่ี่� 13 แสดงผลัผลังานัวิจั้ยต่พิมพ์ร่วมกับุนัักวิจั้ยต่างชาติ

ตารางท่ี่�  14  แสดงรายลัะเอ่ยดผลัผลังานัวิจั้ยต่พิมพ์ร่วมกับุนัักวิจั้ยต่างชาติ

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวนผลงานวิจัิย์ตีิพิัมพ์ัร�วมกับ

นักวิจัิย์ติ�างชื่าติิ

เร่�อง 20 48 240.00
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4948

ที�

4

5

6

7

8

ผลงาน

Psychological Distress and Its 
Associated Factors Among 
School Going Adolescents in 
Tanzania

Multiple self-care behaviors and 
associated factors in communi-
ty-dwelling patients with hyper-
tension in Myanmar

High prevalence of school 
truancy in a national sample of 
in-school adolescents in kuwait: 
internalizing. externalizing and 
social risk factors

Vigorous physical activity, per-
ceived stress, sleep and mental 
health among university stu-
dents from 23 low-And mid-
dle-income countries

Current cannabis and lifetime 
amphetamine use among in-
school adolescents in five ASEAN 
countries: socio-ecological 
perspectives

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,                 
Peltzer K.

Haung Z.,                  
Hong S.A.,        
Tejativaddhana P.,    
Puckpinyo A.,              
Myint M.N.H.A. 
Pengpid S.,                 
Peltzer K.

Pengpid S.,                 
Peltzer K

Pengpid S.,                 
Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K.
Department for 
Management of 
Science and 
Technology 
Development, Ton 
Duc Thang University, 
Ho Chi Minh City, 
Vietnam
Haung Z., 
Township 
Department of Public 
Health, Myitkyina, 
Myanmar
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and 
Technology 
Development, Ton 
Duc Thang University, 
Ho Chi Minh City, 
Vietnam
Peltzer K. 
Department of 
Research& Innova-
tion, University of 
Limpopo, Turfloop, 
South Africa
Peltzer K. 
Department for 
Management of
Science and 
Technology 
Development, Ton 
Duc Thang University, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
Psychol Stud 
2020; 65(2): 174-
181. 

Journal of Medical 
Science. 
2020; 82(2): 363-
376.

Journal of Human 
Behavior in the 
Social Environment  
2020; 1-8.

Journal of Adoles-
cent Medicience 
and Health 
2020; 32(2).

Vulnerable Chil-
dren and Youth 
Studies 2020; 1-11.
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4948

ที�

9

10

11

12

13

ผลงาน

Physical activity correlates in 
binge drinking university students 
from 24 countries 

Health risk behaviour is associat-
ed with psychological distress 
among school going adolescents 
in five association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) countries.  

High prevalence of unintentional 
injuries and socio-psychological 
correlates among school-going 
adolescents in Timor-Leste.

Prevalence and associated 
factors of oral and hand hygiene 
behaviour among adolescents in 
six Southeast Asian countries

Prevalence and associated 
factors of skipping breakfast 
among university students from 
28 countries: A cross-sectional 
study

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,                 
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department of 
Research Administra-
tion and Develop-
ment, University of 
Limpopo, Turfloop, 
South Africa
Peltzer K. 
Department of 
Research& Innova-
tion, University of 
Limpopo, Turfloop, 
South Africa
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department of 
Research Administra-
tion and Develop-
ment, University of 
Limpopo, 
Turfloop, 
South Africa

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
Journal of Human 
Behavior in the 
social Environment 
2020; 1-7.

International 
Journal of Adoles-
cent Medicine and 
Health 
2020; 20190094.

International 
Journal of Adoles-
cent Medicine and 
Health 
2020; 20190069.

International 
Journal of Adoles-
cent Medicine and 
Health 
2020; 20190177.

International 
Journal of Adoles-
cent Medicine and 
Health 
2020; 20190256.
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5150

ที�

14

15

16

17

ผลงาน

Prevalence and correlates of 
fruit and vegetable consumption 
among adolescents in Laos.

Factors associated with high 
sedentary behaviour among 
adolescents and adults with 
psychological distress in South 
Africa

Sexual risk behaviour and its 
correlates among adolescents in 
Indonesia, Laos Thailand and 
Timor-Leste: Results from na-
tional school surveys in 2015
  

Suicide attempt and associated 
factors among in school adoles-
cents in Mozambique

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,                 
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ 

Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั 

International 
Journal of 
Adolescent 
Medicine and 
Health 
2020; 20190142.

South African 
Journal of 
Psychology 
2020; 1-9.

International 
Journal of Adoles-
cent Medicine and 
Health 
2020; 20190230.

Journal of Psychol-
ogy in Africa 
2020; 30(2): 130-
134.
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5150

ที�

18

19

20

21

ผลงาน

Tobacco use and associated 
health risk behaviours among 
university students in 27  
countries

Age-Friendly Environments in 
ASEAN Plus Three: Case Studies 
from Japan, Malaysia, Myanmar, 
Vietnam, and Thailand

Food sanitation of salad vending 
in the markets of Nay Pyi Taw, 
Myanmar

The effectiveness of the dental 
health education program on 
children from 2 to 5 years and 
their caretakers in Ratchaburi 
Province, Thailand

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Tiraphat S.,               
Buntup D.,            
Munisamy M.,           
Nguyen H.T.,               
Yuasa M.,                  
Aung N.M.,                
and Myint H. A. 

Wai Hsu K.,                 
Suksaroj T.T.

Aung Htet K.K., 
Mongkolchati A., 
Wongsawass S.,                                          
Lin T.,       
Rattanapaibool N., 
Yongpisanphop I.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K. 
Department of 
Research& Innova-
tion, University of 
Limpopo, Turfloop, 
South Africa
Munisamy M.,                                                    
National Cancer 
Society of Malaysia.   
Hanoi Medical Uni-
versity.              Jun-
tendo University 
Tokyo Japan. Nguyen 
H.T.,                                                      
Yuasa M., and Aung 
N.M.  Myint H. A.
(CPI) Bahan Township 
Yangon Myanmar
Wai Hsu K.,  
Procurement and 
Delivery Section, 
Zabuthiri Specialist 
Hospital, Nay Pyi 
Taw, Myanmar
Aung Htet K.K.,
Lin T.  
Myanmar Medical 
Association TB Proj-
ect, Yangon, Myan-
mar. RHOTO Eye 
Healthcare Group,         
Mandalay,         
Myanmar.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
International 
Journal of Adoles-
cent Medicine and 
Health.  
2020; 20190268.

International 
Journal of Environ-
mental Research 
and Public Health 
2020; 17, 4523: 
1-16.

Journal of Public 
Health and Devel-
opment  
2020; 18(1): 20-38.

Journal of Public 
Health and Devel-
opment 
2020; 18(1): 56-66.
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5352

ที�

22

23

24

25

ผลงาน

Associations of physical partner 
violence and sexual violence 
victimization on health risk 
behaviours and mental health 
among university students from 
25 countries 
Mental morbidity and its associa-
tions with socio-behavioural 
factors and chronic conditions in 
rural middle and older-aged 
adults in South Africa. 

Trends in the prevalence of 
twenty health indicators among 
adolescents in United Arab 
Emirates: cross-sectional national 
school surveys from 2005, 2010 
and 2016
Prevalence and correlates of the 
metabolic syndrome in a 
cross-sectional communi-
ty-based sample of 18-100year-
olds in Morocco: Results of the 
first national STEPS survey in 
2017                      

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K. 

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K. 
Department of 
Psychology, University 
of the Free State, 
Bloemfontein, South
Africa
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department of 
Psychology, University 
of the Free State, 
Bloemfontein, South
Africa
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
BMC Public Health 
2020; 20, 937: 1-10.

Journal of 
Psychology in Africa 
2020; 30(3): 257-
263. .

BMC Pediatrics. 
2020; 20, 357: 1-11.

National Library of 
Medicine 
2020; 14(5): 1487-
1493.
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5352

ที�

26

27

28

29

ผลงาน

Skipping Breakfast and Its  
Association with Health Risk 
Behaviour and Mental Health 
Among University Students in 28  
Countries

Prevalence awareness treatment 
and control of hypertension 
among adults in Kenya: 
cross-sectional national popula-
tion-based survey.

Fruit and Vegetable Consump-
tion is Protective from Short 
Sleep and Poor Sleep Quality 
Among University Students from 
28 Countries

Quality of life among patients 
with common mental disorders 
attending monk healers and 
primary care clinics in Thailand.  

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S.,                
Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ชื่าวติ�างชื่าติิ และสังกัดิ

Peltzer K. 
Department of 
Psychology,
University of the Free 
State,
Bloemfontein, South 
Africa
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and 
Technology 
Development, Ton 
Duc Thang University, 
Ho Chi Minh City, 
Vietnam
Peltzer K. 
Department of 
Psychology, University 
of the Free State, 
Bloemfontein, South
Africa
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
Journal Diabetes, 
Metabolic Syn-
drome and Obesity: 
Targets and  
Therapy 
2020; 13: 2889-
2897.
East Mediterr 
Health Journal 
2020; 26(8): 923-
932.

Nature and Science 
of Sleep  
2020; 12: 627-633. 

Journal of Public 
Mental Health 
2020; 10.1108.
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5554

ที�

30

31

32

33

34

ผลงาน

Past 12-month history of single 
and multiple suicide attempts 
among a national sample of 
school-going adolescents in 
Tonga

Tobacco use and subjective 
well-being in university students 
from 29 countries: A brief report.
Trends of Alcohol Use, Dietary 

Behaviour, Interpersonal Vio-
lence, Mental Health, Oral and 
Hand Hygiene Behaviour among 
Adolescents in Lebanon: 
Cross-Sectional National School 
Surveys from 2005, 2011 and 
2017
Prevalence and associated 
factors of psychological distress 
among a national sample of 
in-school adolescents in Moroc-
co. 

Prevalence of Worry-Induced 
Sleep Disturbance and Associat-
ed Factors among a National 
Sample of In-School Adolescents 
in Lebanon

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,                
Peltzer K.

Pengpid S., 
Peltzer K.

Pengpid S.,
Peltzer K.

Pengpid S.,
Peltzer K.

Pengpid S.,
Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department of 
Research Administra-
tion and Develop-
ment, University of 
Limpopo, Turfloop, 
South Africa
Peltzer K. 
Department of 
Psychology, University 
of the Free State, 
Bloemfontein 9300, 
South Africa

Peltzer K. 
Department of 
Psychology, University 
of the Free State, 
Bloemfontein 9300, 
South Africa
Peltzer K. 
Department of 
Psychology, University 
of the Free State, 
Bloemfontein 9300, 
South Africa

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
Asia –Pacific Psychi-
atry 
2020; e12425: 1-6. 

Journal of Psychol-
ogy in Africa.  
2020; 30(4): 354-
357. 

International 
Journal of Environ-
mental Research 
and Public Health 
2020; 17, 7096: 
1-14.

BMC Psychiatry 
2020; 20, 475: 1-11.

Behavioral 
Sciences
2020; 10, 148: 1-9.
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5554

ที�

35

36

37

38

39

ผลงาน

The prevalence and associated 
factors of underweight and 
overweight/obesity among 
adults in Kenya: evidence from a 
national cross-sectional  
community survey
Adverse childhood Experiences 
and Prevalence of Cigarette and 
E-Cigarette Use Among Adoles-
cents in Bangkok. Thailand. 

Hand and Oral Hygiene Practices 
among Adolescents in Domini-
can Republic, Suriname and 
Trinidad and Tobago: Prevalence, 
Health, Risk Behavior, Mental 
Health and Protective Factors 
Prevalence and associated 
factors of child abuse and its 
effects on anxiety and depres-
sion among children in Sierra 
Leone: Results of the 2017 
Multiple Indicator Cluster Survey

Double burden of malnutrition 
and its association with infant 
and young child feeding practic-
es among children under-five in 
Thailand

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S., Peltzer K.

Ofuchi T., Zaw AMM., 
Thepthien B.,

Pengpid S., Peltzer K.

Pengpid S., Peltzer K.

Benedict L., 
Hong A.S., 
Winichagoon P., 
Tejativaddhana P.,

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K. 
Department of Re-
search and Innova-
tion, University of 
Limpopo, Turfloop, 
South Africa
Ofuchi T. Niigata 
University of Health 
and Welfare, Ojiya 
City, Niigata  
Prefecture,
Japan
Peltzer K. 
Department of 
Psychology, University 
of the Free State, 
Bloemfontein 9300, 
South Africa
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and  
Technology  
Development, Ton 
Duc Thang University, 
Ho Chi Minh City, 
Vietnam
Benedict L. 
Schulich School of 
Medicine & Dentistry, 
Western University, 
London, ON, Canada.

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
Pan African Medical 
Journal 
2020; 36(338): 1-11 

ASIA Pacific Journal 
of Public Health 
2020; 10.1177

International 
Journal of Environ-
mental Research 
and Public Health 
2020; 17, 7860: 
1-14 
Journal of Psychology 
in Africa
2020; 20, 475: 1-11.

Public Health 
Nutrition 
2020; 1-8
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5756

ที�

40

41

42

43

ผลงาน

Prevalence and Associated 
Factors of Loneliness Among 
National Samples of in school 
Adolescents in Four Caribbean 
Countries

Common mental disorders 
among patients attending monk 
healers and primary health care 
centres in Thailand: a cross-sec-
tional study

Prevalence and correlates of 
suicidal behavior among a 
national population-based 
sample of adults in Kiribati 

Prevalence and correlates of 
psychological distress among a 
national population-based 
sample of adults in Solomon 
Islands

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,  
Peltzer K.

Pengpid S.,  
Peltzer K.

Pengpid S.,  
Peltzer K., Habil.

Pengpid S.,  
Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department of 
Psychology, University 
of the Free State, 
Bloemfontein 9300, 
South Africa
Peltzer K., Habil. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
Psychological 
Reports 
2020; 33084488.

International 
Journal of Mental 
Health Systems  
2020; 14, 78: 1-6. 

Asia-Pacific 
Psychiatry    
2020; e12444. 1-7.

International 
Journal of Social 
Psychiatry 
2020; 1-9.
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ที�

44 

45

46 

47

ผลงาน

Prevalence and Correlates of 
Sexual Risk Behavior among 
School-Going Adolescents in 
Four Caribbean Countries 

The Prevalence and Correlates 
of Suicidal Ideation, Plans and 
Suicide Attempts among 15-to 
69- year-Old Persons in Eswatini

Prevalence and correlates of 
single and multiple unintention-
al non-fatal injuries among 
school-going adolescents in 
Liberia. 

Associations of number of 
victimizations with mental 
health indicators and health-risk 
behaviours among a nationally 
representative sample of in-
school adolescents in Curacao.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Pengpid S.,  
Peltzer K.

Pengpid S.,  
Peltzer K.

S. Pengpid, 
J.T. Hinneh and 
K. Peltzer. 

Pengpid S., Peltzer K.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Peltzer K. 
Department of Psy-
chology, University of 
the Free State, 
Bloemfontein 9300, 
South Africa
Peltzer K. 
Department of Psy-
chology, University of 
the Free State, 
Bloemfontein 9300, 
South Africa
J.T. Hinneh 
School Health, 
Ministry of Education, 
Monrovia, Liberia
K. Peltzer 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Peltzer K. 
Department for 
Management of 
Science and Technol-
ogy Development, 
Ton Duc Thang 
University, Ho Chi 
Minh City, Vietnam

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
Behavioral 
Sciences
2020; 10, 166: 1-13.

Behavioral 
Sciences
2020; 10, 172: 1-11. 

Elsevier 
2020; 7, 29.

Elsevier
2020; 1-8.
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5958

ที�

48

ผลงาน

Battling covid-19 pandemic 
waves in six south-east asian 
countries: a real-time consensus 
review

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์

Rampal L, 
Seng LB, Choolani M, 
Ganasegeran K, 
Pramanick A, 
Vallibhakara SA, 
Tejativadhanna P,
Wai HVC.

ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ร�วม
ติ�างประเทศู และสังกัดิ

Rampal L, 
Academy of Medicine 
Malaysia
Seng LB,
Hospital Sungai 
Buloh, Selangor, 
Malaysia
Choolani M, 
National University 
Hospital, Singapore

วารสารที�ตีิพิัมพ์ั 

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ 

ปีที�ตีิพิัมพ์ั
Elsevier
2020; 75(6): 613-
625

56.00 
47.00 

74.00 

48.00 

ป*  2560 ป*  2561 ป*  2562 ป*  2563 

ผลงานวิจัยตีพิมพ/ร1วมกบันักวิจัยต1างชาติ  

แผนภาพัที�  9  เปรีย์บเทีย์บผลงานวิจัิย์ตีิพิัมพ์ัร�วมกับนักวิจัิย์ติ�างชื่าติิ (พั.ศู. 2560 – พั.ศู.2563)
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จัำานวนผิลิงานวิจััยต่ีพัิมีพั์ในวารสัารวิชาการ Q1 ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563 ของสัถาบันฯ มีีจัำานวน 10 เรื�อง

ตารางท่ี่�  15  แสดงผลังานัวิจั้ยต่พิมพ์ในัวารสารวิชาการ Q1

ตารางท่ี่�  16  แสดงรายลัะเอ่ยดผลังานัวิจั้ยต่พิมพ์ในัวารสารวิชาการ Q1

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวนผลงานวิจัิย์ตีิพิัมพ์ัใน

วารสารวิชื่าการ Q1

เร่�อง 2 10 500

ที� ผลงาน ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ วารสารที�ตีิพิัมพ์ั  

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ปีที�ตีิพิัมพ์ั

1 High alcohol use and misuse among a 
national sample of school adolescents 
in Benin in 2016

Pengpid S.,          
Peltzer K.

Drugs: Education, Pre-
vention and Policy 
2019; (1-6).

2 Prevalence of tuancy in a national 
sample of school going adolescents in 
Laos is associated with potential risk and 
protective factors. 

Pengpid S.,          
Peltzer K.

Children and Youth 
Services Review.  
107: 2019; (1-5).

3 Prevalence and Associated Factors of 
Frailty in Community-Dwelling Older 
Adults in Indonesia, 2014-2015.        

Pengpid S.,             
Peltzer K.

Environmental Research 
and Public Health. 
2019; (1-13).

4 High Carbonated Soft Drink Intake is 
Associated with Health Risk Behavior and 
Poor Mental Health among School-Going 
Adolescents in Six Southeast Asian 
Countries.  

Pengpid S.,             
Peltzer K.

Environmental Research 
and Public Health.   
17(1): 2019; (1-9). 

5 The effectiveness of traditional Thai 
massage versus massage with herbal 
compress among elderly patients with 
low back pain: A randomised controlled 
trial.  

Laosee O.,               
Sritoomma N.,                
Wamontree P.,              
Rattanapan C.,              
Sitthi Amorn C. 

Complementary 
therapies in medicine. 
48: 2020; (102253). 

6 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. 

Eating and weight 
disorders studies on 
anorexia bulimia and 
obesity. 
25: 2020; (265-273).
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7.00 

10.00 

ป"  2560 ป"  2561 ป"  2562 ป"  2563 

ผลงานวิจัยตีพิมพ6ในวารสารวิชาการ Q1

แผนภาพัที�  10 เปรีย์บเทีย์บผลงานวิจัิย์ตีิพิัมพ์ัในวารสารวิชื่าการ Q1 (พั.ศู. 2560 – พั.ศู. 2563)

ที� ผลงาน ผู้แติ�ง/ผู้วิจัิย์ วารสารที�ตีิพิัมพ์ั  

ปีที�/เล�ม/ห้น้า/ปีที�ตีิพิัมพ์ั

7 Age-Friendly Environments in ASEAN 
Plus Three: Case Studies from Japan, 
Malaysia, Myanmar, Vietnam, and              
Thailand. 

Tiraphat S.,               
Buntup D.,            
Munisamy M.,           
Nguyen H.T.,               
Yuasa M.,                    
Aung N.M.,                   
and Myint H. A. 

International Journal of 
Environmental Research 
and Public Health.  
2020; (1-16).

8 Associations of physical partner violence 
and sexual violence victimization on 
health risk behaviours and mental 
health among university students from 
25 countries. . 

Pengpid S.,               
Peltzer K.

BMC Public Health. 
2020; (1-10).

9 Prevalence and regional variations of 
coexistence of child stunting and mater-
nal overweight or obesity in Myanmar.

Hong Ah S. Public Health Nutrition. 
2020

10 Fruit and Vegetable Consumption is 
Protective from Short Sleep and Poor 
Sleep Quality Among University Stu-
dents from 28 Countries.

Pengpid S.,               
Peltzer K. 

Nature and Science of 
Sleep. 12: 2020; (627-
633). 
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จัำานวนเงินทุนสันับสันุนการวิจััยในป็ีงบป็ระมีาณต่่อจัำานวนบุคลิากรสัายวิชาการ ของสัถาบันฯ ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563  
จัำานวน 402,580.67 บาท โดยได้รับทุนสันับสันุนรวมีทั�งหมีด 6,038,710.00 บาท
ตารางท่ี่�  17  แสดงจ้ำานัวนัเงินัทุี่นัสนัับุสนุันัการวิจั้ยในัปีงบุประมาณต่อจ้ำานัวนับุุคลัากรสายวิชาการ

ตารางท่ี่�  18  แสดงรายลัะเอ่ยดจ้ำานัวนัเงินัทุี่นัสนัับุสนุันัการวิจั้ยในัปีงบุประมาณ 2563

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัิย์

ในปีงบประมาณติ�อจิำานวน

บุคลากรสาย์วิชื่าการ

บาท 300,000.00 402,580.67 134.19

เงินทุนวิจัิย์จิากทุกแห้ล�งทุน บาท 4,500,000.00 6,038,710.00

บุคลากรสาย์วิชื่าการ คน 15 14

ที� โครงการ หั้วห้น้า
โครงการ

ช่ื่�อแห้ล�งทุนวิจัิย์ จิำานวนเงินที�ได้ิ
รับ (บาท)

1 ศู่กษาและพััฒนาการศู่กษาและฝึึกอบรมด้ิาน
เวชื่ศูาสติร์วิถีึชีื่วิติ  (Development of Life-
style Medicine Training Programs) 

รองศูาสติราจิารย์์
ดิร. นาย์แพัทย์์
ภูดิิท 
เติชื่าติิวัฒน์

สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพั (สสส.)

