
 แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565  งานการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การศึกษาเพ่ือสร้างผู้น าด้านนโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ สุขภาวะโลก และพฤฒพลัง

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐาน AUN-QA
2. พัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเชิงรุก
3. ยกระดับคุณภาพระบบบริการการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (AIHD STAY 
CONNECTED)

อุดหนุน สถาบันฯ หลักสูตร  สวัสดิการ

1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา AUN-QA  (3 หลักสูตร)
  

1. ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับสากล 
2. ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับ
การประเมินโดยมหาวิทยาลัย

          160,000 อาจารย์ /งาน
การศึกษา

ร้อยละของหลักสูตร
ท่ีได้รับการรับรอง

คุณภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล

อาจารย์ /งาน
การศึกษา

2  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิทยาการเสพติด 
  

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการเสพติด

ร้อยละของหลักสูตร

ท่ีได้รับการตรวจ
ประเมินโดย

มหาวิทยาลัย  และ 

ร้อยละของหลักสูตร
ท่ีได้รับการตรวจ

ประเมินภายในโดย
ส่วนงาน

3 โครงการสนับสนุนการศึกษาและจัดการเรียนการสอน

การบริหารจัดการสนับสนุน

การศึกษามีความส าเร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

4  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร ยกระดับคุณภาพระบบบริการ
การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิต

           50,000

5 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนของอาจารย์  และ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

มีการด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

          225,000 ร้อยละของรายวิชาท่ี
เป็น e–Learning 
จากจ านวนรายวิชา

ของส่วนงาน

ท่ี กิจกรรมการด าเนินการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับ

แผนงาน/ โครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก MU KPI หมายเหตุ

รายรับ

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

ค่าใช้จ่าย



อุดหนุน สถาบันฯ หลักสูตร  สวัสดิการ
ท่ี กิจกรรมการด าเนินการ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับ

แผนงาน/ โครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก MU KPI หมายเหตุ

รายรับ

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

ค่าใช้จ่าย

6 โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ มีการด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

          335,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม

ความเป็นนานาชาติ 
ด้านการศึกษา ด้าน
การวิจัย และด้าน
การเคล่ือนย้าย

นักศึกษา

7 โครงการการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์เพ่ือสร้างความผูกพัน 
[S2.2] Alumni Stay Connected

สร้างและพัฒนาเครือข่ายและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (AIHD Stay 
Connected) [G2.3]

          440,000 จ านวนโครงการท่ี
ศิษย์เก่ากลับมา

พัฒนามหาวิทยาลัย 
และ ความผูกพัน
ของศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบันท่ีมีต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล

       1,210,000



 แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565 งาน บริการวิชาการ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการท่ีเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นผู้น าการขับเคล่ีอนสังคมด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ  และพฤฒพลัง

กลยุทธ์ : 

 1 

อุดหนุน สถาบันฯ หลักสูตร  สวัสดิการ

1 โครงการบริการวิชาการท่ีจัดหารายได้  จัดฝึกอบรมในประเทศ จ านวน 

9 คร้ัง

3,990,000          2,760,000      จ านวนมาตรฐาน

ระดับชาติและระดับ

สากลท่ีถูกสร้างโดย

ส่วนงาน/มหาวิทยาลัย

2 โครงการให้บริการวิชาการเพ่ือสังคม จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการ

ให้แก่ชุมชน สังคม โดยไม่คิด

ค่าตอบแทน

20,000           
จ ำนวนนโยบำย

ชีน้ ำสงัคมของ

มหำวทิยำลยัที่

ส ำคญัระดบัชำติ

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและนวัตกรรม

ระดับชาติและนานาชาติ

 กิจกรรม/เครือข่ายความร่วมมือ

ด้านวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 2 กิจกรรม

 ใช้งบประมาณ

จากแหล่งทุน

4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ  เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และขับเคล่ือนบริการวิชาการท่ีทันสมัย

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

ท่ีด าเนินการได้ตามแผน

           20,000

จ ำนวนรำยรับจำกโครงกำรรับท ำวจัิยและบรกิำรวชิำกำร

3,990,000          2,800,000      

ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับ

แผนงาน/ โครงการ

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

ท่ี กิจกรรมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก MU KPI หมายเหตุ
รายรับ

รายจ่าย



 แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างงานวจิัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอย่างยัง่ยืนด้วยหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน

กลยุทธ์ :  1. สร้างองค์ความรู้จากงานวจิัยด้านการพัฒนาสุขภาพ

กลยุทธ์ :  2. เสริมสร้างก าลังคนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวจิัย 

กลยุทธ์ : 3. บูรณาการภาคเีครือข่ายด้านการวจิัย

กลยุทธ์ : 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการวจิัย

อุดหนุน สถาบันฯ หลักสูตร  สวัสดิการ

1.จดัท ำขอ้มูลส ำหรับฐำนขอ้มูลงำนวิจยั (เช่น SDGs, MU Social 
Engagement, ASEAN PHC Information Center ฯลฯ)   2.สนบัสนุน
ขอ้มูลเพ่ือเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  สนบัสนุนขอ้มูลเพ่ือต่อยอดหรือ
ส่งเสริมหลกัสูตรหรือรำยวิชำของสถำบนัฯ   3.กำรจดัตั้ง ASEAN PHC
 Research and  Information  Center   โดย ประชุมคณะกรรมกำรและ
ด ำเนินกำร

1.1 จ ำนวนฐำนขอ้มูลงำนวิจยั
1.2 จ ำนวนผลงำนวิจยัท่ีตีพิมพ์
ในระดบัชำติและนำนำชำติ 
1.3.จ ำนวนผลงำนวิจยัท่ีถูก
น ำไปอำ้งอิงหรือใชป้ระโยชน์
ในกำรขบัเคล่ือนนโยบำยและ
กำรพฒันำสุขภำพระดบัชำติ/
นำนำชำติ 
1.4 จ ำนวนผลงำนวิจยัท่ีถูก
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำง/รูปแบบอ่ืน
นอกเหนือจำกกกำรตีพิมพใ์น
วำรวิชำกำร (เช่น ผ่ำน social 
media, website, กำรประชุม
วิชำกำร ฯลฯ)
1.5 จ ำนวนผลงำนวิจยัท่ีน ำมำใช้
ประกอบกำรหลกัสูตรหรือ
รำยวิชำของสถำบนัฯ

ตัวช้ีวดัความส าเร็จระดบั

แผนงาน/ โครงการ

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย (จริง)

รายรับ
ค่าใช้จ่าย

1. สร้ำงองคค์วำมรู้จำก
งำนวิจยัดำ้นกำรพฒันำ
สุขภำพดว้ยหลกักำร
สำธำรณสุขมูลฐำน

กลยทุธ์ กิจกรรมการด าเนินการ



โครงกำร “กำรพฒันำคุณภำพและระบบวำรสำรสำธำรณสุขและกำร
พฒันำ สถำบนัพฒันำสุขภำพอำเซียน”

1. จ ำนวนผลงำนท่ีไดรั้บคดัเลือก
ตีพิมพ์
2. จ ำนวนผลงำนท่ีไดรั้บกำร
เผยแพร่ในส่ือประชำสัมพนัธ์ 
(เช่น ผ่ำน social media, website)

2. เสริมสร้ำงก ำลงัคนและ
พฒันำศกัยภำพบุคลำกร
ดำ้นกำรวิจยัเชิงนโยบำย 
Global Health,  Active 
Ageing,  and Primary Health 
Care

 "โครงกำรเสริมสร้ำงก ำลงัคนและพฒันำศกัยภำพบุคลำกรดำ้นกำรวิจยั"
  ผ่ำนกระบวนกำร Training-on-the-job coaching (สอนงำนผ่ำนกำร
ปฏิบติังำนจริง)  จดัเวทีพฒันำศกัยภำพ/แลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมสร้ำง
แรงจูงใจในกำรท ำงำน  สนบัสนุนกำรจดัตั้งกลุ่มงำนวิจยั (Research 
clusters) รับสมคัรและ/หรือแลกเปล่ียนนกัวิจยัทั้งไทยและต่ำงประเทศ

2.1 จ ำนวนอำจำรย/์บุคลำกรสำย
สนบัสนุนท่ีไดรั้บกำรพฒันำ
ศกัยภำพดำ้นกำรวิจยั 
2.2 จ ำนวนของกลุ่มวิจยัเฉพำะ
ดำ้น 
2.3 จ ำนวนนกัวิจยัชำวไทยและ
ต่ำงประเทศ

3. บูรณำกำรภำคีเครือข่ำย
ดำ้นกำรวิจยั Global Health, 
 Active Ageing,  and 
Primary Health Care