2,174,250.00 

2 รูปแบบที�เห้มาะสมเพ่ั�อการจัิดิการขย์ะพัลาสติิก
ในจัิงห้วัดิที�ติิดิชื่าย์ฝัึ�งทะเลอย์�างบูรณาการทุก
ภาคส�วนและย์ั�งย์่น: กรณีศู่กษาจัิงห้วัดิติรัง

รองศูาสติราจิารย์์
ดิร.ชีื่ระวิทย์์ 
รัตินพัันธ์

คณะวิศูวกรรมศูาสติร์ 
มห้าวิทย์าลัย์
เกษติรศูาสติร์

190,440.00 

3 การสังเคราะห์้ข้อเสนอเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อพััฒนา
คณะกรรมการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติระดัิบอำาเภอ

รองศูาสติราจิารย์์
ดิร. นาย์แพัทย์์
ภูดิิท 
เติชื่าติิวัฒน์

สถึาบันวิจัิย์ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)

1,499,500.00 

4 การวิเคราะห์้พัลวัติระบบของปัจิจัิย์ที�ส�งผลติ�อ
การใช้ื่ย์าปฏิิชีื่วนะอย์�างสมเห้ตุิสมผลในภาค
ประชื่าชื่นรูปแบบระดัิบจัิงห้วัดิ กรณีศู่กษา
จัิงห้วัดินครนาย์ก

ผู้ชื่�วย์
ศูาสติราจิารย์์
ดิร.อิสรีย์์ฐิกา 
ชัื่ย์สวัสดิิ�

สถึาบันวิจัิย์ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)

152,600.00 

5 นโย์บาย์สิ�งเสพัติิดิ การติอบสนองทางกฎห้มาย์ 
และการบังคับใช้ื่กฎห้มาย์ในระบบย์ุติิธรรม: การ
เปรีย์บเทีย์บข้ามชื่าติิระห้ว�างประเทศูไทย์กับ
ญี�ปุ่น

ผู้ชื่�วย์
ศูาสติราจิารย์์ 
ดิร.บังอร  
เทพัเทีย์น

สำานักงานการวิจัิย์แห้�ง
ชื่าติิ-วชื่. ปี 6

181,830.00 
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329,114.50 
219,222.75 

309,869.44 
402,580.67 

ป/  2560 ป/  2561 ป/  2562 ป/  2563 

จำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในป3งบประมาณต8อจำนวนบุคลากร

สายวิชาการ  

แผนภาพัที�  11 เปรีย์บเทีย์บจิำานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัิย์ติ�อจิำานวนบุคลากรสาย์วิชื่าการ
(พั.ศู. 2560 – พั.ศู. 2563)

ที� โครงการ หั้วห้น้า
โครงการ

ช่ื่�อแห้ล�งทุนวิจัิย์ จิำานวนเงินที�ได้ิ
รับ (บาท)

7 การสำารวจิสิ�งแวดิล้อมที�เอ่�ออาทรติ�อผู้สูงวัย์เพ่ั�อ
ส�งเสริมพัฤฒิพัลังและคุณภาพัชีื่วิติของผู้สูงวัย์ 
กรณีศู่กษาประเทศูญี�ปุ่น มาเลเซีีย์ เมีย์นมา 
เวีย์ดินาม และไทย์

ผู้ชื่�วย์
ศูาสติราจิารย์์ 
ดิร.ศูริย์ามน ติิ
รพััฒน์

สำานักงานคณะ
กรรมการส�งเสริม
วิทย์าศูาสติร์ วิจัิย์และ
นวัติกรรม (สกสว.)

144,550.00

8 แผนงานวิจัิย์ การสังเคราะห์้ทางเล่อกและข้อ
เสนอเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อสนับสนุนการปฏิิรูป
บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจิำาห้มู�บ้าน 
(อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพัมห้านคร (อสส.) เพ่ั�อมุ�งสู�การบรรลุเป้า
ห้มาย์การพััฒนาที�ย์ั�งย์่

รองศูาสติราจิารย์์
ดิร. นาย์แพัทย์์
ภูดิิท 
เติชื่าติิวัฒน์

สถึาบันวิจัิย์ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)

1,695,540.00 
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ร้อยลิะการต่ิดต่ามี output จัากโครงการวิจััยต่ามีที�ได้ระบุไว้ในสััญิญิารับทุน (จัากทุกแหลิ่งทุน) 
ในป็ีงบป็ระมีาณ 2563 สัถาบันฯมีีการต่ิดต่ามีจัำานวน ร้อยลิะ 100
ตารางท่ี่�  19  แสดงผลัการติดตาม output จ้ากโครงการวิจั้ยตามท่ี่�ได้ระบุุไว้ในัสัญี่ญี่ารับุทุี่นั

ตารางท่ี่�  20  แสดงรายลัะเอ่ยดการติดตาม output จ้ากโครงการวิจั้ยตามท่ี่�ได้ระบุุไว้ในัสัญี่ญี่ารับุทุี่นั

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ร้อย์ละการติิดิติาม output จิาก

โครงการวิจัิย์ติามที�ได้ิระบุไว้ใน

สัญญารับทุน (จิากทุกแห้ล�งทุน)

ร้อย์ละ 80 100 125

ที� โครงการวิจัิย์ที�ได้ิรับทุนวิจัิย์จิากทุกแห้ล�งทุน แห้ล�งทุน

1 ผลกระทบจิากการใช้ื่สารกระตุ้ินประสาทกลุ�มแอมเฟติามีนติ�อความรู้ความ
เข้าใจิ ในผู้ป่วย์: กรณีศู่กษาผลในระย์ะย์าว

งบประมาณแผ�นดิิน
ปี 2562 (วชื่.)

2 การสร้างและพััฒนาศัูกย์ภาพัของเจ้ิาห้น้าที�กรมควบคุมโรคและอาจิารย์์
ทางการแพัทย์์และสาธารณสุขในประเทศูไทย์  ในการทำาวิจัิย์ปฏิิบัติิงานและ
พััฒนาระบบบริการเกี�ย์วกับวัณโรค

งบประมาณแผ�นดิิน
ปี 2562 (วชื่.)

3 การประเมินสถึานการณ์ของชุื่มชื่น  ผู้สูงวัย์  รูปแบบของอุปกรณ์  และรูป
แบบเคร่อข�าย์ที�เห้มาะสมเพ่ั�อพััฒนาอุปกรณ์และเคร่อข�าย์เสีย์งเรีย์กชื่�วย์ชีื่วิติ
ที�เห้มาะสมสำาห้รับผู้สูงวัย์ในชุื่มชื่น

งบประมาณแผ�นดิิน
ปี 2562 (วชื่.)

4 ศู่กษาและพััฒนาการศู่กษาและฝึึกอบรมด้ิานเวชื่ศูาสติร์วิถีึชีื่วิติ  (Develop-
ment of Lifestyle Medicine Training Programs) 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) 

5 การสังเคราะห์้ข้อเสนอเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อพััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุณภาพั
ชีื่วิติระดัิบอำาเภอ

สถึาบันวิจัิย์ระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 

6 รูปแบบที�เห้มาะสมเพ่ั�อการจัิดิการขย์ะพัลาสติิกในจัิงห้วัดิที�ติิดิชื่าย์ฝัึ�งทะเล
อย์�างบูรณาการทุกภาคส�วนและย์ั�งย์่น: กรณีศู่กษาจัิงห้วัดิติรัง

คณะวิศูวกรรมศูาสติร์ 
มห้าวิทย์าลัย์เกษติรศูาสติร์

7 การวิเคราะห์้พัลวัติระบบของปัจิจัิย์ที�ส�งผลติ�อการใช้ื่ย์าปฏิิชีื่วนะอย์�างสมเห้ตุิ
สมผลในภาคประชื่าชื่นรูปแบบระดัิบจัิงห้วัดิ กรณีศู่กษาจัิงห้วัดินครนาย์ก

สถึาบันวิจัิย์ระบบสาธารณสุข 
(สวรส.)

8 นโย์บาย์สิ�งเสพัติิดิ การติอบสนองทางกฎห้มาย์ และการบังคับใช้ื่กฎห้มาย์ใน
ระบบย์ุติิธรรม: การเปรีย์บเทีย์บข้ามชื่าติิระห้ว�างประเทศูไทย์กับญี�ปุ่น

สำานักงานการวิจัิย์แห้�งชื่าติิ-วชื่. 
ปี 63

9 การสำารวจิสิ�งแวดิล้อมที�เอ่�ออาทรติ�อผู้สูงวัย์เพ่ั�อส�งเสริมพัฤฒิพัลังและ
คุณภาพัชีื่วิติของผู้สูงวัย์ กรณีศู่กษาประเทศูญี�ปุ่น มาเลเซีีย์ เมีย์นมา 
เวีย์ดินาม และไทย์

สำานักงานคณะกรรมการส�ง
เสริมวิทย์าศูาสติร์ วิจัิย์และ
นวัติกรรม (สกสว.)
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ป'  2560 ป'  2561 ป'  2562 ป'  2563 

การติดตาม output จากโครงการวิจัย 

แผนภาพัที�  12  เปรีย์บเทีย์บการติิดิติาม output จิากโครงการวิจัิย์ (พั.ศู. 2560 – พั.ศู. 2563)

ตารางท่ี่�  21  แสดงสรุปผลัการดำาเนิันังานัตามตัวช่�วัดของมหาวิที่ยาลััย (MUKPI)

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของ
การดิำาเนินงาน

1. ร้อย์ละของอาจิารย์์ที�เป็น PI โครงการวิจัิย์ (ไม�นับ 

TOR)

ร้อย์ละ

(คน)

ร้อย์ละ 40 

(7 คน)

ร้อย์ละ 67

(10 คน) 

160.00

2. จิำานวนผลงานวิจัิย์ที�ถูึกอ้างอิงโดิย์ International 

Organizations

เร่�อง 1 1 100.00

3. จิำานวนผลงานวิจัิย์ให้ม�ที�นำาไปสู�การปรับนโย์บาย์การ

บริห้ารระดัิบส�วนงาน กระทรวง ห้ร่อระดัิบประเทศู 

และที�มีผลกระทบติ�อสังคม 

เร่�อง 2 6 300.00

4. จิำานวนผลงานวิจัิย์ที�ได้ิรับการอ้างอิง Citation per 

Publications

4.1  Citation per Publication (รวม 2 ฐาน ตัิดิซีำ�าแล้ว) ครั�ง/เร่�อง 7 6.3 90.00

4.2  Citation per Publication (Web of Knowledge) ครั�ง/เร่�อง 7 8.1 115.81

4.3  Citation per Publication (Scopus) ครั�ง/เร่�อง 7 6.6 94.29

5. ผลงานตีิพิัมพ์ัในวารสารวิชื่าการระดัิบนานาชื่าติิ เร่�อง 50 64  128.00

6. จิำานวน International Publication per Academic 

staff (5 year trend)

ร้อย์ละ 2.80 4.27 152.50

7. จิำานวนผลงานวิจัิย์ตีิพิัมพ์ัร�วมกับนักวิจัิย์ติ�างชื่าติิ เร่�อง 20 48 240.00

8. จิำานวนผลงานวิจัิย์ตีิพิัมพ์ัในวารสารวิชื่าการ Q1 เร่�อง 2 10 500.00

9. จิำานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัิย์ในปีงบประมาณติ�อ

จิำานวนบุคลากรสาย์วิชื่าการ

บาท 300,000 134.19

10. ร้อย์ละการติิดิติาม output จิากโครงการวิจัิย์ติามที�

ได้ิระบุไว้ในสัญญารับทุน (จิากทุกแห้ล�งทุน)

ร้อย์ละ 80 100 125
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การป็รับป็รุงแลิะพััฒนาผิลิการดำาเนินงานด้านวิจััย
      จิากผลการดิำาเนินงานในปีงบประมาณ 2563  สถึาบันฯ ดิำาเนินงานติามข้อติกลงของมห้าวิทย์าลัย์ (MUKPI) 
จิำานวน 10 ตัิวชีื่�วัดิ มีผลการดิำาเนินงานที�บรรลุผลติามที�กำาห้นดิไว้จิำานวน 8 ตัิวชีื่�วัดิ และบรรลุผลมากว�าร้อย์ละ 80 
จิำานวน 2 ตัิวชีื่�วัดิ เพ่ั�อการปรับปรุงและพััฒนาผลการดิำาเนินงานด้ิานวิจัิย์ให้้มีประสิทธิภาพัมากย์ิ�งขั�น สถึาบันฯได้ิมี
การปรับยุ์ทธศูาสติร์ด้ิานการวิจัิย์ สำาห้รับการดิำาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 – 2567 ดัิงนี�

ยุทธศาสัต่ร์ด้านการวิจััย ป็ีงบป็ระมีาณ 2564 – 2567 
 สร้างงานวิจัิย์เพ่ั�อสนับสนุนการพััฒนานโย์บาย์สุขภาพัที�สอดิคล้องกับแนวคิดิเร่�องการสร้างเสริมสุขภาพั 
สุขภาวะโลก และพัฤฒพัลัง 

เป็้าป็ระสังค์ (Goal)
1. เกิดิผลงานวิจัิย์ที�ได้ิรับการตีิพิัมพ์ัและเผย์แพัร�ด้ิาน Global Health, Health Policy and Development ใน

ระดัิบชื่าติิและระดัิบนานาชื่าติิ
2. เกิดิผลงานวิจัิย์ที�นำาไปขับเคล่�อนนโย์บาย์สุขภาพั (Policy Advocacy)
3.  เกิดิระบบงานที�สนับสนุนทุนวิจัิย์ และการขอทุนวิจัิย์ (แห้ล�งทุน) ที�มีประสิทธิภาพั
4. เกิดิเคร่อข�าย์งานวิจัิย์และพััฒนานวัติกรรมในระดัิบสากล

กลิยุทธ์
1. ส�งเสริมการวิจัิย์เพ่ั�อความเป็นผู้นำาด้ิาน Global Health, Health Policy and Development
2. ส�งเสริมและพััฒนาศัูกย์ภาพับุคลากรวิจัิย์ 

2.1 จัิดิเวทีพััฒนาศัูกย์ภาพั/แลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้
2.2 พััฒนางานประจิำาสู�งานวิจัิย์

3. ส�งเสริมการพััฒนาคุณภาพัวารสารสาธารณสุขและการพััฒนา
4. สนับสนุนกระบวนการผลิติงานวิจัิย์

4.1 ค้นห้าและส่�อสารข้อมูลแห้ล�งทุน/แห้ล�งตีิพิัมพ์ั/แห้ล�งเผย์แพัร�อ่�น ๆ
4.2 ประสานเคร่อข�าย์การวิจัิย์
4.3 สนับสนุนการดิำาเนินงานวิจัิย์
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ผลัผลัิต/บัริกำาร ของส่วนงาน 
ด้านกำารศึกำษา 
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หลิักสัูต่รที�จััดการเรียนการสัอน
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มีห้ลักสูติรระดัิบบัณฑิิติศู่กษาจิำานวน 3 ห้ลักสูติร ประกอบด้ิวย์ 
 1. หลัักสูตรปรัชญี่าดุษฎ่บัุณฑิิต สาขาวิชาสุขภาพแลัะการพัฒนัาท่ี่�ยั�งยืนั (หลัักสูตรนัานัาชาติ) เปิดิรับ
นักศู่กษาตัิ�งแติ�ปีการศู่กษา 2561 เป็นห้ลักสูติรที�มีการบูรณาการร�วมกันการจัิดิการเรีย์นการสอนภาย์ใต้ิ 7 ส�วนงาน
ของมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ได้ิแก� สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น  สถึาบันวิจัิย์ประชื่ากรและสังคม คณะสาธารณสุขศูาสติร์ 
คณะเวชื่ศูาสติร์เขติร้อน คณะสัติวแพัทย์ศูาสติร์ คณะสิ�งแวดิล้อมและทรัพัย์ากรศูาสติร์ และบัณฑิิติวิทย์าลัย์ 
มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล เพ่ั�อสร้างองค์ความรู้แบบพัหุ้สาขาวิชื่าในการเรีย์นการสอน และบรรจุิราย์วิชื่าการฝึึกปฏิิบัติิ
ทางการวิจัิย์สุขภาพั และการพััฒนาที�ย์ั�งย์่นลงในราย์วิชื่าห้มวดิวิชื่าบังคับ เพ่ั�อเพิั�มประสบการณ์ให้้นักศู่กษาสามารถึ
ร�วมฝึึกปฏิิบัติิงานจิริง ร�วมกับองค์กรด้ิานสุขภาพัและการพััฒนาที�ย์ั�งย์่นทั�งในระดัิบชื่าติิและนานาชื่าติิ 
อาชีื่พัที�สามารถึประกอบได้ิห้ลังสำาเร็จิการศู่กษา

1. นักวิชื่าการและนักวิจัิย์ด้ิานสุขภาพัและความย์ั�งย์่นในสถึาบันการศู่กษาทั�งภาครัฐและเอกชื่น
2. ที�ปร่กษาด้ิานวิจัิย์และพััฒนาการจัิดิการสุขภาพัที�ย์ั�งย์่น และด้ิานอ่�นๆที�เกี�ย์วข้อง
3. ผู้ปฏิิบัติิงานและผู้บริห้ารด้ิานการจัิดิการสุขภาพัที�ย์ั�งย์่นและสาขาที�เกี�ย์วข้อง
4. นักวิเคราะห์้และผู้ประสานงานนโย์บาย์และแผน ในห้น�วย์งานทั�งภาครัฐ เอกชื่น องค์กรอิสระทั�ง

ระดัิบชื่าติิและนานาชื่าติิ

 2. หลัักสูตรการจั้ดการสาธารณสุขมูลัฐานัมหาบัุณฑิิต (หลัักสูตรนัานัาชาติ) (Master of Primary Health 
Care Management) เปิดิดิำาเนินการตัิ�งแติ�ปี 2529 โดิย์ความร�วมม่อกับ Thailand International Cooperation 
Development Agency (TICA) กระทรวงการติ�างประเทศู และ Japan International Cooperation Agency (JICA) 
โปรแกรมนี�เน้นการพััฒนาทักษะการบริห้ารจัิดิการและความเป็นผู้นำาของผู้เชีื่�ย์วชื่าญด้ิานการแพัทย์์และการดูิแล
สุขภาพัของประชื่าชื่นจิากทั�วทุกมุมโลกโดิย์เฉพัาะในเอเชีื่ย์ การพััฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานได้ิรับการย์อมรับว�า
เป็นชื่�องทางที�เห้มาะสมสำาห้รับการบริการสาธารณสุข ในการปรับปรุงทรัพัย์ากรบุคคลที�มีอย์ู�การใชื่้เทคโนโลย์ีที� 
เห้มาะสมและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุื่มชื่น ตัิ�งแติ�ปี พั.ศู. 2529 ห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ 
(ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ)  ได้ิผลิติบัณฑิิติ 750 คนจิาก 37 ประเทศูปัจิจุิบันทำางานในฐานะผู้นำาด้ิาน PHC ไปสู�เป้าห้มาย์ร�วม
กันในการให้้บริการด้ิานสุขภาพัที�มีประสิทธิภาพัประสิทธิผลและการปรับปรุงคุณภาพัชีื่วิติ
อาชีื่พัที�สามารถึประกอบได้ิห้ลังสำาเร็จิการศู่กษา

1. ผู้ปฏิิบัติิงานสาธารณสุข
2. นักวิชื่าการและนักวิจัิย์ในสถึาบันการศู่กษา และห้น�วย์งานที�เกี�ย์วข้อง
3. งานอาชีื่พัอ่�นๆ เกี�ย์วข้องกับสุขภาพั

 3. หลัักสูตรศิัลัปศัาสตรมหาบัุณฑิิต สาขาวิชาวิที่ยาการเสพติดิ เป็นห้ลักสูติรบูรณาการของแขนงวิชื่า 
3 กลุ�มให้ญ� ค่อ วิทย์าศูาสติร์ จิิติวิทย์า และสังคมศูาสติร์ (Bio-Psycho-Social) โดิย์มีวัติถุึประสงค์มุ�งผลิติบัณฑิิติให้้
เป็นผู้นำาของสังคมในด้ิานการศู่กษา และการวิจัิย์ทางด้ิาน วิทย์าการเสพัติิดิ เพ่ั�อให้้เกิดิประโย์ชื่น์ แก�สังคมและประเทศูชื่าติิ 
รวมทั�งสามารถึนำาความรู้ไปชื่�วย์ในการ ดูิแล บำาบัดิ และฟ้�นฟูสมรรถึภาพัทั�งด้ิานร�างกาย์และจิิติใจิของผู้ติิดิสิ�งเสพัติิดิ 
ได้ิอย์�างมีประสิทธิภาพั และครบวงจิร
อาชีื่พัที�สามารถึประกอบได้ิห้ลังสำาเร็จิการศู่กษา

1. นักวิชื่าการ เจ้ิาห้น้าที�ภาครัฐ และองค์กรที�ดิำาเนินงานเกี�ย์วกับงานด้ิานวิทย์าการเสพัติิดิ
2. นักวิจัิย์ด้ิานวิทย์าการเสพัติิดิ
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 ทุกห้ลักสูติรที�สถึาบันฯ มีการจิัดิการเรีย์นการสอน การดิำาเนินงานเป็นไปติามประกาศูกระทรวงศู่กษาธิการ 
เร่�อง เกณฑ์ิมาติรฐานห้ลักสูติรระดัิบบัณฑิิติศู่กษา ปี พั.ศู. 2558 มีการจัิดิการเรีย์นการสอน โดิย์เน้นผลิติบัณฑิิติที�
สอดิคล้องกับ Outcome Based Learning และได้ิรับการติรวจิประเมินคุณภาพัติามเกณฑ์ิ AUN-QA ระดัิบส�วนงาน 
และระดัิบมห้าวิทย์าลัย์

การดำาเนินงาน/กิจักรรมีด้านการศึกษา
      ปีงบประมาณ 2563  สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มีการดิำาเนินงานด้ิานการศู่กษาดัิงนี�
 1. จัิดิการประชุื่มอาจิารย์์ประจิำาสถึาบันฯ เด่ิอนละ 1 ครั�ง เพ่ั�อการพััฒนาคุณภาพัการจัิดิการเรีย์นการสอน 
และปรับปรุงการบริห้ารจัิดิการห้ลักสูติร  ให้้มีประสิทธิภาพัและประสิทธิผล

 2. พััฒนาสาขาวิชื่า Social Health Protection ในห้ลักสูติรการจิัดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ 

(ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) ร�วมกับ องค์การแรงงานระห้ว�างประเทศู (International Labour Organization:ILO)  โดิย์จัิดิสัมมนา
ออนไลน์ในหั้วข้อ “Social Health Protection Situation, Issues, and Challenges in ASEAN Countries”   

 3. จัิดิการประชุื่มเพ่ั�อพััฒนาห้ลักสูติรศิูลปศูาสติรมห้าบัณฑิิติ สาขาวิทย์าการเสพัติิดิ ซ่ี�งจัิดิการเรีย์นการสอน
เป็นภาษาไทย์ ให้้เป็นห้ลักสูติรนานาชื่าติิ และพััฒนาห้ลักสูติรฝึึกอบรมระย์ะสั�น ภาย์ใต้ิโครงการพััฒนาเคร่อข�าย์
วิชื่าการเพ่ั�อพััฒนาศัูกญภาพับุคคลากรด้ิานวิทย์าการเสพัติิดิ โดิย์ได้ิรับการสนับสนุนงบประมาณจิาก สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพั (สสส.) ซ่ี�งครอบคลุมประเด็ินห้ลัก 5 ด้ิาน ได้ิแก� 1) ด้ิานนโย์บาย์ย์ุทธศูาสติร์และ 
การจัิดิการ 2) ด้ิานการปราบปรามและยุ์ติิปัญห้าย์าเสพัติิดิ 3) ด้ิานการส�งเสริมป้องกันการใช้ื่สารเสพัติิดิ 4) ด้ิานการบำาบัดิ
และฟ้�นฟูผู้เสพัติิดิ และ 5) ด้ิานการใช้ื่ประโย์ชื่น์จิากย์าเสพัติิดิในทางการแพัทย์์และทางเศูรษฐกิจิ เพ่ั�อรองรับผู้เรีย์นได้ิ
ห้ลากห้ลาย์สาขาวิชื่า และเป็นติามความต้ิองการของห้น�วย์งานที�มาสร้างความร�วมม่อเห้มาะสมกับการรองรับติลาดิ
นานาชื่าติิ
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 4. พััฒนาและส�งเสริมศัูกย์ภาพันักศู่กษา เข้าร�วมสัมมนาวิชื่าการนานาชื่าติิ  The 11th  International Graduate 
Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)  

 5.จัิดิประชืุ่มเพ่ั�อการขับเคล่�อนประเดิ็นคุ้มครองทางสังคมด้ิานสุขภาพัผ�านห้ลักสูติรบัณฑิิติศู่กษาจิัดิ 
การประชุื่ม และผ�านระบบ Zoom Meeting เพ่ั�อห้าร่อและวางแผนการจัิดิการเรีย์นการสอนของสาขาวิชื่าการคุ้มครอง
ทางสังคมด้ิานสุขภาพัในภาคที�เรีย์นที� 2 ปีการศู่กษา 2563 จิำานวน 4 ราย์วิชื่า ค่อ สอสม 631 การจัิดิซ่ี�อเชิื่งกลย์ุทธ์เพ่ั�อ
ประกันสุขภาพัถ้ึวนห้น้า (ADPM 631 Strategic Purchasing for Universal Health Coverage) สอสม 632 ผู้ให้้
บริการสุขภาพัในระบบสุขภาพั (ADPM 632 Health Providers in Health Systems) สอสม 633 การคลังสุขภาพั
เพ่ั�อการคุ้มครองทางสุขภาพัสังคม (ADPM 633 Health Financing for Social Health Protection) และ สอสม 634 
เศูรษฐศูาสติร์สุขภาพั (ADPM 634 Health Economics) ซ่ี�งเป็นวิชื่าเล่อกของสาขาวิชื่าการคุ้มครองทางสังคมด้ิาน
สุขภาพั  (14 กันย์าย์น  พั.ศู. 2563)

 6.จัิดิอบรมออนไลน์ Pre-course Training of MPHM Special Track in Social Heath Protection - 
Module 2 Towards Universal Health Coverage: an introduction to Social Health Protection สถึาบัน

พััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ร�วมกับองค์การแรงงานระห้ว�างประเทศู (International Labour Organization: ILO)  ร�วมกันจัิดิ
อบรมออนไลน์ หั้วข้อ Pre-course Training of MPHM Special Track in Social Heath Protection - Module 2 
Towards Universal Health Coverage : an introduction to Social Health Protection เพ่ั�อปูพ่ั�นฐานเน่�อห้า
ราย์วิชื่าให้้กับนักศู่กษาในห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ กลุ�มสาขาวิชื่าการคุ้มครองทางสังคมด้ิาน
สุขภาพั ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ (Master of Primary Health Care Management - Special Track in Social Health 
Protection) ซ่ี�งมุ�งเน้นให้้นักศู่กษามีทักษะที�จิำาเป็นในการออกแบบแผนการคุ้มครองทางสังคมด้ิานสุขภาพัที�มีคุณภาพั  

ได้ิรับเกีย์รติิจิาก Mrs. Marielle Phe Goursat ผู้จัิดิการโครงการ the ILO-Luxembourg Project ‘Support the  

extension of Social Health Protection in South-East Asia’ เป็นวิทย์ากรในการบรรย์าย์ผ�านระบบ Zoom โดิย์

มี Mrs. Catherine Widrig ผู้ร�วมก�อตัิ�งและหุ้้นส�วนผู้จัิดิการ IPK และที�ปร่กษาอาวุโส เป็นผู้ดิำาเนินการการฝึึกอบรม 

มีนักศู่กษาจิากประเทศูไทย์ ประเทศูเวีย์ดินาม ประเทศูเมีย์นมาร์ และสาธารณรัฐประชื่าธิปไติย์ประชื่าชื่นลาว เข้าร�วม

การอบรมในครั�งนี� (5 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)
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บูรณาการสัอนแลิะบริการวิชาการ   
 จัิดิการบรรย์าย์พิัเศูษ หั้วข้อ“Conflict management for sustainable collaborations” โดิย์ Professor 
Dr. David Briggs, MA ผ�านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex ให้้กับคณาจิารย์์ และนักศู่กษา ราย์วิชื่า ADHS 702 
(Sustainable Health and Public Policies) ห้ลักสูติรปรัชื่ญาดุิษฎีบัณฑิิติ สาขาวิชื่าสุขภาพัและการพััฒนาที�ย์ั�งย์่น 
(ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) และห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ (ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) ภาคการศู่กษาที� 1 
ปีการศู่กษา 2563 โดิย์มีอาจิารย์์ นักศู่กษา และผู้สนใจิเข้าร�วมรับฟังจิำานวนทั�งสิ�น 20 คน จิาก 10 ประเทศู ไดิ�แก� 
ประเทศูสาธารณรัฐประชื่าชื่นลาว ประเทศูเมีย์นมาร์ ประเทศูเวีย์ดินาม ประเทศูบังคลาเทศู ประเทศูปากีสถึาน 
ประเทศูฟิลิปปินส์ ประเทศูจีิน ประเทศูอินโดินีเซีีย์ ประเทศูญี�ปุ่น และ ประเทศูไทย์ ได้ิร�วมเรีย์นรู้และแลกเปลี�ย์น
ประสบการณ์ การบริห้ารความขัดิแย้์ง การเล่อกใช้ื่กลย์ุทธ์ในการแก้ปัญห้า อย์�างเห้มาะสมติ�อสถึานการณ์ เพ่ั�อให้้เกิดิ
ประโย์ชื่น์สูงสุดิ

นักศึกษา
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มีห้ลักสูติรระดัิบบัณฑิิติศู่กษาจิำานวน 3 ห้ลักสูติร  ในปีการศู่กษา 2562  
สถึาบันฯ มีนักศู่กษาให้ม�รวมทั�งสิ�น 28 คน  

ตารางท่ี่�  22  แสดงจ้ำานัวนันัักศึักษาระดับุบัุณฑิิตศึักษา ปีการศึักษา 2561 - 2562

ที� ห้ลักสูติร ปีการศู่กษา 2561 ปีการศู่กษา 2562

1 ห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ  
(ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ)  

14 20

2 ห้ลักสูติรศิูลปศูาสติรมห้าบัณฑิิติ สาขาวิทย์าการเสพัติิดิ ไม�มีการรับนักศู่กษาให้ม� ไม�มีการรับนักศู่กษาให้ม�

3 ห้ลักสูติรปรัชื่ญาดุิษฎีบัณฑิิติ สาขาวิชื่าสุขภาพัและ   
การพััฒนาที�ย์ั�งย์่น (ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ)    

4 8
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ตารางท่ี่� 23 แสดงรายลัะเอ่ยดนัักศึักษาปีการศึักษา 2562 หลัักสูตรการจั้ดการสาธารณสุขมูลัฐานัมหาบัุณฑิิต 
(นัานัาชาติ) 

No. Name Country Age Qualification Funding

1 Mr.Lamin A Njie
6238264 ADPM/M

Gambia 40 B.Nursing TICA TIPP

2 Ms. Mika  Aono
6236849 ADPM/M

Japan 49 B.Nursing AIHD

3 Mr.Macwilliam Kalua
6238265 ADPM/M

Malawi 36 B.Nursing and 
Midwifery

TICA TIPP

4 Dr.Aung Nyein Chan
6236848 ADPM/M

Myanmar 28 M.B.,B.S. FGS-MU

5 Dr.Aung Than Tun
6237384 ADPM/M

Myanmar 34 M.B.,B.S. TICA 
Thai-Myanmar

6 Mrs. Aye Aye San
6237385 ADPM/M

Myanmar 32 B.Comm.Health TICA 
Thai-Myanmar

7 Dr.Aye Myat Myat Zaw
6237382 ADPM/M

Myanmar 32 M.B.,B.S. AIHD

8 Dr.Aye Tinzar Myint
6237383 ADPM/M

Myanmar 25 M.B.,B.S. AIHD

9 Mrs.Nant Yee Mon Thwin
6238010 ADPM/M

Myanmar 29 B.Comm.Health FGS-MU

10 Dr.Shun Lae Lae Aung
6237380 ADPM/M

Myanmar 25 M.B.,B.S. AIHD

11 Mr.Than Soe Oo
6237386 ADPM/M

Myanmar 37 B.Comm.Health AIHD

12 Dr.Thaw Zin Lin
6238014 ADPM/M

Myanmar 27 M.B.,B.S. FGS-MU

13 Ms.Theigi Myo
6236847 ADPM/M

Myanmar 28 B.Comm.Health AIHD

14 Ms.Yin Min Aye
6238012 ADPM/M

Myanmar 26 B.Nursing FGS-MU

15 Mrs.Zar Chi Lwin
6238011 ADPM/M

Myanmar 28 B.Comm.Health FGS-MU

16 Ms.Zu Zu Kyaw Sein Win
6238009 ADPM/M

Myanmar 29 B. Traditional 
Medicine

FGS-MU

17 Dr. Sangita KC
6238232 ADPM/M

Nepal 30 M.B.,B.S. AIHD

18 Ms. Glanderene Valarie Brown
6238266 ADPM/M

SaintVincent and 
the Grenadines

40 B.Ph.Nursing TICA TIPP

19 Mrs.Elisa Ximenes Dos Santos
6238267

Timor-Leste 40 B.Ph. TICA TIPP

20 Dr.Mariano Da Silva Marques
6238268 ADPM/M

Timor-Leste 31 M.D. TICA TIPP
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ตารางท่ี่�  24  แสดงรายลัะเอ่ยดนัักศึักษาใหม่ หลัักสูตรปรัชญี่าดุษฎ่บัุณฑิิต สาขาวิชาสุขภาพแลัะการพัฒนัา 
ท่ี่�ยั�งยืนั (หลัักสูตรนัานัาชาติ)  

15 15 15
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แผน ผล 

แผนภาพัที�  13  เปรีย์บเทีย์บจิำานวนนักศู่กษารับเข้าห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ (นานาชื่าติิ)

No Name Country Age Qualification Plan Funding

1 Mr. Chan Nyein 

6237044 ADHS/D

Myanmar M.PHM 2 Self

2 Ms. Alina Pant 

6237998 ADHS/D

Nepal 27 M.PHM. 2 FGS-MU

3 Mr. Satya Narayan Yadav 

6237999 ADHS/D

Nepal 35 M.PH. 2 FGS-MU

4 Mr. Santos Pandey 

6237997 ADHS/D

Nepal 36 M. Microbiology 2 FGS-MU

5 Ms. Atchara Techaattakun 

6237888 ADHS/D

Thailand 33 M. Nursing Science 2 Self

6 Ms. Supansa Tajai 

6237887 ADHS/D

Thailand 36 M.A. (Psychology) 1 MOST

7 Mr. Wejchasard Ruangsopit 

6237981 ADHS/D

Thailand 32 M.Sc. (Public Health Law 

and Administration)

1 Self

8 Mrs.Taksin Pimpak 

6236865 ADHS/D

Thailand 41 M.PH. 1 Self
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การสัำาเร็จัการศึกษา 
 เน่�องจิากสถึานการณ์การระบาดิของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดิ 19) อย์�างรุนแรงของทั�วโลกทำาให้้ไม�
สามารถึจัิดิการเรีย์นการสอน และการสอบป้องกันวิทย์านิพันธ์ของนักศู่กษา ในรูปแบบเดิิมได้ิ โดิย์เฉพัาะนักศู่กษาติ�าง
ชื่าติิที�ไม�สามารถึเดิินทาง เข้ามาห้ร่อออกนอกประเทศูไดิ้ จิ่งติ้องปรับรูปแบบเป็นระบบออนไลน์ทั�งห้มดิ ทำาให้้ขย์าย์
การสำาเร็จิการศู่กษา

*ข้อมูล ณ วันที� 4 เมษาย์น พั.ศู. 2564

กิจักรรมีเสัริมีหลิักสัูต่ร
 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นไดิ้จิัดิกิจิกรรมเสริมห้ลักสูติรเพั่�อพััฒนานักศู่กษาดิ้านความรู้ ความสามารถึ 
คุณธรรม จิริย์ธรรม และความรับผิดิชื่อบติ�อสังคมอย์�างติ�อเน่�อง สำาห้รับปีการศู่กษา พั.ศู. 2562 สถึาบันฯ ได้ิจัิดิกิจิกรรม 
ดัิงนี�
 1. Friendship & Cultural Exchange Camp and Mahidol Core Value เป็นกิจิกรรมระห้ว�างนักศู่กษา  
ทั�ง 3 ห้ลักสูติร ศิูษย์์เก�า อาจิารย์์ และบุคลากรที�เกี�ย์วข้อง เพ่ั�อแลกเปลี�ย์นวัฒนธรรมของนักศู่กษาแติ�ละประเทศู 
เป็นการส�งเสริมมิติรภาพัระห้ว�างนักศู่กษา คณาจิารย์์ และบุคลากร รวมถ่ึงค�านิย์มองค์กร ของสถึาบันฯ และค�านิย์ม
องค์กรของมห้าวิทย์าลัย์ ผ�านฐานกิจิกรรมติ�าง ๆ

ตารางท่ี่�  25  แสดงรายลัะเอ่ยดการสำาเร็จ้การศึักษาต่อจ้ำานัวนันัักศึักษาท่ี่�รับุเข้า

ที� ห้ลักสูติร นักศู่กษา รหั้ส 2561 นักศู่กษา รหั้ส 2562 ห้มาย์เห้ตุิ

นักศู่กษา
ทั�งห้มดิ

จิบการศู่กษา นักศู่กษา
ทั�งห้มดิ

จิบการศู่กษา

1 ห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุข
มูลฐานมห้าบัณฑิิติ(นานาชื่าติิ)

14 12* 20 15*  นศู.รหั้ส 2562
ขย์าย์การศู่กษา
เน่�องจิาก
สถึานการณ์ 
COVID-19

2 ห้ลักสูติรศิูลปศูาสติรมห้าบัณฑิิติ 
สาขาวิชื่าวิทย์าการเสพัติิดิ

0 0 0 0 ไม�มีการรับ
นักศู่กษาให้ม� 
ตัิ�งแติ� ปี 2561

3 ห้ลักสูติรปรัชื่ญาดุิษฎีบัณฑิิติ 
สาขาวิชื่าสุขภาพัและการพััฒนาที�
ย์ั�งย์่น (นานาชื่าติิ)

4 0* 8 0* เริ�มรับนักศู่กษา
ตัิ�งแติ� ปี 2561 
(ห้ลักสูติร 4 ปี)
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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 เป็นกิจิกรรมที�จัิดิข่�น 
เพ่ั�อให้้ผู้บริห้าร คณาจิารย์์ ศิูษย์์เก�า ผู้ปกครอง และเจ้ิาห้น้าที�สถึาบันฯ ร�วมแสดิงความย์ินดีิกับผู้สำาเร็จิการศู่กษา

 3. Mahidol University International Night 2019 เป็นกิจิกรรมที�จัิดิข่�นโดิย์กองวิเทศูสัมพัันธ์ สำานักงาน
อธิการบดีิ ร�วมกับส�วนงานติ�างๆ ภาย์ในมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล เพ่ั�อเปิดิโอกาสนักศู่กษานานาชื่าติิ และนักศู่กษาไทย์
ภาย์ในมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิลได้ิทำากิจิกรรมร�วมกัน

 4. กิจิกรรม 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 เป็นกิจิกรรมไห้ว้ครูเป็นกิจิกรรมเพ่ั�อให้้นักศู่กษาได้ิแสดิงออกถ่ึงความเคารพั
ครูอาจิารย์์ และเพ่ั�อเป็นการรักษาขนบธรรมเนีย์มประเพัณี อันดีิงามของไทย์
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สัวัสัดิการ การสันับสันุนการจััดการเรียนการสัอน
 สถึาบันฯ ได้ิมีการจัิดิสวัสดิิการ สิ�งอำานวย์ความสะดิวก การให้้คำาปร่กษาและความชื่�วย์เห้ล่อที�เอ่�อติ�อการเสริม
สร้างคุณภาพัชื่ีวิติของนักศู่กษา เชื่�น ห้้องสมุดิ ห้อพัักของสถึาบันฯ ห้้องพัักรับประทานอาห้ารว�างและเคร่�องดิ่�ม 
ห้้องทำางานนอกเวลาเรีย์น สนามแบดิมินตัิน 

การดำาเนินงานต่ามีข้อต่กลิงของมีหาวิทยาลิัย (MUKPI)
 การดำาเนินงานด้านร้อยลิะของหลิักสัูต่รที� ได้รับการต่รวจัป็ระเมีินโดยมีหาวิทยาลิัย Mahidol University  
ASEAN University Network Quality Assurance (MU-AUN-QA)

ตารางท่ี่�  26  แสดงการดำาเนิันังานัด้านัร้อยลัะของหลัักสูตรท่ี่�ได้รับุการตรวจ้ประเมินัโดยมหาวิที่ยาลััย

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการ
ดิำาเนินงาน

ห้ลักสูติรที�ได้ิรับการ
ติรวจิประเมินโดิย์
มห้าวิทย์าลัย์ 

ห้ลักสูติร 2 2 100
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ตารางท่ี่�  27  แสดงรายลัะเอ่ยดการดำาเนิันังานัด้านัหลัักสูตรท่ี่�ได้รับุการตรวจ้ประเมินัโดยมหาวิที่ยาลััย

ที� ห้ลักสูติร ระดัิบห้ลักสูติร วันที�ได้ิรับการรับรอง

1 ห้ลักสูติรการจิัดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ 
(ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) Master of Primary Health Care 
Management Program (International Program)

ระดัิบปริญญาโท 12 มิถุึนาย์น พั.ศู. 2562

2 ห้ลักสูติรศิูลปศูาสติรมห้าบัณฑิิติสาขาวิทย์าการเสพัติิดิ 
Master of Arts Program in Addiction Studies

ระดัิบปริญญาโท 15 พัฤษภาคม พั.ศู. 2562

 การดำาเนินงานด้านหลิักสัูต่รที�ได้รับการต่รวจัป็ระเมีินภายในโดยสั่วนงาน
 ในปีการศู่กษา 2562 มีห้ลักสูติรที�ได้ิรับการติรวจิประเมินภาย์ในโดิย์ส�วนงาน จิำานวน 2 ห้ลักสูติร

ตารางท่ี่�  28  แสดงการดำาเนิันังานัด้านัหลัักสูตรท่ี่�ได้รับุการตรวจ้ประเมินัภายในัโดยส่วนังานั