"โครงกำรบูรณำกำรภำคีเครือข่ำยดำ้นกำรวิจยั"  ดว้ยกำรคน้หำหรือสำน
ต่อกำรท ำงำนกบัเครือข่ำยกำรวิจยั  สนบัสนุนกำรจดัเวทีพฒันำโครงกำร
  ส่งเสริมควำมร่วมมือระหวำ่งภำคีเครือข่ำย พฒันำผลงำนวิจยั/วิชำกำร 
 พร้อมสนบัสนุนงำน AUN-HPN, MUGH

3.1 จ ำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกำรวิจยัดำ้นกำร
สำธำรณสุขมูลฐำน
3.2 จ ำนวนเวทีแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์และพฒันำ
เครือข่ำยและควำมร่วมมือ
3.3 จ ำนวนโครงกำรวิจยัท่ีพฒันำ
จำกควำมร่วมมือระหวำ่งภำคี
เครือข่ำย (เช่น โครงกำรวิจยัใน
รูปแบบ matching fund)

4. พฒันำระบบกำรบริหำร
จดักำรเพ่ือสนบัสนุนกำรวิจยั

คน้หำและส่ือสำรขอ้มูลแหล่งทุน/แหล่งตีพิมพ/์แหล่งเผยแพร่อ่ืนๆ  
ประสำนเครือข่ำยกำรวิจยั และสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรวิจยัใหเ้ป็นไป
ตำมขั้นตอน (Flow Chart) กำรสนบัสนุนกำรวิจยั และอ ำนวยควำม
สะดวกอ่ืนๆ

4.1 จ ำนวนแหล่งทุน/แหล่ง
ตีพิมพ ์แหล่งเผยแพร่อ่ืน ๆ
4.2 จ ำนวนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือดำ้นกำรวิจยั
4.3 จ ำนวนโครงกำรท่ีมีกำร
ติดตำม 4.4 บริกำรรวดเร็ว และ
ถูกตอ้งตำมระเบียบ

1. สร้ำงองคค์วำมรู้จำก
งำนวิจยัดำ้นกำรพฒันำ
สุขภำพดว้ยหลกักำร
สำธำรณสุขมูลฐำน

รวมรายรับปี 2565



 แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565  งานบริหารท่ัวไป

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 7      พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร  

กลยุทธ์ท่ี 9 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก

อุดหนุน สถาบันฯ หลักสูตร  สวัสดิการ

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัย 4.10

1.1 บริการฉีดยุงประจ าทุก 2 เดือน ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
ไว้

          9,000.00 นำงรัชฎำพร เจริญว
รำวุฒิ นำยอดุลย์ พ่ึง1.2 กิจกรรม Big Cleaning Day 2 คร้ัง /ปี บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 75 และคะแนนจำก
14,000.00        นำงรัชฎำพร เจริญว

รำวุฒิ นำยอดุลย์ พ่ึง1.3 กิจกรรม การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75 และคะแนนจำก

3,500.00          นำงรัชฎำพร เจริญว
รำวุฒิ นำยอดุลย์ พ่ึง1.4 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่ำร้อยละ 75 และคะแนนจำก
5,000.00 นำงรัชฎำพร เจริญว

รำวุฒิ นำยสมโภชน์1.5 กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 75 และคะแนนจำก

3,000.00          นำงรัชฎำพร เจริญว
รำวุฒิ นำยประสิทธ์ 1.6 กิจกรรม การซักซ้อมอพยพหนีไฟ บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 15,000.00        นำงรัชฎำพร เจริญว

รำวุฒิ นำยอดุลย์ พ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้าง 4.10

2.1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาส าหรับส่วนกลาง เพียงพอต่อปริมำณกำรขอใช้และ
จัดหำรเวชภัณฑ์ยำท่ีมีคุณภำพ

5,000.00          นำงธิดำรัตน์ แก้ว
สว่ำง

ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว

2.2 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
ไว้และเป็นไปตำมตำมมำตรฐำน

200,000.00       นำยสิทธัตถเดช ศรี
สุข      นำยสมโภชน์2.3 จ้างเหมาบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด

ไว้และเป็นไปตำมตำมมำตรฐำน
30,000.00        นำยสิทธัตถเดช ศรี

สุข      นำยสมโภชน์2.4 จ้างเหมาบ ารุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB) ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
ไว้และเป็นไปตำมตำมมำตรฐำน

15,000.00        นำยสิทธัตถเดช ศรี
สุข      นำยสมโภชน์2.5 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด

ไว้และสำมำรถใช้งำนเป็นปกติ
30,000.00        

นำยสิทธัตถเดช ศรี
สุข      นำยสมโภชน์

2.6 จ้างเหมาบ ารุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์ ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด

ไว้และเป็นไปตำมตำมมำตรฐำน

25,000.00        นำยสิทธัตถเดช ศรี

สุข      นำยสมโภชน์2.7 จ้างเหมาบริการดูแลสวน ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
ไว้และตำมเง่ือนไขกำรจ้ำง

420,000.00       นำยสิทธัตถเดช ศรี
สุข      นำยอดุลย์ จัดหาครุภัณฑ์ 4.10

3.1 จัดซ้ือโต๊ะพับหน้าขาว 50 ตัว (75x180x74) ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
ไว้และได้มำตรฐำน

115,000.00       นำงรัชฎำพร เจริญว
รำวุฒิ นำยกำนต์ 3.2 จัดซ้ือเก้าอ้ีเบาะนวมจัดเล้ียง 100 ตัว ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด

ไว้และได้มำตรฐำน
60,000.00        นำงรัชฎำพร เจริญว

รำวุฒิ นำยกำนต์ ส่ิงก่อสร้าง 4.10

4.1 ซ่อมแซมปรับปรุงหอพักอาเซียนเฮ้าส์ ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
ไว้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ

500,000.00       นำยสิทธัตถเดช ศรี
สุข      นำงสำวระ4.2 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม ด ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก ำหนด

ไว้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ

200,000.00       
นำยสิทธัตถเดช ศรี

สุข      นำยกำนต์ 

กลยุทธ์ : 

ท่ี กิจกรรมการด าเนินการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับ

แผนงาน/ โครงการ

4

3

2

1

ผู้รับผิดชอบหลัก MU KPI หมายเหตุ

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

รายรับ
ค่าใช้จ่าย



 

แผนปฏิ
บัติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ : 1. .....................................................
2. .....................................................

อุดหนุน สถาบันฯ หลักสูตร  สวัสดิการ

1 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร (OD) 1.บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

                         2.ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.00

    140,000          250,000

2 จัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้
สถาบันฯ และ เงินสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2566

ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลาของ
มหาวิทยาลัย3 จัดท า/สรุปรวบรวมเป้าหมาย/ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย

 MUKPI 65
1.สถาบันฯมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามข้อตกลงกับ
มหาวิทยาลัย                       2.
สถาบันฯมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้ท าข้อตกลงกับ

มหาวิทยาลัย

4 จัดท ารายงานประจ าปี 2564 1.1.รูปเล่มรายงานประจ าปี         

2.2.ด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด

      12,500

5 โครงการเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสถาบัน (KM – R2R For Work 
Process Improvement)

1.บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าวร้อยละ 75

      30,000

2.มีผลงานร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม

6 จัดท าแผน/รายงานผล ค่าใช้จ่ายเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินปี 

2564

1. การรายงานแล้วเสร็จตาม

ก าหนดเวลา2. ผู้บริการสามารถน าข้อมูลไปใชใน
การตัดสินใจด้านการบริหารได้

7 จัดท างบ/รายงาน งบกระแสเงินสดเงินรายได้สถาบันฯ ปี 2565 1. การรายงานแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา2. ผู้บริการสามารถน าข้อมูลไปใชใน

การตัดสินใจด้านการบริหารได้

8 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx (ก าหนดวันท่ีแน่นอน)

      15,000

9 กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงภายในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ (ประชุมติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานให้เป็นไปตาม10 กิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการความเส่ียง         8,000

ผู้รับผิดชอบหลัก MU KPI หมายเหตุท่ี กิจกรรมการด าเนินการ ค่าใช้จ่าย
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับแผนงาน/ 

โครงการ

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

รายรับ



11 โครงการวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องตามภารกิจของสถาบันฯ

12 แผนบริหารงานบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร/แผนสร้างความผูกพัน/แผนสร้างผู้น า/แผนสนับสนุน 42,000      

13 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากร (กรณีมีการ
เปล่ียนแปลงประกาศ)

      10,000

14 กิจกรรมทบทวนประกาศ กฎ ระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล15 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย       50,000