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการ
ดิำาเนินงาน

ห้ลักสูติรที�ได้ิรับการ
ติรวจิประเมินภาย์ใน
โดิย์ส�วนงาน

ห้ลักสูติร 2 2 100

ตารางท่ี่�  29  แสดงรายลัะเอ่ยดการดำาเนิันังานัด้านัหลัักสูตรท่ี่�ได้รับุการตรวจ้ประเมินัภายในัโดยส่วนังานั

ที� ห้ลักสูติร ระดัิบห้ลักสูติร วันที�ได้ิรับการรับรอง

1 ห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ (ห้ลักสูติร
นานาชื่าติิ) Master of Primary Health Care Management 
Program (International Program)

ระดัิบปริญญาโท 22 กันย์าย์น พั.ศู. 
2563

2 ห้ลักสูติรศิูลปศูาสติรมห้าบัณฑิิติสาขาวิทย์าการเสพัติิดิ Master 
of Arts Program in Addiction Studies

ระดัิบปริญญาโท 22 กันย์าย์น พั.ศู. 
2563

 การดำาเนินงานด้านหลิักสัูต่รของสั่วนงานที�มีีความียืดหยุ่น เป็ิดโอกาสัให้ผิู้เรียนสัามีารถเลิือกเรียนได้ต่ามี
ความีต่้องการ (Flexi programs)
 ในปีการศู่กษา 2562 สถึาบันฯ มีห้ลักสูติรของส�วนงานที�มีความย์่ดิห้ย์ุ�น เปิดิโอกาสให้้ผู้เรีย์นสามารถึเล่อก
เรีย์นได้ิติามความต้ิองการ (Flexi programs) จิำานวน 2 ห้ลักสูติร

ตารางท่ี่�  30  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัหลัักสูตรของส่วนังานัท่ี่�ม่ความยืดหยุ่นั

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ห้ ลั ก สู ติ ร ข อ ง ส� ว น ง า น ที� มี         
ความย์่ดิห้ ยุ์� น เ ปิดิ โอกาสใ ห้้           
ผู้เรีย์นสามารถึเล่อกเรีย์นได้ิติาม
ความต้ิองการ (Flexi programs)

ห้ลักสูติร 1 1 100



รายงานประจำาปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานประจำาปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

7776

ตารางท่ี่�  31  แสดงรายลัะเอ่ยดผลัการดำาเนิันังานัด้านัหลัักสูตรท่ี่�ม่ความยืดหยุ่นั เปิดโอกาสให้ผู้เร่ยนัสามารถเลืัอก
เร่ยนัได้ตามความต้องการ (Flexi programs)

ที� ห้ลักสูติร ระดัิบห้ลักสูติร รูปแบบการจัิดิการเรีย์นการสอน

1 ห้ลักสูติรปรัชื่ญาดุิษฎีบัณฑิิติ สาขาวิชื่าสุขภาพัและ
การพััฒนาที�ย์ั�งย์่น (ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ)  

ระดัิบปริญญาเอก เล่อกเรีย์นแบบชุื่ดิราย์วิชื่า

 ผิลิการดำาเนินงานด้านจัำานวนโครงการ/กิจักรรมีสั่งเสัริมีความีเป็็นนานาชาต่ิ ด้านการศึกษา ด้านการวิจััย แลิะด้าน
การเคลิื�อนย้ายนักศึกษา (ไมี่นับซีำ�า)

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

โครงการ/กิ จิกรรมส� ง เสริ มความ เป็น
นานาชื่าติิ ด้ิานการศู่กษา ด้ิานการวิจัิย์และ
ด้ิานการเคล่�อนย้์าย์นักศู่กษา (ไม�นับซีำ�า)

กิจิกรรม 1 4 400.00

ตารางท่ี่� 33 แสดงรายลัะเอ่ยด โครงการ/กิจ้กรรมส่งเสริมความเป็นันัานัาชาติ ด้านัการศึักษา ด้านัการวิจั้ย  
แลัะด้านัการเคลืั�อนัย้ายนัักศึักษา

ที� โครงการ/กิจิกรรม ประเภทของโครงการ วันที�เริ�มต้ินโครงการ วันที�สิ�นสุดิโครงการ

1 Friendship & Cultural 

Exchange Camp and 

Mahidol Core Value

"Students

(ดิ้านเคล่�อนย์้าย์)”

30 สิงห้าคม พั.ศู. 2562 31 สิงห้าคม พั.ศู. 2562

2 Mahidol University Inter-

national Night 2019

“Students

(ดิ้านเคล่�อนย์้าย์)”

25 ติุลาคม พั.ศู. 2562 25 ติุลาคม พั.ศู. 2562

3 The 11 th International 

Graduate Students Con-

ference on Population 

and Public Health

“Education 

(ดิ้านการศู่กษา)”

14 กรกฎาคม พั.ศู. 2563 14 กรกฎาคม พั.ศู. 2563

4 Public Specking by Prof. 

Dr. David Briggs and Prof. 

Dr. Mary Cruickshank

“Education 

(ดิ้านการศู่กษา)”

12 มีนาคม พั.ศู. 2563 12 มีนาคม พั.ศู. 2563

ตารางท่ี่�  32  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัจ้ำานัวนัโครงการ/กิจ้กรรมส่งเสริมความเป็นันัานัาชาติ
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 การดำาเนินงานด้านจัำานวนนักศึกษาที�มีีการแลิกเป็ลิี�ยนทั�ง inbound แลิะ outbound

ตารางท่ี่�  34  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัจ้ำานัวนันัักศึักษาท่ี่�ม่การแลักเปล่ั�ยนั

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวนนักศู่กษาที�มีการแลกเปลี�ย์นทั�ง
inbound และ outbound

คน 7 3 42.86

เน่�องด้ิวย์สถึานการณ์การระบาดิของเช่ื่�อโรคโคโรน�าไวรัส 2019 (COVID-19) ทำาให้้ไม�สามารถึจัิดิกิจิกรรมแลกเปลี�ย์น
นักศู่กษาทั�ง inbound และ outbound ได้ิ

ตารางท่ี่�  35  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัด้านัความผูกพันัของศิัษย์เก่า

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ความผูกพัันของศิูษย์์เก�าที�มีติ�อมห้าวิทย์าลัย์ ร้อย์ละ 10 16.64 166.40

ตารางท่ี่�  36  สรุปผลัการดำาเนิันังานัตามข้อตกลังของมหาวิที่ยาลััย (MUKPI)

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

1. ห้ลักสูติรที� ได้ิ รับการติรวจิประเมินโดิย์

มห้าวิทย์าลัย์

ห้ลักสูติร 2 2 100.00

2. ห้ลักสูติรที�ได้ิรับการติรวจิประเมินภาย์ใน

โดิย์ส�วนงาน

ห้ลักสูติร 2 2 100.00

3. ห้ลักสูติรของส�วนงานที�มีความย์่ดิห้ย์ุ�น เปิดิ

โอกาสให้้ผู้เรีย์นสามารถึเล่อกเรีย์นได้ิติาม

ความต้ิองการ (Flexi programs)

ห้ลักสูติร 1 1 100.00

4. โครงการ/ กิจิกรรมส� ง เส ริมความเ ป็น

นานาชื่าติิ ด้ิานการศู่กษา ด้ิานการวิจัิย์ และ

ด้ิานการเคล่�อนย์้าย์นักศู่กษา (ไม�นับซีำ�า)

กิจิกรรม 1 4 400.00

5. จิำานวนนักศู่กษาที� มีการแลกเปลี�ย์นทั�ง         

inbound และ outbound

คน 7 3 42.86

6. ความผูกพัันของศิูษย์์เก�าที�มีติ�อมห้าวิทย์าลัย์ ร้อย์ละ 10 16.64 166.40

 การดำาเนินงานด้านความีผิูกพัันของศิษย์เก่าที�มีีต่่อมีหาวิทยาลิัย
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สรุปผลการดำเนินงานตามข2อตกลงของมหาวิทยาลัย (MUKPI)  

ด2านการศึกษา

        หมายถงึ  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัคา่เปา้หมายเทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ >?  

        หมายถงึ  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัคา่เปา้หมายระหวา่งร้อยละ @? - B> 

        หมายถงึ  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัคา่เปา้หมายน้อยกวา่ร้อยละ @? 

การป็รับป็รุงแลิะพััฒนาผิลิการดำาเนินงานด้านการศึกษา 
 จิากผลการดิำาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 สถึาบันฯ ดิำาเนินงานติามข้อติกลงของมห้าวิทย์าลัย์ (MUKPI) 
จิำานวน 6 ตัิวชีื่�วัดิ มีผลการดิำาเนินงานที�บรรลุผลติามที�กำาห้นดิไว้จิำานวน 5 ตัิวชีื่�วัดิ และไม�บรรลุผล  จิำานวน 1 ตัิวชีื่�วัดิ 

(เน่�องจิากเกิดิเห้ตุิการณ์ระบาดิของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดิ 19 ทำาให้้ไม�สามารถึเดิินทางระห้ว�างประเทศูได้ิ)  
เพ่ั�อการปรับปรุงและพััฒนาผลการดิำาเนินงานด้ิานการศู่กษาให้้มีประสิทธิภาพัมากย์ิ�งขั�น สถึาบันฯ จ่ิงปรับย์ุทธศูาสติร์
ด้ิานการศู่กษา สำาห้รับการดิำาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 – 2567 ดัิงนี�
ย์ุทธศูาสติร์ด้ิานการศู่กษา ปีงบประมาณ 2564 – 2567 
 ยุ์ทธศูาสติร์ที� 2 การศู่กษาเพ่ั�อสร้างผู้นำาด้ิานนโย์บาย์สุขภาพั การพััฒนาสุขภาพั สุขภาวะโลก และพัฤฒพัลัง

เป็้าป็ระสังค์ (Goal)
 1. ผลิติบัณฑิิติที�สอดิคล้องกับ Outcome Based Education และความต้ิองการของผู้ใช้ื่บัณฑิิติ 
 2. ห้ลักสูติรได้ิรับการรับรอง Accreditation ในระดัิบ AUN-QA 
 3. บัณฑิิติได้ิรับรางวัลในระดัิบชื่าติิและนานาชื่าติิ ด้ิานการขับเคล่�อนนโย์บาย์สาธารณะและการพััฒนาสุขภาพั 
 4. ผลิติบัณฑิิติให้้เป็นผู้นำาทางด้ิานนโย์บาย์สาธารณสุขและภาวะสุขภาพัโลก 

กำลัยุทธ์
 1. พััฒนาห้ลักสูติรการศู่กษาติามมาติรฐาน AUN-QA   
 2. พััฒนาระบบส�งเสริมและสนับสนุนการศู่กษาเชิื่งรุก  
 3. ย์กระดัิบคุณภาพัระบบบริการการศู่กษาเพ่ั�อผลิติบัณฑิิติ  
 4. สร้างและพััฒนาเคร่อข�าย์และศิูษย์์เก�าสัมพัันธ์ (AIHD STAY CONNECTED)

แผนภาพัที�  14  สรุปผลการดิำาเนินงานติามข้อติกลงของมห้าวิทย์าลัย์ (MUKPI) ด้ิานการศู่กษา
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ผลัผลัิต/บัริกำาร ของส่วนงาน 
ด้านบัริกำารวิชากำารแลัะ

ความรับัผิดชอบัต่อสังคม 
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สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มีการให้้บริการวิชื่าการแบ�งเป็น 2 ประเภท ค่อ 
 1. ประเภทการให้้บริการวิชื่าการที�สร้างราย์ได้ิกับสถึาบันฯ ได้ิแก� (1) ห้ลักสูติรอบรมระย์ะสั�น (ภาษาไทย์)     
ที�เก็บค�าลงทะเบีย์นการอบรม โดิย์เฉพัาะอย์�างยิ์�ง ห้ลักสูติรนักบริห้ารระดัิบสูงด้ิานสาธารณสุข (นบส.ส.) (Mini Master 
of  Management in Health: Mini M.M. in Health) ซ่ี�งเป็นห้ลักสูติรที�ได้ิรับความนิย์มมากสำาห้รับผู้บริห้ารด้ิาน
สาธารณสุข และแพัทย์์ที�ต้ิองการสอบรับใบวุฒิบัติรจิากสมาคมเวชื่ศูาสติร์ป้องกันแห้�งประเทศูไทย์ (2) ห้ลักสูติรอบรม
ระย์ะสั�น (นานาชื่าติิ) ซ่ี�งได้ิรับความร�วมม่อและสนับสนุนทุนจิากห้น�วย์งานในประเทศูและติ�างประเทศูจัิดิอย์�างติ�อเน่�อง
ทุกปี อาทิ เชื่�น International Training on Principle Concept and Practice of One Health for Emerging 
Disease Management  โดิย์ได้ิรับการสนับสนุนทุนจิากรัฐบาลไทย์ สำานักความร�วมม่อระห้ว�างประเทศู (TICA) 
กระทรวงการติ�างประเทศู ให้้กับบุคลากรทางการแพัทย์์ ห้ร่อที�เกี�ย์วข้องด้ิานสุขภาพั จิากประเทศูที�กำาลังพััฒนา  ห้ร่อ  
International Training on Health Management ภาย์ใต้ิการสนับสนุนทุนขององค์การอนามัย์โลก (WHO-SEARO)  
ให้้กับบุคลากรทางการแพัทย์จ์ิากประเทศูภูฎาน สำาห้รับปีงบประมาณ 2563 การจัิดิห้ลักสูติรฝึึกอบรมให้้กับติ�าง
ประเทศู มีการปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ ที�ติอบสนองติ�อสถึานการณ์การแพัร�ระบาดิของโรคโควิท (COVID-19) ในขณะ
ที�ห้ลาย์ประเทศูไม�สามารถึเดิินทางมาประเทศูไทย์ได้ิ โดิย์ได้ิรับการสนับสนุนทุนจิากสำานักความร�วมม่อระห้ว�างประเทศู 
(TICA) กระทรวงการติ�างประเทศู ให้้จัิดิห้ลักสูติร “International Training on Public Health Measures and  
Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19” ซ่ี�งมีบุคลากรทางการแพัทย์์สนใจิเข้าร�วมการอบรมนี�
มากกว�า 22 ประเทศูจิากทั�วโลก 
 2. ประเภทการให้้บริการวิชื่าการสู�สังคม ได้ิแก� การจัิดิสัมนาวิชื่าการ/ประชุื่มวิชื่าการประจิำาปี ห้ร่อจัิดิเวทีเพ่ั�อ
แลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้ทางวิชื่าการ ห้ร่อ Public Speaking Series ซ่ี�งเป็นเวทีสาธารณะที�มุ�งห้วังให้้เกิดิการแลกเปลี�ย์น
เรีย์นรู้ทางวิชื่าการ ระห้ว�างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชีื่�ย์วชื่าญห้ลากห้ลาย์สาขาทั�งชื่าวไทย์และชื่าวติ�างประเทศูเพ่ั�อเผย์แพัร�องค์
ความรู้ ที�เป็นประโย์ชื่น์แก�อาจิารย์์ นักวิชื่าการ นักศู่กษา และประชื่าชื่นที�สนใจิ โดิย์ไม�เก็บค�าลงทะเบีย์น

 ในปีงบประมาณ 2563 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ได้ิมีการดิำาเนินงานด้ิานบริห้ารวิชื่าการดัิงนี�
 การจััดหลิักสัูต่รฝ่ึกอบรมีระยะสัั�น ระดับชาต่ิ
 สถึาบัน ฯ ดิำาเนินการจัิดิฝึึกอบรมห้ลักสูติรระย์ะสั�น ระดัิบชื่าติิ จิำานวน 8 ครั�ง มีผู้เข้าร�วมอบรมทั�งห้มดิ 339 
คน ระดัิบความพ่ังพัอใจิของผู้เข้ารับการอบรมเฉลี�ย์เท�ากับ 4.39/5 (87 %)

ตารางท่ี่�  37  แสดงรายลัะเอ่ยดการจั้ดฝึึกอบุรมหลัักสูตรระยะสั�นัในัระดับุชาติ

ที� ห้ลักสูติร วัน/เด่ิอน/ปี ที�จัิดิ จิำานวน  
 ผู้เข้าร�วม

ระดัิบ
ความพ่ังพัอใจิ

(เต็ิม 5 )

1* ห้ลักสูติรนักบริห้ารระดิับสูงดิ้านสาธารณสุข (นบส.ส) 

รุ�นที� 27 (Mini Master of Management in Health)

2 สิงห้าคม -  

15 ธันวาคม พั.ศู. 2562

56 4.35

2 ห้ลักสูติรนักบริห้ารระดิับสูงดิ้านสาธารณสุข (นบส.ส)  

รุ�นที� 28 (Mini Master of Management in Health)

28 กุมภาพัันธ์ -11 

กรกฎาคม พั.ศู. 2563

53 4.30

3 ห้ลักสูติรนักบริห้ารระดิับสูงดิ้านสาธารณสุข (นบส.ส)  

รุ�นที� 29 (Mini Master of Management in Health)

21 สิงห้าคม - 29 

พัฤศูจิิกาย์น พั.ศู. 2563

62 4.50

4 ห้ลักสูติรนักบริห้ารระดิับสูงดิ้านสาธารณสุขสัญจิร 

(นบส.ส) รุ�นสัญจิร จิ.อุดิรธานี

17 ติุลาคม 62 - 18 

มกราคม พั.ศู. 2563

39 4.40
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ที� ห้ลักสูติร วัน/เด่ิอน/ปี ที�จัิดิ จิำานวน  
 ผู้เข้าร�วม

ระดัิบ
ความพ่ังพัอใจิ

(เต็ิม 5 )

5 ห้ลักสูติรพััฒนาสมรรถึนะผู้นำาการเปลี�ย์นแปลงดิ้านการ

สร้างห้ลักประกันสุขภาพัในระดิับท้องถึิ�นห้ร่อพั่�นที� 

รุ�นที� 1

20-23 กุมภาพัันธ์  

พั.ศู. 2563

33 4.1

6 ห้ลักสูติรพััฒนาสมรรถึนะผู้นำาการเปลี�ย์นแปลงดิ้านการ

สร้างห้ลักประกันสุขภาพัในระดิับท้องถึิ�นห้ร่อพั่�นที� 

รุ�นที� 2

30 กรกฎาคม -  

2 สิงห้าคม พั.ศู. 2563

63 4.31

7* โครงการพััฒนาผู้นำากระบวนการ (facilitator) ที�มีความ

สามารถึในการเสริมพัลังชืุ่มชื่น เพั่�อส�งเสริมการพััฒนา

ชืุ่มชื่นโดิย์ชืุ่มชื่นเป็นเจิ้าของ กรณีศู่กษาในพั่�นที�เร่�อง

การพััฒนาคุณภาพัชื่ีวิติรองรับสังคมสูงวัย์

17-18 มีนาคม  

พั.ศู. 2563

15 NA

8 โครงการอบรมเชื่ิงปฏิิบัติิการห้ลักสูติร การพััฒนางาน

วิชื่าการจิากงานประจิำา (Routine to Research : R2R)

19-20 สิงห้าคม  

พั.ศู. 2563

33 4.48

ห้มาย์เห้ตุิ*   
ราย์การที� 1  ห้ลักสูติรนักบริห้ารระดัิบสูงด้ิานสาธารณสุข (นบส.ส) รุ�นที� 27 จัิดิติ�อเน่�องจิากปีงบประมาณ 2562
ราย์การที� 7  เป็นโครงการภาย์ใต้ิการดิำาเนินงานของโครงการ Mahidol University Global Health (MUGH)

ที� ห้ลักสูติร วัน/เด่ิอน/ปี ที�จัิดิ จิำานวน  
 ผู้เข้าร�วม

ระดัิบ
ความพ่ังพัอใจิ

(เต็ิม 5 )

1 Training program on Advanced Dental and 

Oral Health Management 

17 สิงห้าคม  -  

16 ติุลาคม พั.ศู. 2562

5 4.87

2 Training program on Dental and Public Health 

Management  

17 สิงห้าคม  -              

16 ติุลาคม พั.ศู. 2562

10 4.82

3 Training on Principle Concept and Practice of 

One Health for Emerging Disease Management 

20 พัฤศูจิิกาย์น -  

20 ธันวาคม พั.ศู. 2562

20 4.5

 4 Study Tour on National Nutrition Surveillance 

System in Thailand

 14-17 มกราคม   

พั.ศู. 2563

10 4.5

ตารางที่่� 38 แสดงรายลัะเอ่ยดการจ้ัดฝึึกอบุรมหลัักสูตรระยะสั�นัในัระดับุนัานัาชาติ

 การจััดฝ่ึกอบรมีหลิักสัูต่รระยะสัั�นระดับนานาชาต่ิ
 สถึาบันฯ ดิำาเนินการจัิดิฝึึกอบรมห้ลักสูติรระย์ะสั�นในระดัิบนานาชื่าติิ จิำานวน 8 ครั�ง มีผู้เข้ารับการอบรม
จิำานวน 152 คน มาจิาก 22 ประเทศู ระดัิบความพ่ังพัอใจิของผู้เข้ารับการอบรมเฉลี�ย์เท�ากับ 4.61 (92.3 %)
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ที� ห้ลักสูติร วัน/เด่ิอน/ปี ที�จัิดิ จิำานวน  
 ผู้เข้าร�วม

ระดัิบ
ความพ่ังพัอใจิ

(เต็ิม 5 )

5 Training on Health Workforce Management 21-24 มกราคม  

พั.ศู. 2563

9 4.7

6 Training on Performance Management in Health 

Sector

11-16 กุมภาพัันธ์  

พั.ศู. 2563

9 4.5

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

28-30 มกราคม  

พั.ศู. 2563

26 NA

8 Online International Training on Public Health 

Measures and Adaptation of Thailand for           

Emergence of COVID-19   

27 กรกฎาคม  –  

17 สิงห้าคม พั.ศู. 

2563

63 4.4

ตารางที่่�  39  แสดงรายรับุจ้ากการให้บุริการจ้ัดฝึึกอบุรม

ที� ราย์การ ปี พั.ศู. 2560 ปี พั.ศู. 2561 ปี พั.ศู. 2562 ปี พั.ศู. 2563

1 จิัดิฝึึกอบรมห้ลักสูติรระย์ะสั�น

ระดิับนานาชื่าติิ 

4,003,064.25 2,931,397.03 3,547,740.80 2,708,899.00

2 จิัดิฝึึกอบรมห้ลักสูติรระย์ะสั�น

ระดิับชื่าติิ (ในประเทศู)

4,362,500.00 5,645,500.00 5,144,000.00 5,283,000.00

รวม 8,365,564.25 8,576,897.03 8,691,740.80 7,991,899.00

 สัมมนาออนไลน์ในหั้วข้อ “การคุ้มครองทางสังคมด้ิานสุขภาพั: สถึานการณ์ปัจิจุิบัน ปัญห้า และความท้าทาย์

ของประเทศูในกลุ�มอาเซีีย์น (Social Health Protection Situation, Issues, and Challenges in ASEAN            

Countries)”

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ร�วมกับองค์การแรงงานระห้ว�างประเทศู (International Labour Organization: 

ILO) จัิดิสัมมนาออนไลน์ในหั้วข้อ “การคุ้มครองทางสังคมด้ิานสุขภาพั: สถึานการณ์ปัจิจุิบัน ปัญห้า และความท้าทาย์

ของประเทศูในกลุ�มอาเซีีย์น  (Social Health Protection Situation, Issues, and Challenges in ASEAN  

Countries)” เพ่ั�อเสริมสร้างทักษะความรู้เกี�ย์วกับการออกแบบแผนการคุ้มครองทางสังคมด้ิานสุขภาพัในกลุ�มประเทศู

อาเซีีย์น พัร้อมทั�งนำาเสนอประเด็ินและความท้าทาย์ในการออกแบบแผนการคุ้มครองทางสังคมด้ิานสุขภาพัที�มีคุณภาพั 

ได้ิรับเกีย์รติิจิาก 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 

 จััดสััมีมีนาวิชาการ 
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NHIB Deputy Director-Lao PDR), Professor Dr. Supasit Pannarunothai (Chair of Centre for Health  

Equity Monitoring Foundation-Thailand) ร�วมเป็นวิทย์ากร ผู้เข้าร�วมสัมมนาจิากนานาประเทศู อาทิเชื่�น ประเทศู

เวีย์ดินาม ประเทศูเมีย์นมาร์ และสาธารณรัฐประชื่าธิปไติย์ประชื่าชื่นลาว ประเทศูเนปาล และประเทศูอินโดินีเซีีย์  

รวมมากกว�า 30 คน (6 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)

 จััดเวทีแลิกเป็ลิี�ยนเรียนรู้ บรรยายพัิเศษ (Public Speaking Series)
 บรรย์าย์พิัเศูษ Primary Care and Primary Health Care: Backbone for PHC 

 รองศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ได้ิรับเชิื่ญเป็น

อาจิารย์พิ์ัเศูษ จิากคณะเภสัชื่ศูาสติร์ มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล บรรย์าย์ในหั้วข้อ Primary Care and Primary Health 

Care : Backbone for PHC ให้้กับนักศู่กษาห้ลักสูติรวิทย์าศูาสติร์มห้าบัณฑิิติและปรัชื่ญาดุิษฎีบัณฑิิติ สาขาวิชื่าการ

ประเมินเทคโนโลยี์ด้ิานสุขภาพั (ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) ซ่ี�งเป็นห้ลักสูติรร�วมระห้ว�าง 6 คณะ/สถึาบัน ได้ิแก� คณะ

แพัทย์ศูาสติร์โรงพัย์าบาลรามาธิบดีิ คณะแพัทย์ศูาสติร์ศิูริราชื่พัย์าบาล คณะเภสัชื่ศูาสติร์ คณะสาธารณสุขศูาสติร์ 

คณะสังคมศูาสติร์และมนุษย์ศูาสติร์ และสถึาบันวิจัิย์ประชื่ากรและสังคม ร�วมกับบัณฑิิติวิทย์าลัย์ ผ�านระบบ Zoom 

Meeting  (27 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)
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 บรรย์าย์หั้วข้อ WHO’s role for Situation of COVID - 19 in Thailand

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นได้ิรับเกีย์รติิจิาก Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัย์โลกประจิำา

ประเทศูไทย์ บรรย์าย์พิัเศูษผ�านระบบ Zoom webinar หั้วข้อ WHO’s role for Situation of COVID - 19 in         

Thailand ในห้ลักสูติร Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19 

ณ สำานักงานผู้แทนองค์การอนามัย์โลกประจิำาประเทศูไทย์ จัิงห้วัดินนทบุรี มีผู้เข้าร�วมอบรมจิำานวนกว�า 63 คน จิาก 22 

ประเทศู ซ่ี�งห้ลักสูติร Public Health Measures and Adaptation of Thailand for Emergence of COVID-19 นี� 

สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นไดิ้รับการสนับสนุนจิากกรมความร�วมม่อระห้ว�างประเทศู กระทรวงการติ�างประเทศู   

(11 สิงห้าคม พั.ศู. 2563) 

 บรรย์าย์พิัเศูษ “Conflict management for sustainable collaborations” 

 การบรรย์าย์พิัเศูษ หั้วข้อ“Conflict management for sustainable collaborations” ผ�านระบบออนไลน์ 

โปรแกรม Webex โดิย์มีอาจิารย์์ นักศู่กษา ผู้สนใจิเข้าร�วมรับฟังจิำานวนทั�งสิ�น 20 คน จิาก 10 ประเทศู ประกอบด้ิวย์ 

สาธารณรัฐประชื่าชื่นลาว เมีย์นมาร์ เวีย์ดินาม บังคลาเทศู ปากีสถึาน ฟิลิปปินส์ จีิน อินโดินีเซีีย์ ญี�ปุ่น และไทย์ ได้ิร�วม

เรีย์นรู้และแลกเปลี�ย์นประสบการณ์ การบริห้ารความขัดิแย์้ง การเล่อกใชื่้กลย์ุทธ์ในการแก้ปัญห้าอย์�างเห้มาะสม

ติ�อสถึานการณ์ เพ่ั�อให้้เกิดิประโย์ชื่น์สูงสุดิ

 บุคลิากรเป็็นวิทยากร
 รองศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น  บรรย์าย์หั้วข้อ 

แนวคิดิการพััฒนางานประจิำาสู�งานวิจัิย์เพ่ั�อขับเคล่�อนสู�การปฏิิบัติิที�เป็นเลิศูในการอบรมเชิื่งปฏิิบัติิการห้ลักสูติร 

การพััฒนางานวิชื่าการจิากงานประจิำา (Routine to Research : R2R) เพ่ั�อให้้ผู้เข้ารับการฝึึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจิ

ในการพััฒนางานวิชื่าการจิากงานประจิำา (Routine to Research : R2R) มีความสามารถึในการสังเคราะห์้ปัญห้าจิาก

งานประจิำาและพััฒนาเป็นงานวิจัิย์ ได้ิแนวทางในการปรับปรุงและพััฒนางานประจิำาของตินเองสู�งานวิจัิย์ได้ิอย์�างมี

ประสิทธิภาพั มีความรู้ ความเข้าใจิเกี�ย์วกับการวิจัิย์ทั�งในการวิจัิย์เชิื่งคุณภาพัและเชิื่งปริมาณ สามารถึนำาไปประย์ุกต์ิใช้ื่

กับการปฏิิบัติิงาน โดิย์มีผู้เข้ารับการฝึึกอบรม จิำานวน 33 คน จิากทั�วประเทศู (19 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)
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  ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น (ในขณะนั�น)  

ไดิ้รับเชื่ิญจิากสำานักบริห้ารย์ุทธศูาสติร์สุขภาพัดิีวิถึีชื่ีวิติไทย์ สำานักงานปลัดิกระทรวงสาธารณสุขเข้าร�วมประชืุ่ม            

เชิื่งปฏิิบัติิการและระดิมความคิดิเห็้น “สุขภาพัดีิติามแนวชีื่วิติวิถีึให้ม�ด้ิวย์กลไกคณะกรรมการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติระดัิบ

อำาเภอ” โดิย์มีนาย์แพัทย์์ย์งย์ศู ธรรมวุฒิ รองปลัดิกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุื่มเพ่ั�อแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้

และสร้างแนวทางในการดิำาเนินงานการสร้างสุขภาพัดีิติามแนวชีื่วิติวิถีึให้ม� (New Normal) การก้าวผ�านสถึานการณ์การ

แพัร�ระบาดิของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดิ 19) ด้ิวย์กลไกการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติระดัิบอำาเภอ การวางแผนกำาห้นดิ

ทิศูทางการดิำาเนินงานพััฒนาคุณภาพัชื่ีวิติระดิับอำาเภอ รวมถึ่งทิศูทางการขับเคล่ �อนการพััฒนาคุณภาพัชื่ีวิติ

ระดิับอำาเภอร�วมกับระบบสุขภาพัปฐมภูมิ ณ โรงแรมบัดิดีิ� โอเรีย์นทอล ริเวอร์ไซีด์ิ อำาเภอปากเกร็ดิ จัิงห้วัดินนทบุรี  

(10-11 กันย์าย์น พั.ศู. 2563)

 รองศูาสติราจิารย์์ ดิร.ชีื่ระวิทย์์ รัตินพัันธ์ บรรณาธิการวารสาร Journal of Public Health and Development 

(JPHD) และผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร.อรพิันท์ เล�าซีี� รองบรรณาธิการวารสาร สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ร�วมเป็น

วิทย์ากรและแลกเปลี�ย์นความคิดิเห็้น ประเด็ินความท้าทาย์ในการเข้าสู� ฐานข้อมูล SCOPUS การย์กระดัิบวารสาร 

เข้าสู�ฐานนานาชื่าติิ สัมมนา “ก้าวติ�อไปของวารสารประชื่ากรศูาสติร์สู�นานาชื่าติิ” จัิดิโดิย์วิทย์าลัย์ประชื่ากรศูาสติร์ 

จุิฬาลงกรณ์มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ได้ิร�วม ทั�งนี� ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร.อรพิันท์ เล�าซีี� รองบรรณาธิการวารสาร Journal 

of Public Health and Development เข้าร�วมสัมมนาดัิงกล�าวด้ิวย์ (5 พัฤศูจิิกาย์น พั.ศู. 2563)
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 รองศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น ได้ิรับแติ�งตัิ�ง

จิากนาย์อนุทิน ชื่าญวีรกูล รัฐมนติรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ เข้าร�วมประชุื่มคณะอนุกรรมการขับ

เคล่�อนยุ์ทธศูาสติร์การพััฒนาระบบสุขภาพัปฐมภูมิ ร�วมกับศูาสติราจิารย์์พิัเศูษ นาย์แพัทย์์ไพัจิิติร ปวะบุติร กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจิากผู้แทนองค์กรเอกชื่นซ่ี�งมีวัติถุึประสงค์ที�มิใชื่�เป็นการแสวงห้าผลกำาไรและดิำาเนินกิจิกรรมที�เกี�ย์วกับงาน

ด้ิานสุขภาพัในคณะกรรมการระบบสุขภาพัปฐมภูมิ  พัร้อมด้ิวย์คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจิากองค์กรที�เกี�ย์วข้องใน

การพััฒนาระบบสุขภาพัปฐมภูมิ ซ่ี�งการประชุื่มในครั�งนี� ได้ิพิัจิารณาร�างแผนพััฒนาระบบสุขภาพัปฐมภูมิ (พั.ศู. 2563-

2567) โดิย์มีสาระสำาคัญเชิื่งย์ุทธศูาสติร์ รวมทั�งการแติ�งตัิ�งคณะทำางานในการจัิดิทำาร�างแผนพััฒนาระบบสุขภาพัปฐม

ภูมิ (พั.ศู. 2563-2567) ณ ห้้องประชุื่มสำานักสนับสนุนระบบสุขภาพัปฐมภูมิ อาคาร 5 ชัื่�น 8 สำานักงานปลัดิกระทรวง

สาธารณสุข จัิงห้วัดินนทบุรี (22 กรกฎาคม พั.ศู. 2563)

 การจััดการศึกษาดูงาน
 กลุ่ัมธุรกิจ้ TCP   ด้านัการพัฒนัาเพื�อความยั�งยืนั

  ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น (ในขณะนั�น) 

พัร้อมด้ิวย์ อาจิารย์์ดิร.นาย์แพัทย์์วิชื่ช์ื่ เกษมทรัพัย์์ รองผู้อำานวย์การสถึาบันฯ ให้้การต้ิอนรับคุณชื่ย์ารัติน์ อร�ามแสงรุ�งโรจิน์ 

ผู้จิัดิการแผนกโครงการเพั่�อความย์ั�งย์่น คุณอรัญญา ล่อประดิิษฐ์ ผู้จิัดิการฝึ่าย์องค์กรสัมพัันธ์และโครงการเพั่�อ 

ความย์ั�งย์น่ และคุณนิธิ เพ็ังสุข ผู้จัิดิการฝ่ึาย์ทรัพัย์ากรบุคคลและธุรการ บริษัท ที.ซีี.ฟาร์มาซูีติิคอล อุติสาห้กรรม จิำากัดิ  

ในการศู่กษาดิูงานแลกเเปลี�ย์นประสบการณ์การดิำาเนินการดิ้านการพััฒนาเพั่�อความย์ั�งย์่น พัร้อมกันนี�จิะดิำาเนินการ

พััฒนาความร�วมม่อเชิื่งวิชื่าการเพ่ั�อพััฒนาอาสาสมัครสุขภาพัในการดิำาเนินป้องกันและลดิการแพัร�ระบาดิโรคไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิดิ 19) ในกลุ�มอุติสาห้กรรม (20 พัฤษภาคม พั.ศู. 2563)
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 ศึักษาดูงานัด้านัการพัฒนัาที่รัพยากรบุุคคลั

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น  โดิย์ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบัน  

(ในขณะนั�น) พัร้อมดิ้วย์รองศูาสติราจิารย์์ ดิร.สมบูรณ์ ศูิริสรรห้ิรัญ รองผู้อำานวย์การฝึ่าย์บริห้ารและพััฒนา และ

บุคลากรงานยุ์ทธศูาสติร์และพััฒนาคุณภาพัให้้การต้ิอนรับ ดิร.ทัศูนีย์์ เกริกกุลธร ผู้อำานวย์การวิทย์าลัย์พัย์าบาลบรม

ราชื่ชื่นนี จัิงห้วัดิสระบุรี และรักษาการคณบดีิคณะพัย์าบาลศูาสติร์ สถึาบันพัระบรมราชื่ชื่นก พัร้อมคณะเน่�องในโอกาส

มาศู่กษาดูิงานด้ิานการพััฒนาทรัพัย์ากรบุคคลของสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น “การบริห้ารอัติรากำาลังบุคลากรสาย์

วิชื่าการและสาย์สนับสนุนในสถึาบันอุดิมศู่กษา” (15 กรกฎาคม พั.ศู. 2563)

 เผิยแพัร่ความีรู้วิชาการ ทาง  E-newsletter, วารสัาร, Facebook, Website แลิะสัื�อสัิ�งพัิมีพั์
 ในปีงบประมาณ 2563 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นมีการเผย์แพัร�ความรู้วิชื่าการผ�านทาง E-newsletter 

วารสาร เฟซีบุ�ก (facebook) เว็บไซีต์ิ (website) และส่�อสิ�งพิัมพ์ั ดัิงนี� จิดิห้มาย์ปี 2563 จิำานวน 2 ฉบับ วารสาร 2563 

จิำานวน 3 ฉบับ (https://he01.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU) วารสารอย์ู�ในฐานข้อมูล TCI teir 1 ACI และ 

Scopus ปรับปรุง  เว็บไซีต์ิ (website) สถึาบันฯ https://aihd.mahidol.ac.th ที�มีข้อมูลติามพัันธกิจิของสถึาบันฯ จัิดิ

ทำาส่�อสิ�งพิัมพ์ั เป็น facesheet เกี�ย์วกับห้ลักสูติรบัณฑิิติศู่กษา เผย์แพัร�กิจิกรรมผ�านเฟซีบุ�ก (facebook) https://

www.facebook.com/AIHD.MU และมีการประสานงานกับงานส่�อสารองค์กรของมห้าวิทย์าลัย์ในการเผย์แพัร�ติ�อใน 

https://www.facebook.com/MahidolUniversity
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 การดำาเนินงานต่ามีต่ัวชี�วัดของมีหาวิทยาลิัย
       ในปีงบประมาณ 2563 สถึาบัพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มีการดิำาเนินงานด้ิานการบริการวิชื่าการติามข้อติกลงของ

มห้าวิทย์าลัย์ (MUKPI) จิำานวน  1  ตัิวชีื่�วัดิ ผลการดิำาเนินงานดัิงนี�

 ร้อยลิะของโครงการบริการวิชาการที�สัร้างรายได้ให้กับสั่วนงานแลิะมีหาวิทยาลิัย
 โดิย์ในปีงบประมาณ 2563 สถึาบันฯ มีการจัิดิการฝึึกอบรมระย์ะสั�น ทั�งในระดัิบชื่าติิและระดัิบนานาชื่าติิ 

จิำานวน 16 ครั�ง และมีโครงการบริการวิชื่าการ แบบให้้บริการรับทำาวิจิัย์ 1 โครงการ ไดิ้แก� โครงการสานพัลังติิดิติาม

และสนับสนุนกระบวนการนโย์บาย์สุขภาพัเพ่ั�อรองรับสังคมสูงวัย์ที�มีคุณภาพั (15 เมษาย์น พั.ศู 2563 - 30 มิถุึนาย์น 

พั.ศู. 2564) รวมทั�งสิ�น 17 โครงการ ซี่�งมีการให้้บริการวิชื่าการที�สร้างราย์ไดิ้ให้้กับส�วนงานและมห้าวิทย์าลัย์จิำานวน 

2 โครงการ รวมราย์ไดิ้ที�ไดิ้รับจิากโครงการบริการวิชื่าการ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 6,024,100 บาท

การป็รับป็รุงแลิะพััฒนาผิลิการดำาเนินงานด้านบริการวิชาการ
 เพ่ั�อการปรับปรุงและพััฒนาผลการดิำาเนินงานด้ิานการบริการวิชื่าการให้้มีประสิทธิภาพัมากย์ิ�งขั�น สถึาบันฯ 

ได้ิมีการปรับยุ์ทธศูาสติร์ด้ิานการบริการวิชื่าการ สำาห้รับการดิำาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 – 2567 ดัิงนี�

ยุทธศาสัต่ร์ด้านบริการวิชาการป็ีงบป็ระมีาณ 2564 – 2567
 การจัิดิการเรีย์นรู้และการบริการวิชื่าการที�เป็นเลิศูเพ่ั�อพััฒนาสู�การเป็นผู้นำาการขับเคลี�อนสังคมด้ิานสุขภาวะ

โลก นโย์บาย์สุขภาพั การพััฒนาสุขภาพั  และพัฤฒพัลัง

เป็้าป็ระสังค์ (Goal)
 มีศููนย์์ความเป็นเลิศูด้ิาน Global Health และ Health Policy and Development เพ่ั�อขับเคล่�อนงาน

บริการวิชื่าการสู�สังคม

กลิยุทธ์  
1 พััฒนาห้ลักสูติรการฝึึกอบรมขับเคล่�อนด้ิาน Global Health และ Health Policy and Development และ  

Active Ageing

2  เสริมสร้างและพััฒนาเคร่อข�าย์ความร�วมม่อด้ิานการวิชื่าการและนวัติกรรมระดัิบนานาชื่าติิ

3  ให้้บริการวิชื่าการแก�สังคมเพ่ั�อพััฒนาสังคมที�ย์ั�งย์่น

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ร้อย์ละของโครงการบริการวิชื่าการที�สร้าง
ราย์ได้ิให้้กับส�วนงานและมห้าวิทย์าลัย์

ร้อย์ละ 70 11.76 16.80

ตารางท่ี่�  40  แสดงร้อยลัะของโครงการบุริการวิชาการท่ี่�สร้างรายได้ให้กับุส่วนังานัแลัะมหาวิที่ยาลััย
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ผลัผลัิต/บัริกำาร ของส่วนงาน 
ด้านกำารบัริหารจัดกำาร
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 ปีงบประมาณ 2563 ผลการดิำาเนินงานด้ิานการบริห้ารจัิดิการของสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มีดัิงนี�

 บุคลิากร
 ข้อมูลอัติรากำาลังของสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น (ข้อมูล ณ วันที� 30 กันย์าย์น พั.ศู 2563) มีบุคลากร

ทั�งห้มดิจิำานวน 82 คน แบ�งเป็นบุคลากรสาย์วิชื่าการจิำานวน 19 คน  บุคลากรสาย์สนับสนุนจิำานวน 63 คน ราย์ละเอีย์ดิ

ติามติารางที� 41 และ ติารางที� 42

ตารางท่ี่�  41  แสดงอัตรากำาลัังสายวิชาการ (ข้อมูลั ณ วันัท่ี่� 30 กันัยายนั พ.ศั 2563)

ตำาแหนั่ง ข้าราชการ พนัักงานัมหาวิที่ยาลััย คนั (ร้อยลัะ)

ศูาสติราจิารย์์ 1 1 (5)

รองศูาสติราจิารย์์ 5 5 (26)

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 1 12 13 (69)

รวมที่ั�งสิ�นั 1 18 19 (100)