16 กิจกรรมสร้างสุของค์กร (คณะท างาน)       48,000

17 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี         2,000

18 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามรอบการประเมิน ปี 

2564  (ใส่รายละเอียดกิจกรรม)19 ด าเนินการต่อใบอนุญาตท างาน (workpermit) และการต่อ Visa ต่างชาติ

20 ด าเนินการบันทึกต่อสัญญาการจ้างและบันทึกส้ินสุดการจ้างของบุคลากรใน
ระบบ MU-ERP21 จัดท าค าส่ังการจ้างต่อของลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย(ช่ือส่วน
งาน)22 ด าเนินการแจ้งส่งมอบงานและตรวจสอบภาระผูกพันของบุคลากรท่ีครบ
สัญญาจ้างและแจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อสัญญา (ท ารายละเอียด)23 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล รอบปี 2565 (1 กรกฎาคม 2564
 - 30 มิถุนายน 2565)/ การเล่ือนข้ันเงินเดือน24 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายใน
สถาบัน

      32,000

25 โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ
(ส่งไปฝึกอบรม ท่ีจัดโดยหน่วยงาน/ส่วนงาน ภายนอก) งาน HR วิเคราะห์26 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เย่ียมชมส่วนงาน (PA VISIT) (จัดท าราย

ละเอีด)27 ประชุมเพ่ือเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx  (ก าหนดวันท่ีแน่นอน)28 วิเคราะห์และรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน

29 ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 1คร้ัง /เดือน

30 ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ  ปีละ 1 คร้ัง       20,000

31 เจ้าภาพการประชุม กบค (ม.มมิดล)       30,000

32 กิจกรรมท าบุญประจ าเดือนเกิด (ใช้จ่ายเดือนละ 6300 บาท)       75,600

33 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล         1,000

34 งานท าบุญวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล         5,000

35 งานท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล         5,000

36 วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล         5,000

37 งานท าบุญประเพณีวันสงกรานต์       30,000

38 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  66 พรรษา (2 เมษายน 2565)

        5,000

39 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี  (3 มิถุนายน  2565)

        5,000

40 ท าบุญถวายเทียนพรรษา (สถาบันฯ)       10,000

41 วันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ39 ปี (ประชุมวิชาการ/ท าบุญประจ าปี)       20,000



42 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรี

สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 10) (28 กรกฎาคม

        5,000

43 วันแม่แห่งชาติ  (12 สิงหาคม พ.ศ. 2565)         5,000

44 วันมหิดล   (24 กันยายน พ.ศ. 2565)         1,500

45 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน       20,000          120,000

       -               -       632,600             -            370,000



 แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565  งานคลังและพัสดุ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี .......................................

กลยุทธ์ : 1. .....................................................

2. .....................................................

อุดหนุน สถาบันฯ หลักสูตร  สวัสดิการ

1 จัดท ำรำยงำนข้อมูลตัวช้ีวัด ยุทธศำสตร์ ท่ี  4 MUKPI 4  คร้ัง

ณัฎฐ์จิรำ

 4.16,4.17,4.18 

และ 4.9

2  จัดท ำงบดุลงบก ำไรขำดทุน วิเครำะห์งบกำรเงิน /รำยรับ-รำยจ่ำย 12 คร้ัง ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

3  กำรวิเครำะห์กำรลงทุนในหลักทรัพย์ 1 กิจกรรม อันธิกำ

4  รำยงำนค่ำใช้จ่ำยเงินทุนวิจัย ของสถำบันฯ 3 โครงกำร 36 คร้ัง อันธิกำ

5  จัดท ำกระทบยอด Statement บัญชีของสถำบันฯ 3 บัญชี (26 คร้ัง) ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

6

 ตรวจเช็ครำยรับในระบบERP  ทีมหำวิทยำลัยปรับปรุงบัญชี แล้ว ทุก

วันท่ี  20 ของเดือน 12 คร้ัง ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

7  รำยงำนสถำนะเงินยืมทดรองจ่ำย ต่อมหำวิทยำลัย 2 คร้ัง ณัฎฐ์จิรำ

8  จัดสรรเงินทดรองจ่ำยและคืนเงินยืมทดรองจ่ำยต่อมหำวิทยำลัย 1 คร้ัง ณัฎฐ์จิรำ

9  จัดท ำรำยงำนเงินสดย่อย งำนกำรเงิน สถำบันฯ 12 คร้ัง พวงเงิน

10 กระทบยอดเงินเดือนกับงำนบุคคล HR เงินเดือนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/ช่ัวครำว   12 คร้ัง พวงเงิน