ห้มาย์เห้ตุิ 

รองศูาสติราจิารย์์ 3 คน ย์่มตัิวมาจิากคณะสังคมศูาสติร์และมนุษย์ศูาสติร์ คณะแพัทย์ศูาสติร์ศิูริราชื่พัย์าบาล และ 

คณะแพัทย์ศูาสติร์โรงพัย์าบาลรามาธิบดีิ

ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ 2 คน ย์่มตัิวมาจิากคณะสังคมศูาสติร์และมนุษย์ศูาสติร์ และคณะแพัทย์ศูาสติร์โรงพัย์าบาล

รามาธิบดีิ

ตารางท่ี่�  42  แสดงอัตรากำาลัังสายสนัับุสนุันั (ข้อมูลั ณ วันัท่ี่� 30 กันัยายนั พ.ศั 2563)

หมายเหตุ  ระดัิบปฏิิบัติิการ พันักงานมห้าวิทย์าลัย์ส�วนงาน ย์ม่ตัิวชื่�วย์ราชื่การ 1 คน

ตำาแหน่ัง พันักงาน

มห้าวิทย์าลัย์

เงินอุดิห้นุน

พันักงาน

มห้าวิทย์าลัย์

ส�วนงาน

ลูกจ้ิาง

งบประมาณ

ลูกจ้ิาง

ส�วนงาน

รวม

(ร้อย์ละ)

สนับสนุนวิชื่าการ 11 11 (17)

-ลูกจ้ิางชัื่�วคราวชื่าวไทย์ 3 3 (5)

-ลูกจ้ิางประจิำาเงินงบประมาณ 12 12 (19)

-ลูกจ้ิางประจิำาเงินราย์ได้ิสถึาบันฯ 7 7 (11)

กลุ�มวิชื่าชีื่พัเฉพัาะ 5 1 6 (10)

สนับสนุนทั�วไประดัิบปฏิิบัติิการ 20 3 - 23 (36)

สนับสนุนทั�วไประดัิบชื่�วย์ปฏิิบัติิการ - 1 - 1 (2)

รวมทัี่�งสิ�นั 36 5 12 10 63 (100)
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 รองศูาสติราจิารย์์ ดิร. เภสัชื่กรสมภพั ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีิฝ่ึาย์พััฒนาคุณภาพัและ

บริการวิชื่าการ พัร้อมด้ิวย์อาจิารย์์ดิร.อธิวัฒน์ เจีิ�ย์วิวรรธน์กุล ประธานกรรมการและคณะกรรมการติรวจิประเมินฯ 

และคณะกรรมการ ทำาการติรวจิประเมิน Online MU EdPEx Assessment ประจิำาปีงบประมาณ 2563 พัร้อมทั�ง 

นำาเสนอผลการดิำาเนินงานของสถึาบันฯ ในรอบปีที�ผ�านมาโดิย์มีผู้อำานวย์การสถึาบันฯและทีมผู้บริห้ารกล�าวต้ิอนรับ และ 

รับฟังการนำาเสนอผลการติรวจิประเมินติามเกณฑ์ิคุณภาพัการศู่กษาเพ่ั�อการดิำาเนินการที�เป็นเลิศู (EdPEx) ประจิำาปี 

งบประมาณ 2563 โดิย์ประธานกรรมการและคณะกรรมการติรวจิประเมินฯ ให้้ข้อเสนอแนะ พัร้อมนำาเสนอจุิดิแข็ง

และแนวปฏิิบัติิที�ดีิเพ่ั�อนำาไปเป็นพ่ั�นฐานในการพััฒนาสถึาบันฯ ให้้มีการดิำาเนินการที�เป็นเลิศูติ�อไป ทั�งนี�รองศูาสติราจิารย์์ 

ดิร. เภสัชื่กรสมภพั ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีิฝ่ึาย์พััฒนาคุณภาพัและบริการวิชื่าการ ได้ิร�วมแลก

เปลี�ย์นความคิดิเห็้นและประสบการณ์กับ ทีมบริห้ารและคณาจิารย์์ในการจัิดิการพัันธกิจิด้ิานการศู่กษาการวิจัิย์ และ

บริการวิชื่าการในสถึานการณ์การแพัร�ระบาดิของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดิ 19) ผ�านระบบ Mahidol Webex 

Meeting

 การจั้ดที่ำาแผนัยุที่ธศัาสตร์สู่การปฏิิบัุติงานัของสถาบัุนัพัฒนัาสุขภาพอาเซ่้ำยนั

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น จัิดิการสัมมนาเชิื่งปฏิิบัติิการเร่�อง “การจัิดิทำาแผนย์ุทธศูาสติร์สู�การปฏิิบัติิงาน

ของสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น”  เพ่ั�อมุ�งสู�ความสำาเร็จิในการบรรลุวิสัย์ทัศูน์ โดิย์การกำาห้นดิให้้มีความท้าทาย์เชิื่งกล

ย์ุทธ์เพ่ั�อกำาห้นดิกลยุ์ทธ์ที�เฉีย์บคม มีการระดิมสมองในการกำาห้นดิแผนย์ุทธศูาสติร์สู�การปฏิิบัติิงานที�มีความสอดิคล้อง

เช่ื่�อมโย์งกับยุ์ทธศูาสติร์สถึาบันฯ และมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล อีกทั�งให้้สอดิคล้องกับนโย์บาย์การพััฒนาและการเปลี�ย์นแปลง

ของสังคมโลก (2-3 กันย์าย์น พั.ศู. 2563)

 ต่รวจัป็ระเมีิน Online MU EdPEx Assessment ป็ระจัำาป็ีงบป็ระมีาณ 2563

 จััดกิจักรรมีเพั่�อพััฒนาบุคลิากร
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 จั้ด AAR หลัังจ้ากตรวจ้ประเมินั EdPEx

 ห้ลังจิากติรวจิประเมิน EdPEx ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบัน

พััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น (ในขณะนั�น) พัร้อมด้ิวย์ รองศูาสติราจิารย์์ ดิร.สมบูรณ์ ศิูริสรรหิ้รัญ รองผู้อำานวย์การฝ่ึาย์บริห้าร

และพััฒนาระบบ ประธานห้ลักสูติรปรัชื่ญาดุิษฎีบัณฑิิติ สาขาวิชื่าสุขภาพัและการพััฒนาที�ย์ั�งย์่น (ห้ลักสูติรนานาชื่าติิ) 

ประธานห้ลักสูติรการจัิดิการสาธารณสุขมูลฐานมห้าบัณฑิิติ ประธานห้ลักสูติรศิูลปศูาสติรมห้าบัณฑิิติ สาขาวิทย์าการ

เสพัติิดิ หั้วห้น้างานและผู้รับผิดิชื่อบในการจัิดิทำาเอกสารประกอบการประเมิน EdPEx ประจิำาปีงบประมาณ 2563 

เข้าร�วมประชุื่ม โดิย์นำาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มาวิเคราะห์้และระดิมความคิดิ

เพ่ั�อปรับปรุงแนวทางการดิำาเนินงานในรอบปีถัึดิไป ณ ห้้องประชุื่มกระแส ชื่นะวงศ์ู (17 กรกฏิาคม พั.ศู. 2563)

 ประชุมแลักเปล่ั�ยนัเร่ยนัรู้เรื�องการจั้ดเก็บุเอกสารด้านัจ้ดหมายเหตุในัอนัาคต

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น จัิดิประชุื่มแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้เร่�อง “การจัิดิเก็บเอกสารด้ิานจิดิห้มาย์เห้ตุิใน

อนาคติ” โดิย์คุณณัฐกัลย์์ อภิลักษณ์เสถีึย์ร หั้วห้น้างานบริห้ารจิดิห้มาย์เห้ตุิ ห้อสมุดิและคลังความรู้มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล 

คุณปัญจิวัลย์์ ชื่าวดิง นักจิดิห้มาย์เห้ตุิ และคุณนวลปรางค์ ศูรัทธาบุญ นักเอกสารสนเทศู ร�วมประชุื่ม โดิย์มีวัติถุึประสงค์

เพ่ั�อแลกเปลี�ย์น และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจิ การรวบรวม การจัิดิเก็บ รวมถ่ึงการอนุรักษ์เอกสารสำาคัญของส�วนงาน 

ให้้กับผู้ปฏิิบัติิห้น้าที�เกี�ย์วกับเอกสารและภาพัถึ�าย์ของส�วนงาน ซ่ี�งกลุ�มผู้ปฏิิบัติิงานที�เกี�ย์วข้องจิะเป็นผู้ผลิติห้ร่อต้ินนำ�า

ของเอกสารจิดิห้มาย์เห้ตุิรวมทั�งการสร้างเคร่อข�าย์ด้ิานจิดิห้มาย์เห้ตุิและพััฒนาคลังข้อมูลจิดิห้มาย์เห้ตุิในอนาคติ

 (9 กันย์าย์น พั.ศู. 2563)
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 อบุรมเชิงปฏิิบัุติการเพื�อพัฒนัาศัักยภาพในัการจั้ดการประชุมผ่านัระบุบุออนัไลัน์ั

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น จัิดิการอบรมเชิื่งปฏิิบัติิการเพ่ั�อพััฒนาศัูกย์ภาพัในการจัิดิการประชุื่มผ�านระบบ

ออนไลน์ ทั�ง Mahidol Webex Meeting, ZOOM, Google meet และ Mircosoft Team ให้้กับบุคลากรของ

สำานักงานการศู่กษาและบริการวิชื่าการเพ่ั�อให้้บุคลากรสามารถึสนับสนุนและมีทักษะในการจัิดิการระบบการประชุื่ม

ออนไลน์ในระบบติ�าง ๆ โดิย์มี ดิร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำานวย์การฝึ่าย์เทคโนโลย์ีการศู่กษาและพัันธกิจิพัิเศูษ  

ห้อสมุดิและคลังความรู้มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิลให้้เกีย์รติิเป็นวิทย์ากร  (26-27 พัฤษภาคม และ  1-2 มิถุึนาย์น พั.ศู. 2563)

 จั้ดอบุรม KM/R2R บุุคลัากร

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น จัิดิโครงการ KM – R2R For Work Process Improvement สำาห้รับบุคลากร

สาย์สนับสนุนเพ่ั�อเป็นกลไกในการขับเคล่�อนให้้บุคลากรเข้าสู�ความก้าวห้น้าทางวิชื่าชีื่พั จิำานวน 6 ครั�ง มีการให้้ความรู้

การทำางานประจิำาสู�งานวิจัิย์ การจัิดิทำาคู�ม่อ และงานวิเคราะห์้ โดิย์ผู้เข้าร�วมการอบรมมีการกำาห้นดิหั้วข้อ และนำาเสนอ

ความก้าวห้น้าของการพััฒนาหั้วข้อการทำางานประจิำาสู�งานวิจัิย์ การจัิดิทำาคู�ม่อ และงานวิเคราะห์้ โดิย์ได้ิรับข้อเสนอ

แนะในการดิำาเนินงานจิากวิทย์ากรประจิำากลุ�ม  มีบุคลากรสาย์สนับสนุนเข้าร�วมโครงการ จิำานวน 37 คน มีการเสนอ

หั้วข้อที�จิะทำา KM – R2R จิำานวน 50 หั้วข้อ  และมีบุคลากรสาย์สนับสนุนนำาเสนอผลงานในการประชุื่มระดัิบชื่าติิ

จิำานวน 7 เร่�อง (7  คน) ดัิงนี�

 1. นางอารีย์์ ริ�วไสว และนาย์อภิสิทธิ� คุณวรปัญญา นำาเสนอผลงานวิจัิย์เร่�อง การทำางานเป็นทีมที�ส�งผลติ�อ

ประสิทธิผลการปฏิิบัติิงานของผู้ปฏิิบัติิงานภาย์ในสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล

 2. นาย์อภิสิทธิ� คุณวรปัญญา และนางอารีย์์ ริ�วไสว นำาเสนอบทความทางวิชื่าการเร่�องความก้าวห้น้าใน 

สาย์อาชีื่พัของผู้ปฏิิบัติิงานติำาแห้น�งประเภทสนับสนุน (พันักงานมห้าวิทย์าลัย์) มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล

 3. นางนวลน้อย์ บุญชูื่ส�ง และนาย์อภิสิทธิ� คุณวรปัญญา นำาเสนอบทความทางวิชื่าการเร่�องแนวทาง 

การสร้างสรรค์บทความทางวิชื่าการเพ่ั�อความก้าวห้น้าในสาย์อาชีื่พัของผู้ปฏิิบัติิงานติำาแห้น�งประเภทสนับสนุน

 4. นางอารีย์์ ริ�วไสว และนาย์อภิสิทธิ� คุณวรปัญญา นำาเสนอบทความทางวิชื่าการเร่�อง แนวทางการสร้างสรรค์

ผลงานวิจัิย์สำาห้รับการนำาเสนอในการประชุื่มทางวิชื่าการห้ร่อในวารสารทางวิชื่าการ

 5. นาย์วินัย์ เสาองค์ และนางสาวพัวงเงิน ธนูพัันธ์ นำาเสนอบทความทางวิชื่าการเร่�องการจัิดิการความรู้เพ่ั�อ

การพััฒนาติน พััฒนางาน และพััฒนาองค์กร

 6. นางสาวนฤมล จัินทรเจิิดิ นำาเสนอบทความทางวิชื่าการเร่�องผู้สูงอายุ์กับย์ุคห้ลอมรวมเทคโนโลย์ี

 7. นางสาวนฤมล จัินทรเจิิดิ และนาย์ศูราวุธ ปรีชื่าเดิชื่ นำาเสนอบทความทางวิชื่าการเร่�องการใช้ื่ส่�อสังคม

ออนไลน์ในการส่�อสารองค์กร
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 อบุรม OKR กลัยุที่ธ์วัดผลัเพื�อเปล่ั�ยนัแปลังองค์การ  

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น จิัดิการการอบรมเชื่ิงปฏิิบัติิการห้ลักสูติร  OKR ห้ร่อ Objective and Key 

Results เพ่ั�อให้้บุคลกรเรีย์นรู้และเข้าใจิในการบริห้ารจัิดิการที�เน้นเร่�องการตัิ�งเป้าห้มาย์และการติิดิติามผลอย์�างติ�อเน่�อง 

โดิย์สร้างจิากแรงจูิงใจิภาย์ในในการที�จิะทำาให้้เป้าห้มาย์ขององค์กร และของบุคลากรมีความเช่ื่�อมโย์งและสอดิคล้องกัน 

รวมทั�งเช่ื่�อมโย์งและสอดิคล้องกับผลลัพัธ์ที�สามารถึวัดิผลได้ิอย์�างชัื่ดิเจิน (29 มิถุึนาย์น พั.ศู. 2563)
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 การบริหารจััดการความีเสัี�ยง
 จั้ดโครงการให้ความรู้แลัะแลักเปล่ั�ยนัความรู้ความเข้าใจ้ด้านัการบุริหารความเส่�ยง

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น จัิดิโครงการให้้ความรู้และแลกเปลี�ย์นความรู้ความเข้าใจิด้ิานการบริห้ารความเสี�ย์ง 

ประจิำาปีงบประมาณ 2563 โดิย์ดิร.ปฏิิภาณ แซี�ห้ลิ�ม รองคณบดีิฝ่ึาย์แผนและประกันคุณภาพั จิากบัณฑิิติวิทย์าลัย์ 

การจิัดิการและนวัติกรรม มห้าวิทย์าลัย์พัระจิอมเกล้าธนบุรีเป็นวิทย์ากรให้้ความรู้และการแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้กับ 

ผู้บริห้าร คณาจิารย์์ หั้วห้น้า และบุคลากรสถึาบันฯ เพ่ั�อให้้เกิดิความรู้ ความเข้าใจิ กรอบและขั�นติอนการบริห้ารความ

เสี�ย์งของมห้าวิทย์าลัย์และสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น (11 สิงห้าคม พั.ศู. 2563) 

 การจั้ดที่ำาแผนับุริหารความเส่�ยง

 สถึาบันฯ ไดิ้มีการดิำาเนินการวิเคราะห้์ จิัดิทำาแผนบริห้ารจิัดิการความเสี�ย์ง 3 ดิ้านค่อ ดิ้านกลย์ุทธ์ (S) 

ด้ิานการดิำาเนินงาน (O) ด้ิานการเงิน (F) มีการจัิดิทำาแผน กำากับ ติิดิติามผลการดิำาเนินงานทุก 6 เด่ิอน ซ่ี�งการดิำาเนินงาน 

ดัิงกล�าวเป็นไปติามแผนการบริห้ารจัิดิการความเสี�ย์งที�จัิดิทำาไว้ โดิย์มีประเด็ินความเสี�ย์ง และระดัิบความเสี�ย์งดัิงติารางที� 43

ตารางท่ี่�  43  แสดงระดับุคะแนันัประเด็นัความเส่�ยง

ประเดิ็นความเสี�ย์ง ปีงบประมาณ 2563 ระดิับความเสี�ย์ง

ก�อนการบริห้าร

จิัดิการความเสี�ย์ง

ระดิับความเสี�ย์งห้ลัง

การบริห้ารจิัดิการ

ความเสี�ย์ง

ด้านักลัยุที่ธ์ (S)

งานวิจิัย์

1. ผลการดิำาเนินการของสถึาบันฯ ดิ้านงานวิจิัย์ไม�เป็นไปติามเป้า

ห้มาย์ในดิ้านจิำานวนเงินและผลงานงานวิชื่าการ

สูง น้อย์

2. ความล�าชื่้าในการดิำาเนินการวิจิัย์ให้้ติรงติามกำาห้นดิเวลา

   2.1) จิำานวนโครงการวิจิัย์ในปี พั.ศู. 2563 ที�ปิดิไม�ติรงระย์ะเวลา 

เน่�องจิากความล�าชื่้าจิากแห้ล�งทุน

ปานกลาง ปานกลาง

   2.2) จิำานวนโครงการวิจิัย์ในปี พั.ศู. 2563 ที�ปิดิไม�ติรงระย์ะเวลา 

เน่�องจิากความล�าชื่้าดิ้านกระบวนการบริห้าร

ปานกลาง สูงมาก

   2.3) จิำานวนโครงการวิจิัย์ในปี พั.ศู. 2563 ที�ปิดิไม�ติรงระย์ะเวลา 

เน่�องจิากความล�าชื่้าที�เกิดิจิากนักวิจิัย์

ปานกลาง ปานกลาง
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ประเดิ็นความเสี�ย์ง ปีงบประมาณ 2563 ระดิับความเสี�ย์ง

ก�อนการบริห้าร

จิัดิการความเสี�ย์ง

ระดิับความเสี�ย์งห้ลัง

การบริห้ารจิัดิการ

ความเสี�ย์ง

งานการศู่กษา

แนวโน้มจิำานวนของนักศู่กษาระดิับบัณฑิิติศู่กษาลดิลง สูงมาก สูงมาก

งานบริการวิชื่าการ

ผลการดิำาเนินการของสถึาบันฯ ดิ้านการจิัดิการฝึึกอบรมไม�เป็นไป

ติามเป้าห้มาย์ในดิ้านราย์ไดิ้และจิำานวนห้ลักสูติรที�ให้้บริการ

สูงมาก สูงมาก

ด้านัการดำาเนัินังานั (O)

งานทรัพัย์ากรบุคคล

บุคลากรมีสมรรถึนะที�ไม�เพัีย์งพัอติ�อการสนับสนุนพัันธกิจิของ

สถึาบันฯ

สูงมาก สูงมาก

งานบริห้าร

ผลการประเมินติามเกณฑิ์คุณภาพัทางการศู่กษา (EdPEx) ไม�เป็นไป

ติามเป้าห้มาย์

สูง ปานกลาง

งานเทคโนโลย์ีส่�อสารและการเรีย์นรู้

1. ขาดิระบบเทคโนโลย์ีสารสนเทศูในการจิัดิเก็บและรวบรวมข้อมูล

เพั่�อประกอบการติัดิสินใจิในการปฏิิบัติิงาน และความสามารถึในการ

ป้องกันภัย์คุกคาม

สูง ปานกลาง

ด้านัการเงินั (F)

งานบริห้าร

1. ราย์ไดิ้และผลติอบแทนจิากการจิัดิห้าประโย์ชื่น์ไม�เป็นไปติามเป้า

ห้มาย์

สูง สูงมาก

ด้านัปฏิิบุัติงานัตามกฎระเบุ่ยบุ

งานบริห้ารและธรรมาภิบาล

1. มีพัฤติิกรรมผลประโย์ชื่น์ทับซี้อนและการทุจิริติในสถึาบันฯ ห้ร่อ

การร้องเรีย์นเร่�องการเรีย์กรับผลประโย์ชื่น์ห้ร่อทุจิริติ

ปานกลาง ปานกลาง
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ชื่อส่วนงาน/หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย :   เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : 
GLOBAL RESEARCH AND INNOVATION 
 
 

1. เพื่อสร้างงานวิจัยคุณภาพสูงให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพื่อสร้างแหล่งรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

ACADEMIC AND ENTREPRENEURIAL EDUCATION 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
2. เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี Global Talents  

POLICY ADVOCACY AND LEADERS IN PROFESSIONAL/ ACADEMIC 
SERVICE 
 

1. เพื่อเป็นผู้น าด้านสุขภาวะเชิงนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่สามารถชี้น าสังคมได้ 
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศระดับภูมิภาคในด้าน 
    • ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Services Hub) 
    • ศูนย์บริการสุขภาพ (Medical Services Hub) 
    • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
    • ศูนย์ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เครื่องมือแพทย์ (Medical Product and Device Hub) 

MANAGEMENT FOR SELF-SUFFICIENCY AND SUSTAINABLE 
ORGANIZATION 

1. เพื่อพัฒนาส่วนงานให้มีธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างและระบบงานที่ตอบสนองต่อพนัธกิจหลักและการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 
3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อให้ส่วนงานเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการเปน็ 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 การศึกษาเพื่อสร้างผู้น าด้านนโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ และสุขภาวะโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้น าด้าน 
                    สุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ และการพัฒนาสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1.1 เกิดผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ด้าน Global Health และ Health Policy ในระดับชาติ
และนานาชาติ  
1.2 เกิดผลงานวิจัยที่น าไปขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (Policy advocacy) 
1.3 เกิดระบบงานที่สนับสนุนทุนวิจยั และการขอทุนวิจยั (แหล่งทุน) ที่มีประสทิธิภาพ 
1.4 เกิดเครือข่ายงานวิจยัและพัฒนานวตักรรมในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
2.1 ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับ Outcome Based Education และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2 หลักสูตรได้รับการรับรอง Accreditation ในระดับ AUN-QA 
2.3 บัณฑิตได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาต ิด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการพัฒนา
สุขภาพ 
2.4 ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านนโยบายสาธารณสุขและภาวะสุขภาพโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
3.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Global Health และ Health Policy เพื่อขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสู่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
4.1 เกิดแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทีค่รอบคลุมทุกสายงาน สายวิชาการ/สายสนับสนุน 
4.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนาฯ ทุกสายงานครอบคลุมทุกพันธกจิ 
4.3 เกิดระบบการบริหารข้อมูล (Big Data) ครอบคลุมทุกพันธกจิ 
4.4 เกิดระบบการบริหารความเส่ียง (ERM) 
4.5 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากร 
4.6 มีระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
4.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานและมีความสมดุลระหวา่งชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน  
4.8 มีระบบการบริหารจัดการของสถาบนัฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.9 ส่วนงานมีภาพลกัษณ์องค์กรที่ดี 
4.10 ส่วนงานมีการพัฒนาความเป็น Green Institute ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน ์
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ภารกิจด้าน/งาน วิจัย  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ 

(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

1. ผลการ
ด าเนินการ 
ของสถาบันฯ 
ด้านงานวิจัย
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายใน
ด้านจ านวน
เงินและ
ผลงานงาน
วิชาการ 

1. เป้าหมาย
จ านวนเงิน
สนับสนุนการ
วิจัยในปีงบ 
ประมาณ 2563 
ต่อจ านวน 
บุคลากรสาย
วิชาการเท่ากับ 
300,000 บาท 
2. จ านวนบท 
ความวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             3 3 
ด้าน

ประสิทธิผล 

สูง   2 2 
 

น้อย 1. จ านวนเงิน
สนับสนุนการ
วิจัยในปีงบ 
ประมาณ 2563 
ต่อจ านวน 
บุคลากรสาย
วิชาการเท่ากับ 
402,580.67 
บาท 
2. จ านวน 
บทความ
วิชาการ
ระดับชาติ 
จ านวน 5
บทความ และ
นานาชาติ 
จ านวน 50
บทความ 

ผล             

2. จัดตั้งกลุ่ม
วิจัยเฉพาะ 
(Cluster) เช่น 
ผู้สูงอายุ 
Global Health 
เป็นต้น 

แผน             

ผล             

3. สถาบัน
สนับสนุนทุน
วิจัยภายในส่วน
งาน 

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน วิจัย (ต่อ)  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ 

(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

2. ความล่าช้า
ในการ 
ด าเนินการ
วิจัยให้ตรง
ตาม
ก าหนดเวลา 

1. จ านวน
โครงการวิจัยใน
ปี พ.ศ. 2563 ท่ี
ปิดไมต่รง
ระยะเวลา 
เนื่องจากความ
ล่าช้าจากแหล่ง
ทุน 
2. ความพึง
พอใจใน
ภาพรวมของ
แหล่งทุนใน
ปีงบประมาณ 
2563 เท่ากับ 
3.25 (เต็ม 5) 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             2 3 
ด้าน

ชื่อเสียง
และ

ภาพลักษณ์
องค์กร 

ปา
น
กล
าง 

  2 3 
 

ปาน
กลาง 

1. จ านวน
โครงการวิจัย
ในปี พ.ศ. 
2563 ที่ปิดไม่
ตรงระยะเวลา 
เนื่องจาก
ความล่าช้า
จากแหล่งทุน 
จ านวน 2 
โครงการ 
2. ความพึง
พอใจใน
ภาพรวมของ
แหล่งทุนใน
ปีงบประมาณ 
2563 เท่ากับ 
4.67 

ผล             

2. มอบหมาย
หัวหน้า
งานวิจัย
ด าเนินการ
ติดตามเจ้าของ
โครงการ 
วิจัยให้
ด าเนินการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดและ
รายงานให้
ผู้บริหาร
รับทราบ 

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน วิจัย (ต่อ)  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

2. ความล่าช้า
ในการ 
ด าเนินการ
วิจัยให้ตรง
ตาม
ก าหนดเวลา 
(ต่อ) 

2. จ านวน
โครงการวิจัยใน
ปี พ.ศ. 2563 
ที่ปิดไมต่รง
ระยะเวลา 
เนื่องจากความ
ล่าช้าด้าน
กระบวนการ
บริหาร 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             2 3 
ด้าน

ชื่อเสียง
และ

ภาพลักษณ์
องค์กร 

ปาน
กลาง 

  3 4 
 

สูง
มาก 

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

ผล             

2. มอบหมาย
หัวหน้า
งานวิจัย
ด าเนินการ
ติดตามเจ้าของ
โครงการ 
วิจัยให้
ด าเนินการ
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดและ
รายงานให้
ผู้บริหาร
รับทราบ 

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน วิจัย (ต่อ)  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

2. ความล่าช้า
ในการ 
ด าเนินการ
วิจัยให้ตรง
ตาม
ก าหนดเวลา 
(ต่อ) 

3. จ านวน
โครงการวิจัยใน
ปี พ.ศ. 2563 
ที่ปิดไมต่รง
ระยะเวลา 
เนื่องจากความ
ล่าช้าที่เกิดจาก
นักวิจัย 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             2 3 
ด้านชื่อเสียง

และ
ภาพลักษณ์

องค์กร 

ปาน
กลาง 

  2 3 ปาน
กลาง 

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

ผล             

2. มีระบบ
สนับสนุนการ
ท าวิจัย เช่น มี
นักวิชาการ
การเงินบัญชี
ช่วยในการ
บริหารจดัการ
ด้านการเงินของ
โครงการ มีนัก
ปฏิบัติการวจิัย
ช่วยเก็บข้อมูล
งานวิจัย เป็น
ต้น 

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน การศึกษา  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

1. แนวโน้ม
จ านวนของ
นักศึกษา
ระดับ 
บัณฑิตศึกษา
ลดลง 

จ านวนผู้สมัคร
และจ านวน
นักศึกษา 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             4 5 
ด้าน

ประสิทธิผล 

สูง
มาก 

  5 3 สูง
มาก 

1. จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
เรียนจริงในปี
การศึกษา 
2562 จ านวน 
32 คน 
ป.โท 20 คน 
ป.เอก 12 คน 
2 จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
เรียนจริงในปี
การศึกษา 
2563 จ านวน 
17 คน 
ป.โท 11 คน 
ป.เอก 6 คน 
 

ผล             

2. สนับสนนุการ
จัดการเรียนการ
สอนทีม่ีความ
ยืดหยุ่น (Flexi 
programs) 

แผน             

ผล             

3.ประชา 
สัมพันธ์และรับ
นักศึกษาผ่าน
โครงการ Active 
Recruitment 
ในประเทศใหม่ ๆ  

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน บริการวิชาการ  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ 

(16) 

ระดับความเสี่ยงหลัง
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

1. ผลการ
ด าเนินการ
ของสถาบันฯ 
ด้านการ
จัดการ
ฝึกอบรมไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายใน
ด้านรายได้
และจ านวน
หลักสตูรที่
ให้บริการ 

1. เป้าหมาย
ผลตอบแทน
จากการให้ 
บริการวิชาการ 
และรายรับสุทธิ 
2. จ านวน
กิจกรรมการ
ให้บริการ
วิชาการ 
- จ านวนครั้ง 
- จ านวน
หลักสตูร 
- จ านวนคน 
ที่เพ่ิมขึ้น 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             3 4 
ด้าน

ประสิท
ธิผล 

สูง
มาก 

  3 4 สูง
มาก 

1. มีรายรับจาก
การจัดฝึกอบรม 
7.6 ล้านบาท 
และมี
ผลตอบแทน 
(รายรับสุทธิ)  
ประมาณ 3.9 
ล้านบาท (มีบาง
หลักสูตรที่ยังมี
ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่
แล้วเสร็จ) 
2. บริการวิชาการ
ด้านจัดฝึกอบรม 
ที่สร้างรายได้ ทั้ง
ระดับในประเทศ
และนานาชาต ิ
- จ านวน 14 ครั้ง 
- จ านวน 452 คน  

ผล             

2. เพิ่มจ านวน
หลักสตูร
บริการวิชาการ 

แผน             

ผล             
3. หาแหล่งทุน
สนับสนุน
เพิ่มเตมิ 

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน ทรัพยากรบุคคล  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

1. บุคลากร
มีสมรรถนะ
ที่ไม่เพียงพอ
ต่อการ
สนับสนุน
พันธกิจของ
สถาบันฯ 

1. การบรรลุ
ตัวช้ีวัด
ข้อตกลงผล
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 
2. เป้าหมาย
การเข้าสู่
ต าแหน่ง
วิชาการของ
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนบัสนุน 

1. คงกิจกรรมเดิม
ที่มีอยู่ 

แผน             2 3 
ด้าน

ประสิทธิผล 

ปาน
กลาง 

  2 3 
 

ปาน
กลาง 

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

ผล             
2. จดัโครงการ R2R/ 
คลินิกวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนบุคลากร
สายสนับสนุนกา้ว
เข้าสู่ต าแหน่งในสาย
งาน 

แผน             

ผล             

3. มีการจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร 

แผน             

ผล             

4. สรรหาบคุลากร
ที่มีคุณภาพเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจ
สถาบันฯ 

แผน             

  ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน บริหาร 
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 

จัดการความ
เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

1. รายได้และ
ผลตอบแทน
จากการจัดหา
ประโยชนไ์ม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ผลประกอบ 
การรายไดต้าม
ไตรมาส 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             3 3 
ด้านมูลค่า

ความ
เสียหาย
ทางการ

เงิน 

สูง   3 4 
 

สูง
มาก 

ผลประกอบการ
รายได้ตามไตรมาส 
รอบ 12 เดอืน 
เท่ากบั  
2,881,742.16บาท 
รายรับ  
21,375,499.68 บาท 
ค่าใช้จา่ย 
18,493,757.52  บาท 
(รายได้ไม่เป็นตาม
เป้าหมายเนื่องจาก 
สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 
ท าให้สถาบันฯ ไม่
สามารถด าเนนิการ
จัดการฝกึอบรมซ่ึง
เป็นรายไดห้ลักของ
สถาบันฯ ได ้

ผล             

2. จัดท า
แผนการหา
รายได้ทั้งระยะ
สั้นและระยะ
ยาว 

แผน             

ผล             

3. มีระบบการ
ติดตามรายงาน
ผลและรายงาน
ต่อคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน
ให้รับทราบทุก
เดือน 

แผน             
ผล             



108 
 

ภารกิจด้าน/งาน บริหาร (ต่อ)  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

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

1. คะแนน
ประเมินตาม
เกณฑ์คณุภาพ
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1 Band 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             3 3 
ด้าน

ประสิทธิผล 

สูง   2 2 ปาน
กลาง 

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

ผล             

2. พัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บข้อมลู 

แผน             

ผล             

3. จดัตั้ง
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณุภาพ
การศึกษาฯ 
เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนนิงาน 

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน บริหารและธรรมาภิบาล  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

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

ต้องไม่มีเรื่อง
ของพฤติกรรม
ผลประโยชน์
ทับซ้อนและ
การทุจริตใน
สถาบันฯ หรือ
การร้องเรียน
เรื่องการเรียก
รับผลประโยชน์
หรือทุจรติ 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             2 3 
ด้าน

ประสิทธิผล 

ปาน
กลาง 

  2 2 ปาน
กลาง 

จ านวนเร่ือง
การร้องเรียน
เร่ืองการเรียก
รับผล 
ประโยชน์หรือ
ทุจริต จ านวน 
0 เร่ือง 

ผล             

2. ทบทวนกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนว
ปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย 

แผน             

ผล             
3. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ  ท่ีมีความ
เสี่ยงเพื่อให้
ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงาน และ
ให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน     เทคโนโลยีสื่อสารและการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

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

1. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจัดท า
ฐานข้อมูล 
2. ความ 
สามารถในการ
ป้องกันภัย
คุกคามจาก
ภายนอก 
 

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             3 3 
ด้าน

ประสิทธิผล 

สูง   2 3 ปาน
กลาง 

1. ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการจัดท า
ฐานข้อมูล 
จ านวนร้อยละ 
15 มีการจัดท า
ระบบ
ฐานข้อมูลการ
แจ้งซ่อม
ครุภัณฑ์ เพื่อ
ใช้การ
ด าเนินการ
ตัดสินใจในการ
ด าเนินการ 
2. ความ 
สามารถในการ
ป้องกันภัย
คุกคามจาก
ภายนอก  
มีการติดตั้ง
ระบบป้องกัน
การเข้าถึง
ข้อมูลในเครื่อง
แม่ข่าย 

ผล             

2. มอบหมาย
หัวหน้างานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ
จัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อ
จัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล 

แผน             

ผล             

3. มีการก าหนด
สิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมลู
เพื่อป้องกันภัย
คุกคามจาก
ภายนอก 

แผน             

ผล             

  4. มีการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เพื่อ
ป้องกันไวรัสใน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

แผน                     

ผล             
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

ของบุคลากร 
5. มีระบบการ
ส ารองข้อมูล
รองรับกรณี
ฉุกเฉินเพื่อ
ป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล 

แผน             

ผล             
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ภารกิจด้าน/งาน บริการสถานที่และอาหาร  
แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) :  ด้านกลยุทธ์ (S)  ด้านการด าเนนิงาน (O)  ด้านการเงิน (F)  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)  

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

1. การ
ด าเนินการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรมและ
การสร้าง
จิตส านึกสู่
ความเป็น 
Eco 
University 
ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละของ
คะแนนจากการ
ประเมินตาม
ตัวช้ีวัดของ
มหาวิทยาลยั
เชิงนิเวศน ์

1. คงกิจกรรม
เดิมที่มีอยู ่

 

แผน             2 3 
ด้าน

ประสิทธิผล 

ปาน
กลาง 

  2 2 ปาน
กลาง 

สถาบันฯ 
ด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่
ความเป็น Eco 
Universityดังนี้  
1. การจัดอบรม
การลดปริมาณ
ก๊าซเรอืน
กระจก  
ผู้เข้าอบรม
จ านวน 22 คน  
2. จดักจิกรรม
เพิ่มพื้นที่สี
เขียวใหส้ถาบัน
การเขา้ร่วม
กิจกรรมสวน
สวยป ี5 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 
68 คน 
3. การอบรม 
“การซักซ้อม
อพยพหนีไฟ
ประจ าปี  
ผู้เข้ารับการ

ผล             

2. จัดกิจกรรม
เพื่อขับเคลื่อน
สู่ความเป็น 
Eco 
University 

แผน             

ผล             
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เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

(11) 

ตัวชี้วัดความ
เสี่ยง 

(Key Risk 
Indicators : 

KRI) 
(12) 

กิจกรรม 
การบริหาร 
จัดการความ

เสี่ยง 
(13) 

แผน 
/ผล 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(14) 

ระดับความเสี่ยงก่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

(15) 

ส่งผลกระทบ
ต่อ

วัตถุประสงค์ 
(16) 

ระดับความเสี่ยง
หลังการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
(17) 

ผลลัพธ์ที่ได้
(Outcome) 

(18) 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ระดบั

โอกาส
เกดิ 

ระดบัผล 
กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง 

ระดับ ระดบั
โอกาส
เกดิ 

ระดบั
ผล 

กระทบ 

ระดบั
ความ
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ส่วน
งาน 

มหา 
วิทยาลัย 

อบรม 75 คน 
ทั้งนี้ร้อยละของ
คะแนนจากการ
ประเมนิตาม
ตัวชี้วัดของ
มหาวทิยาลยั
เชิงนิเวศน ์อยู่
ระหวา่งการ
ประเมนิผลจาก
กองกายภาพ 
มหาวทิยาลยั 
มหิดล 

 



รายงานประจำาปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานประจำาปี 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

115114

 กิจักรรมีทำานุบำารุงศิลิป็แลิะวัฒนธรรมี
 จั้ดพิธ่ถวายพระราชสดุด่เฉลิัมพระเก่ยรติ เนืั�องในัโอกาสวันัเฉลิัมพระชนัมพรรษา สมเด็จ้พระนัางเจ้้าสุทิี่ดา 

พัชรสุธาพิมลัลัักษณ พระบุรมราชินั่ 

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น จิัดิพัิธีพัิธีถึวาย์พัระราชื่สดิุดิีเฉลิมพัระเกีย์รติิถึวาย์พัระพัรชื่ัย์มงคล เน่�องใน

โอกาสวันเฉลิมพัระชื่นมพัรรษา (3 มิถึุนาย์น พั.ศู. 2563) สมเดิ็จิพัระนางเจิ้าสุทิดิา พััชื่รสุธาพัิมลลักษณ พัระบรมราชื่ินี  

(2 มิถึุนาย์น พั.ศู. 2563 )

 พิธ่ถวายพระพรชัยมงคลั สมเด็จ้พระนัางเจ้้าสิริกิติ์ พระบุรมราชินั่นัาถ พระบุรมราชชนันั่พันัปีหลัวง

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น นำาโดิย์รองศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบัน

พััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น พัร้อมดิ้วย์คณะผู้บริห้าร คณาจิารย์์ และบุคลากรของสถึาบันฯ จิัดิพัิธีถึวาย์พัระพัรชื่ัย์มงคล 

สมเดิ็จิพัระนางเจิ้าสิริกิติิ� พัระบรมราชื่ินีนาถึ พัระบรมราชื่ชื่นนีพัันปีห้ลวง เน่�องในโอกาสวันเฉลิมพัระชื่นมพัรรษา 

88 พัรรษา เพั่�อร�วมกันแสดิงความจิงรักภักดิีในพัระบุญญาบารมี และสำาน่กในพัระมห้ากรุณาธิคุณที�ทรงปฏิิบัติิบำาเพั็ญ

พัระราชื่กรณีย์กิจินานัปการ รวมทั�งไดิ้อุทิศูพัระวรกาย์ พัระปัญญา และพัระราชื่ทรัพัย์์เป็นที�ประจิักษ์และระล่กอย์ู�ใน

ใจิของพัสกนิกรชื่าวไทย์ ก�อให้้เกิดิความสงบสุข และร�มเย์็นแก�ชื่าติิ และประชื่าชื่นติลอดิมา   (11 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)

 ถวายเที่่ยนัพรรษาแลัะผ้าอาบุนั้ำาฝึนั

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น นำาโดิย์รองศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การสถึาบัน

พััฒนา  พัร้อมดิ้วย์ผู้บริห้ารสถึาบันฯ คณาจิารย์์ บุคลากร ร�วมทำาบุญถึวาย์เทีย์นพัรรษาและผ้าอาบน้ำาฝึนประจิำาปีเพั่�อ

เป็นการส่บทอดิวัฒนธรรมอันดิีงาม และขนบธรรมเนีย์มประเพัณีไทย์ เน่�องในวันเข้าพัรรษา สร้างความเป็นสิริมงคล 

รวมถึ่งเป็นการส่บทอดิพัระพัุทธศูาสนาให้้คงอย์ู�ส่บไป ณ วัดิห้ทัย์นเรศูวร์  (29 มิถึุนาย์น พั.ศู. 2563)
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 วันัมหิดลั

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น นำาโดิย์รองศูาสติราจิารย์์ ดิร. นาย์แพัทย์์ภูดิิท เติชื่าติิวัฒน์ ผู้อำานวย์การ

สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น และทีมบริห้ารสถึาบันฯ ร�วมพัิธีวางพัวงมาลาถึวาย์ราชื่สักการะพัระราชื่านุสาวรีย์์ 

สมเดิ็จิพัระมห้ิติลาธิเบศูร อดิุลย์เดิชื่วิกรม พัระบรมราชื่ชื่นก เน่�องในวันมห้ิดิล ประจิำาปี 2563 เพั่�อน้อมรำาล่กถึ่ง 

พัระมห้ากรุณาธิคุณแห้�งสมเดิ็จิพัระมห้ิติลาธิเบศูร อดิุลย์เดิชื่วิกรม พัระบรมราชื่ชื่นก ณ ลานพัระราชื่านุสาวรีย์์ฯ  

ศููนย์์การเรีย์นรู้มห้ิดิล มห้าวิทย์าลัย์มห้ิดิล วิทย์าเขติศูาลาย์า (24 กันย์าย์น  พั.ศู. 2563)

 

 จ้ัดที่ำาบุุญี่ครบุรอบุ 37 ปี แห่งการก่อตั�งสถาบุันัฯ

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นจิัดิทำาบุญครบรอบ 37 ปี แห้�งการก�อติั�งสถึาบันฯ เพั่�อเป็นการทำาบุญอุทิศูส�วน

กุศูลให้้แดิ� ศูาสติราจิารย์์เกีย์รติิคุณ ดิร. นาย์แพัทย์์ ณัฐ ภมรประวัติิ อดิีติอธิการบดิีมห้าวิทย์าลัย์มห้ิดิล บูรพัาจิารย์์ 