11 คีย์กำรท ำฎีกำเงินเดือนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/ช่ัวครำว 84 ฎีกำ

12  วำงฎีกำเงินเดือนงบบุลำกร /เงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ทันตำมเวลำท่ีก ำหนด พวงเงิน

13 กระทบยอดเงินเดือนกับงำนบุคคล HR เงินเดือนพนักงำนเงินอุดหนุน/ลุกจ้ำงเงินรำยได้/พนักงำนส่วนงำน24 คร้ัง พวงเงิน

14 คีย์กำรท ำฎีกำเงินเดือนพนักงำนเงินอุดหนุน/ลูกจ้ำงเงินรำยได้/พนักงำนส่วนงำน/เงินทุนวิจัย90 ฎีกำ

15  วำงฎีกำเงินเดือนพนักงำนเงินอุดหนุน /ลูกจ้ำงเงินรำยได้ /พนักงำนส่วน

งำน

ทันตำมเวลำท่ีก ำหนด

พวงเงิน

16  จัดท ำฎีกำค่ำตอแทนใช้สอยวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค /ครุภัณฑ์ /เงินทุนวิจัย ประมำณ 270 ฎีกำ

พวงเงิน/อันธิกำ

17  จัดท ำใบส ำคัญจ่ำย ท้ัง 3 แหล่งเงิน(ทะเบียนคุมใบขอเบิก) 50   คร้ัง ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

18  ออกใบจองงบประมำณ(ระบบ FM) ทุกแหล่งเงิน ในระบบ ERP และ

ปลดรหัสกำรอนุมัติงบ A3

250 รำยกำร

พวงเงิน

19  รำยงำนค่ำใช้จ่ำยเงินงบประมำณและเงินรำยได้เงินอุดหนุน ในแต่ละ

เดือน เสนอผู้บริหำร

12 คร้ัง

พวงเงิน

MU KPI หมายเหตุ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับ

แผนงาน/ โครงการ

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

ท่ี กิจกรรมการด าเนินการ
รายรับ

ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบหลัก



20  ท ำเช็คส่ังจ่ำยเจ้ำหน้ีและเช็คเงินเดือน ในระบบ ERP (AP)  พร้อมพิมพ์

ใบส ำคัญจ่ำย

150 ฉบับ

พวงเงิน

21  เขียนเช็คเงินเดือน พร้อมลงทะเบียนคุมเช็ค 150 ฉบับ พวงเงิน

22  จัดท ำ PTT  เสนอคณะกรรมกำรบริหำรและกำรประชุมหัวหน้ำงำน 12 คร้ัง อันธิกำ

23  ตรวจหลักฐำนขออนุมติในหลักกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภททุก

แหล่งเงิน  เช่น ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/สำธำรณูปโภค/

รักษำพยำบำล/เล่ำเรียนบุตรและ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมสัมมนำ

อบรม รวมท้ังงำนพัสดุ

ประมำณ  300 ร่ือง พวงเงิน/ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

24 ลงบัญชีเงินยืมทดรองจ่ำย  ลูกหน้ีรำยบุคคล ตำมัญญำเงินยืม ณัฎฐ์จิรำ

25  จ่ำยเช็คธนำคำรออมสินและธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 12 คร้ัง พวงเงิน/ณัฎฐ์จิรำ

26  จัดท ำรำยงำนบัญชีเงินสดย่อย งำนกำรเงิน 12 คร้ัง พวงเงิน

27  ลงรับ-จ่ำยเงินบัญชีเงินสดย่อย งำนกำรเงิน ประมำณ 100 คร้ัง พวงเงิน

28  กำรรับเงินทุกประเภท และคียในระบบ AR พร้อมออกใบเสร็จฯ ประมำณ 150 คร้ัง ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

29  กำรรับเงินบริจำคระบบ e-Donation พร้อมน ำส่งให้มหำวิทยำลัย 100  ฉบับ ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

30  ดูแลกำรเบิกจ่ำยด้ำนสวัสดิส่วนงำน ท่ีเบิกจ่ำยเงิน ประมำณ 10  รำย พวงเงิน

31  เบิก ถอนเงิน ของสถำบันฯ 40 คร้ัง ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