ผู้ก�อติั�งสถึาบันฯ รวมทั�งอดิีติผู้บริห้าร คณาจิารย์์และบุคลากรของสถึาบันฯ ที�ล�วงลับทุกท�าน ทั�งนี�สถึาบันพััฒนา

สุขภาพัอาเซีีย์นได้ิรับเกีย์รติิจิากศูาสติราจิารย์์พิัเศูษ นาย์แพัทย์์ไพัจิิติร ปวะบุติร ศูาสติราจิารย์์เกีย์รติิคุณ ดิร. นาย์แพัทย์์ธีระ 

ศูาสติราจิารย์์เกีย์รติิคุณ ดิร.พัันธุ์ทิพัย์์ รามสูติ ศูาสติราจิารย์์วุฒิคุณ นาย์แพัทย์์วิวัฒน์ โรจินพัิทย์ากร ศูาสติราจิารย์์

เกีย์รติิคุณ แพัทย์์ห้ญิงศูิริกุล อิศูรานุรักษ์ เข้าร�วมพัิธีดิังกล�าว พัร้อมดิ้วย์ทีมบริห้าร คณาจิารย์์ บุคลากรและ

นักศู่กษาเพั่�อเป็นการส่บสานขนบธรรมเนีย์มในการแสดิงกติัญญูกติเวทิติาแดิ�บูรพัาจิารย์์ผู้มีคุณูปาการที�วางรากฐาน 

ทางวิชื่าการของสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นให้้เป็นศููนย์์กลางการเรีย์นรู้การพััฒนาสุขภาพัแนวให้ม�โดิย์ใชื่้ห้ลักการ

สาธารณสุขมูลฐาน (23 กรกฎาคม พั.ศู. 2563)
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 พิธ่ที่ำาบุุญี่ประจ้ำาเดือนั 

  สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นจิัดิกิจิกรรมทำาบุญประจิำาเดิ่อนเกิดิ โดิย์ร�วมถึวาย์ภัติติาห้ารเชื่้าและติักบาติร

อาห้ารแห้้งแก�พัระสงฆ์ ณ บริเวณห้้องโถึง อาคารอำานวย์การ สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น  ในปีงบประมาณ 2563 

มีการจิัดิกิจิกรรมทำาบุญประจิำาเดิ่อน จิำานวน 12  ครั�ง

 

  จ้ัด Big Cleaning Day

  สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นจิัดิกิจิกรรม Big Cleaning Day ร�วมกิจิกรรมทำาความสะอาดิบริเวณห้้องประชืุ่ม

บุญศูิริ อาคารฝึึกอบรม เพั่�อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในดิ้านการทำางานเป็นทีมผ�านกิจิกรรม และเติรีย์มความพัร้อม 

ในการจัิดิประชุื่มวิชื่าการเน่�องในวันครบรอบ 37 ปี แห้�งการก�อตัิ�งสถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น  (17 กรกฏิาคม พั.ศู. 2563)

 

 

 

 อาเซ้ำ่ยนัรวมพลัังสร้างมิตรจ้ิตอาสา

 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์นจิัดิกิจิกรรม “รวมพัลังสร้างมิติรจิิติอาสา เพั่�อพััฒนาสถึาบันสุขภาพัให้้สดิใส”  

ในโครงการประกวดิสวนมุมสวย์รอบรั�วมห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิล ปีที� 5 โดิย์มีผู้บริห้าร คณาจิารย์์  และบุคลากรร�วมแรงร�วมใจิ

ในการพััฒนาเพัิ�มพั่�นที�สีเขีย์วและย์ังชื่�วย์เพัิ�มการดิูดิซีับก�าซีคาร์บอนไดิออกไซีค์ที�ปล�อย์จิากกิจิกรรมติ�าง ๆ บริเวณดิ้าน

ข้างห้อประชืุ่มณัฐ ภมรประวัติิ สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น (6 สิงห้าคม พั.ศู. 2563)
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 การดำาเนินงานต่ามีต่ัวชี�วัดของมีหาวิทยาลิัย
    ในปีงบประมาณ 2563 สถึาบันพััฒนาสุขภาพัอาเซีีย์น มีการดิำาเนินงานดิ้านการบริการวิชื่าการติามข้อติกลง

ของมห้าวิทย์าลัย์ (MUKPI) จิำานวน  7  ติัวชื่ี�วัดิ ผลการดิำาเนินงานดิังนี�

 ร้อยลิะความีสัำาเร็จัของโครงการต่ามียุทธศาสัต่ร์ระดับมีหาวิทยาลิัย
  สถึาบันฯ มีโครงการติามย์ุทธศูาสติร์ของมห้าวิทย์าลัย์ จิำานวน 2 โครงการ และผลการดิำาเนินงานมีความสำาเร็จิ

เฉลี�ย์ไม�น้อย์กว�าร้อย์ละ 80 จิำานวน 2 โครงการ 

ตารางที่่�  44  แสดงผลัการดำาเนัินังานัร้อยลัะความสำาเร็จ้ของโครงการตามยุที่ธศัาสตร์ระดับุมหาวิที่ยาลััย

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ร้อย์ละความสำาเร็จิของโครงการติามย์ุทธศูาสติร์
ระดัิบมห้าวิทย์าลัย์

ร้อย์ละ 50 100 200.00

• จิำานวนโครงการสำาคัญระดัิบส�วนงาน (PA) ที�

สนับสนุนยุ์ทธศูาสติร์มห้าวิทย์าลัย์ และมี

ระดัิบความสำาเร็จิเฉลี�ย์ไม�น้อย์กว�า ร้อย์ละ 

80 

โครงการ 1 2

• จิำานวนโครงการสำาคัญระดัิบส�วนงาน (PA) ที�

สนับสนุนยุ์ทธศูาสติร์มห้าวิทย์าลัย์

โครงการ 1 2

ตารางท่ี่�  45  แสดงรายลัะเอ่ยดโครงการตามยุที่ธศัาสตร์ระดับุมหาวิที่ยาลััย 

ที� ชื่่�อโครงการ วัติถึุประสงค์ ติัวชื่ี�วัดิ แผน ผล

1 โครงการส�งเสริมและ

พััฒนาศูักย์ภาพัความ

เป็นผู้นำาดิ้าน Global 

Health, Health Policy 

and Development

เพั่�อพััฒนาศูักย์ภาพับุคลากร

และสร้างเคร่อข�าย์ความร�วม

ม่อในการดิำาเนินงานวิจิัย์ดิ้าน 

Global Health, Health 

Policy and Development 

ร�วมกัน

จิำานวนครั�งที�จิัดิ 4 ครั�ง 18 ครั�ง

จิำานวนผู้สนใจิเข้า

ร�วม

100 คน 306 คน

จิำานวนเคร่อข�าย์

ความร�วมม่อ

4 เคร่อข�าย์ 35 เคร่อข�าย์

จิำานวนข�าวเผย์แพัร�

ประชื่าสัมพัันธ์

4 ครั�ง 18 ครั�ง

2 โครงการพััฒนาคุณภาพั

ชื่ีวิติผู้สูงอาย์ุอำาเภอพัุทธ

มณฑิล

เพั่�อสำารวจิและพััฒนาคุณภาพั

ชื่ีวิติผู้สูงอาย์ุที�ติ้องการความ

ชื่�วย์เห้ล่อเป็นพัิเศูษในเขติ

อำาเภอพัุทธมณฑิล

จิำานวนกิจิกรรม 3 กิจิกรรม 8 กิจิกรรม

จิำานวนผู้เข้าร�วม

กิจิกรรม

800 คน 850 คน

ความพั่งพัอใจิติ�อ

กิจิกรรม

ร้อย์ละ 80 ร้อย์ละ 100

จิำานวนองค์กรร�วม

ดิำาเนินการ

3 องค์กร 16 องค์กร
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 ร้อยลิะของบุคลิากรที�เป็็น Global Talents

ตารางท่ี่� 46 แสดงผลัการดำาเนิันังานัร้อยลัะของบุุคลัากรท่ี่�เป็นั Global Talents - บุุคลัากรสายวิชาการด้านัการวิจั้ย 
ปีงบุประมาณ 2563

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ร้อย์ละของบุคลากรที�เป็น Global Talents - 
บุคลากรสาย์วิชื่าการด้ิานการวิจัิย์

ร้อย์ละ 5 21.43 428.60

ตารางท่ี่�  47  แสดงรายลัะเอ่ยดบุุคลัากรสายวิชาการท่ี่�เป็นั Global Talents 

ลัำาดับุท่ี่� ชื�อ – สกุลั อายุงานั ค่า h - index

1 ศูาสติราจิารย์์ ดิร.สุภา  เพั�งพิัศู 7 20

2 ผู้ชื่�วย์ศูาสติราจิารย์์ ดิร.อรุณศูรี มงคลชื่าติิ 10 10

3 รองศูาสติราจิารย์์ ดิร.ธันวดีิ  สุขสาโรจิน์ 4 5

4 Assistant Professor Dr.Seo Ah Hong  7 8

ตารางท่ี่�  48  แสดงรายลัะเอ่ยดบุุคลัากรสายสนัับุสนุันัท่ี่�เป็นั Global Talents 

ท่ี่� ชื�อ – สกุลั คุณสมบัุติของ Global Talents

1  นาย์วิชื่ชุื่กร สุริย์วงศ์ูไพัศูาล จิบการศู่กษาจิากสถึาบันติ�างประเทศู (ประเทศูออสเติรเลีย์)

 ค่า EBITDA
 กำาไรจิากการดิำาเนินงาน เป็นกำาไรก�อนหั้กดิอกเบี�ย์จิ�าย์ ค�าใช้ื่จิ�าย์ทางภาษี ค�าเส่�อมราคา และค�าใช้ื่จิ�าย์ตัิดิจิาย์ 
ในปีงบประมาณของสถึาบันฯ มีค�าเป็นบวก

ตารางท่ี่�  49  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัค่า EBITDA  กำาไรจ้ากการดำาเนิันังานั

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ค�า EBITDA บาท เป็นบวก เป็นบวก 100

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ค�า Net Income บาท เป็นบวก เป็นบวก 100

 ค่า Net Income (กำาไรสัุทธิ) 
 ค�า Net Income (กำาไรสุทธิ) ของสถึาบันฯ ในปีงบประมาณ 2563 มีค�าเป็นบวก

ตารางท่ี่�  50  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัค่า Net Income (กำาไรสุที่ธิ) ของสถาบัุนัฯ
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ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

ค�า ROA ร้อย์ละ 5 3.85 77.00

 ค่า Return on Asset (ROA)
 ค�า Return on Asset (ROA) ค�าติอบแทนติ�อสินทรัพัย์์ ของสถึาบันฯในปีงบประมาณ 2563 เท�ากับ 3.85

ตารางท่ี่�  51  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัค่า Return on Asset (ROA)

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

คะแนนการประเมินผลลัพัธ์รวมของ 
EdPEx 

Band เพิั�มขั�นอย์�างน้อย์ 3.85 77.00

Band Process Band เพิั�มขั�นอย์�างน้อย์ 1 

Band ย์�อย์

เพิั�มขั�น 1 

Band

100.00

Band Result Band เพิั�มขั�นอย์�างน้อย์ 1 

Band ย์�อย์

เพิั�มขั�น 1 

Band

100.00

 คะแนนการป็ระเมีิน EdPEx
 ผลการติรวจิประเมินส�วนงานติามเกณฑ์ิคุณภาพัการศู่กษาเพ่ั�อการดิำาเนินงานที�เป็นเลิศู (Education Criteria 
for Performance Excellence - EdPEx) ในปีงบประมาณ 2563 ของสถึาบันฯ เพิั�มข่�น 2 Band ค่อ ส�วนของกระบวนการ 
Band Process เพิั�มข่�น 1 Band และผลลัพัธ์ Band Result เพิั�มข่�น  1 Band

ตารางท่ี่�  52  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัคะแนันัการประเมินั EdPEx

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

จิำานวนโครงการพัันธกิจิสัมพัันธ์
มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิลกับสังคม 
(University Social Engagement)

โครงการ 5 8 100

 จิำานวนโครงการพัันธกิจิสัมพัันธ์มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิลกับสังคม (University Social Engagement) ที�ดิำาเนิน
การครบติามเกณฑ์ิ  4 ด้ิาน ที�สถึาบันฯดิำาเนินงาน มีจิำานวนทั�งสิ�น 8 โครงการ  

ตารางท่ี่�  53  แสดงผลัการดำาเนิันังานัด้านัจ้ำานัวนัโครงการพันัธกิจ้สัมพันัธ์มหาวิที่ยาลััยมหิดลักับุสังคม

 โครงการพัันธกิจิสัมพัันธ์มห้าวิทย์าลัย์มหิ้ดิลกับสังคม (University Social Engagement) ที�สถึาบันฯ ดิำาเนิน
การในปีงบประมาณ 2563 ดัิงนี� 
1. โครงการสังเคราะห์้ข้อเสนอแนะเชิื่งนโย์บาย์เพ่ั�อพััฒนาคณะกรรมการพััฒนาคุณภาพัชีื่วิติระดัิบอำาเภอ
2. โครงการศู่กษาและพััฒนาการศู่กษาและฝึึกอบรมด้ิานเวชื่ศูาสติร์วิถีึชีื่วิติ
3. โครงการสานพัลังติิดิติามและสนับสนุนกระบวนการนโย์บาย์สุขภาพัเพ่ั�อรองรับสังคมสูงวัย์ที�มีคุณภาพั
4. โครงการพััฒนาสมรรถึนะผู้นำาการเปลี�ย์นแปลง ด้ิานการสร้างระบบห้ลักประกันสุขภาพัในระดัิบท้องถิึ�นห้ร่อพ่ั�นที�

 จัำานวนโครงการพัันธกิจัสััมีพัันธ์มีหาวิทยาลิัยมีหิดลิกับสัังคมี (University Social Engagement)
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5. สถึานที�ควบคุม/ศููนย์กั์กกันเพ่ั�อสังเกติอาการเริ�มป่วย์กลุ�มเสี�ย์งผู้ติิดิเช่ื่�อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดิ 19)
6. รู้เท�าทัน สร้างสรรค์ส่�อปลอดิภัย์
7. โครงการสานสาย์ใย์สู�สังคม มอบทุนการศู่กษานักเรีย์น
8. นิทรรศูการ รัก “มัน” เล่อกได้ิ 

สรุปการดำาเนิันังานัตามตัวช่�วัดของมหาวิที่ยาลััย

ตารางท่ี่� 54  แสดงสรุปผลัการดำาเนิันังานัตามตัวช่�วัดของมหาวิที่ยาลััย (MUKPI)

ตัิวชีื่�วัดิ ห้น�วย์นับ ผลการดิำาเนินงาน

เป้าห้มาย์ ผลลัพัธ์ ร้อย์ละของการดิำาเนินงาน

1. ค�า ROA ร้อย์ละ 5 3.85 77.00

2. ร้อย์ละความสำาเร็จิของโครงการติาม

ย์ุทธศูาสติร์ระดัิบมห้าวิทย์าลัย์

ร้อย์ละ 50 100 100

3. ร้อย์ละของบุคลากรที�เป็น Global Talents 

- บุคลากรสาย์วิชื่าการด้ิานการวิจัิย์

ร้อย์ละ 5 21.43 100

4. ค�า EBITDA บาท เป็นบวก เป็นบวก 100

5. ค�า Net Income บาท เป็นบวก เป็นบวก 100

6. คะแนนการประเมินผลลัพัธ์รวมของ EdPEx Band เพิั�มขั�น

อย์�างน้อย์ 

1 Band 

ย์�อย์

เพิั�มขั�น 2 

Band

100

7. จิำานวนโครงการพัันธกิจิสัมพัันธ์มห้าวิทย์าลัย์

มหิ้ดิลกับสังคม 

(University Social Engagement)

โครงการ 5 8 100

แผนภาพัที� 15 สรุปผลการดิำาเนินงานติามข้อติกลงของมห้าวิทย์าลัย์ (MUKPI) ด้ิานการบริห้ารจัิดิการ

สรุปผลการดำเนินงานตามข2อตกลงของมหาวิทยาลัย (MUKPI) 

ด2านการบริหารจัดการ

        หมายถงึ  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัคา่เปา้หมายเทา่กบัหรือมากกวา่เปา้หมาย 

        หมายถงึ  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัคา่เปา้หมายระหวา่งร้อยละ >? - AB 

        หมายถงึ  มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัคา่เปา้หมายน้อยกวา่ร้อยละ >? 
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การป็รับป็รุงแลิะพััฒนาผิลิการดำาเนินงานด้านการบริหารจััดการ
 จิากผลการดิำาเนินงานในปีงบประมาณ 2563 สถึาบันฯดิำาเนินงานติามข้อติกลงของมห้าวิทย์าลัย์ (MUKPI) 
จิำานวน 7 ตัิวชีื่�วัดิ มีผลการดิำาเนินงานที�บรรลุผลติามที�กำาห้นดิไว้จิำานวน 6 ตัิวชีื่�วัดิ และบรรลุผลมากว�าร้อย์ละ 75 
จิำานวน 1 ตัิวชีื่�วัดิ เพ่ั�อการปรับปรุงและพััฒนาผลการดิำาเนินงานด้ิานการบริห้ารจัิดิการให้้มีประสิทธิภาพัมากย์ิ�งขั�น 
สถึาบันฯได้ิมีการปรับยุ์ทธศูาสติร์ด้ิานการบริห้ารจัิดิการ สำาห้รับการดิำาเนินงานในปีงบประมาณปี 2564 – 2567 ดัิงนี�
ยุทธศาสัต่ร์ที� 4 การพััฒนาระบบบริหารจััดการเพั่�อความีเป็็นเลิิศอย่างยั�งยืน  
เป็้าป็ระสังค์
1. เกิดิแผนพััฒนาสมรรถึนะบุคลากรที�ครอบคลุมทุกสาย์งาน สาย์วิชื่าการ/สาย์สนับสนุน
2. บุคลากรได้ิรับการพััฒนาสมรรถึนะบุคลากรติามแผนพััฒนาฯ ทุกสาย์งานครอบคลุมทุกพัันธกิจิ
3. เกิดิระบบการบริห้ารข้อมูล (Big Data) ครอบคลุมทุกพัันธกิจิ
4. เกิดิระบบการบริห้ารความเสี�ย์ง (ERM)
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิิบัติิงานเพ่ั�อย์กระดัิบคุณภาพับุคลากร
6. มีระบบการจัิดิการความรู้เพ่ั�อพััฒนากระบวนการปฏิิบัติิงาน
7. บุคลากรมีคุณภาพัชีื่วิติการทำางานและมีความสมดุิลระห้ว�างชีื่วิติส�วนตัิวและชีื่วิติการทำางาน 
8. มีระบบการบริห้ารจัิดิการของสถึาบันฯ ติามห้ลักธรรมาภิบาล
9. ส�วนงานมีภาพัลักษณ์องค์กรที�ดีิ
10. ส�วนงานมีการพััฒนาความเป็น Green Institute ที�สอดิคล้องกับนโย์บาย์มห้าวิทย์าลัย์เชิื่งนิเวศูน์
กลิยุทธ์
1. จัิดิทำาแผนพััฒนาสมรรถึนะบุคลากรที�ครอบคลุมทุกสาย์งาน สาย์วิชื่าการ/สาย์สนับสนุน โดิย์การวิเคราะห์้อัติรา

กำาลังและแผนพััฒนาบุคลากรให้้สอดิคล้องติามภารกิจิของสถึาบันฯ
2. พััฒนาสมรรถึนะบุคลากรเพ่ั�อสร้างคุณค�าให้้แก�องค์กรโดิย์จัิดิกิจิกรรมพััฒนาสมรรถึนะบุคลากรติามสาย์งาน  

และกิจิกรรมพััฒนาและสนับสนุนบุคลากรสู� Global Talent
3. พััฒนาระบบข้อมูลมห้าศูาล (Big Data) เพ่ั�อรองรับการดิำาเนินงานของสถึาบันฯ ทุกพัันธกิจิ จัิดิกิจิกิจิกรรมพััฒนา

ระบบความปลอดิภัย์ของการบริห้ารจัิดิการข้อมูลภาย์ในองค์กร Cyber Security
4. พััฒนาระบบการบริห้ารความเสี�ย์ง (ERM) ภาย์ในองค์กรให้้มีประสิทธิภาพั โดิย์จัิดิกิจิกรรมให้้ความรู้ และวิเคราะห์้

จัิดิทำาแผนบริห้ารความเสี�ย์ง เละการติิดิติามผล
5. ย์กระดัิบประสิทธิภาพัการประเมินผลการปฏิิบัติิงาน ด้ิวย์กิจิกรรม High Performance, High Payment
6. ส�งเสริมการจัิดิการความรู้เพ่ั�อพััฒนากระบวนการปฏิิบัติิงานด้ิวย์กิจิกรรมการแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู้ภาย์ในส�วนงาน 

(KM)
7. พััฒนาคุณภาพัชีื่วิติการทำางานของบุคลากร โดิย์คณะทำางานสร้างสุของค์กร
8. พััฒนาระบบการบริห้ารจัิดิการด้ิวย์ห้ลักธรรมาภิบาล จัิดิโครงการทบทวนประกาศู กฎ ระเบีย์บข้อบังคับที�เอ่�อติ�อ

ประสิทธิภาพัการปฏิิบัติิงาน
9. สร้างเสริมภาพัลักษณ์องค์กรเชิื่งรุกโดิย์การประชื่าสัมพัันธ์ภาพัลักษณ์สถึาบันฯ ในส่�อสังคมทุกชื่�องทาง
10. พััฒนา Green Institute โดิย์จัิดิโครงการ Smart Building และโครงการพััฒนาด้ิานกาย์ภาพั ความปลอดิภัย์และ

สิ�งแวดิล้อม