32  ตรวจเอกสำรทำงกำรเงินและพัสดุ ของสถำบันฯ ก่อนน ำเสนอ ผู้บริหำร

 พิจำรณำ

 300 เร่ือง
พวงเงิน

33  ลงรับ - จ่ำยเงินโครงกำรวิจัย ในระบบ MU-ERP (AR) ระบบ MU-ERP 

(AP)

10 คร้ัง

อันธิกำ

34  ควบคุมดูแลโครงกำรวิจัยต่ำง ๆ ของสถำบันฯ 4 โครงกำร อันธิกำ

35  ลงรับ - จ่ำยเงินโครงกำรวิจัย พร้อมตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกเงิน 40 คร้ัง อันธิกำ

36 ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินรำยได้ส่วนงำนสวัสดิกำร  230 ฉบับ อันธิกำ

37 ด ำเนินกำรด้ำนกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล/ตรวจสุขภำพประจ ำปี 4 คร้ัง พวงเงิน/ณัฎฐ์จิรำ

38  คีย์ค่ำรักษำพยำบำลในระบบ E-Services  และระบบค่ำรักษำพยำบำล 

(Flexible Benefit) ของ HR

 15  เร่ือง

ณัฎฐ์จิรำ

39  จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันในสมุดรำยงำนเงินคงเหลือ

ประจ ำวันและรำยงำนเงินประจ ำวัน

ทุกวันท ำกำร

พวงเงิน/ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

40 จัดท ำลำยเอกสำรกำรเงินครบ 10 ปี ปี2553-2554  2  ปี พวงเงิน/ณัฎฐ์จิรำ/อันธิกำ

41  ยกยอดเงินกันงบประมำณปี 2564 1 คร้ัง พวงเงิน

42  ท ำบันทึกแจ้งทุกงำนให้รับทรำบเร่ืองปิดระบบ ERP  ทุกระบบ  ( วันที

ต้องรอก ำหนดจำกมหำวิทยำลัย )

1 ฉบับ พวงเงิน



43  เปิดระบบ ERPทุกระบบ ( รอวันท่ีตำมมหำวิทยำลัยก ำหนด) ตำมวันท่ีกองคลังก ำหนด งำนคลังและพัสดุ

AD1202_
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 งานพัสดุ และจัดซ้ือจัดจ้าง

44  ปลดรหัสกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง Code A1 และ Code A4 ในระบบ MU-ERP 205  ฉบับ

สุคนธ์

45  ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนมูลค่ำสินทรัพย์ถำวรรำยตัว พร้อมค่ำเส่ือม

รำคำสะสมครุภัณฑ์โดยจ ำแนกตำมแหล่งเงิน

50 รำยกำร

สุคนธ์

46  ตรวจนับวัสดุในคลัง คงเหลือประจ ำปีงบประมำณ 1 คร้ัง จรรยำ

47  รำยงำนวัสดุคงเหลือประจ ำปีไปยังกองคลัง 1 คร้ัง จรรยำ

48  เชิญคณะกรรมกำรประชุมกำรตรวจนับครุภัณฑ์ 2 คร้ัง สุคนธ์

49  ส ำรวจ และ รำยงำนครุภัณฑ์คงเหลือไปยังมหำวิทยำลัย 1 คร้ัง สุคนธ์

50  จัดท ำรำยงำนรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำไปยังมหำวิทยำลัย 1 คร้ัง สุคนธ์

51  จัดท ำรำยงำนรำยละเอียดภำระผูกพันตำมสัญญำข้ำมปีไปยังมหำวิทยำลัย 1คร้ัง

สุคนธ์

52 จัดท ำแบบประกำศผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็น4 คร้ัง จรรยำ

หนังสือ กรณีท่ีไม่ได้ด ำเนินกำร ในระบบะe-GP และจัดส่งให้กับกรมบัญชีกลำง

53    สรุปผลและรำยงำนกำรเบิกจ่ำยวัสดุประจ ำเดือนของแต่ละศูนย์ต้นทุน

เสนอผู้บริหำรรับทรำบ

12 คร้ัง

จรรยำ

54 จัดส่งรำยงำนกำรเบิกจ่ำยวัสดุและกำรใช้เคร่ืองถ่ำยเอกสำรรำยเดือนของแต่ละหน่วยงำนทำงE-mail12คร้ัง สุคนธ์/จรรยำ

55  บันทึกระบบ MU-ERP / บันทึกระบบ e-GP ต่อสัญญำงำนจ้ำงต่ำงๆ เช่น 4 คร้ัง

สุคนธ์

56 ข้ันตอนกำรต่อสัญญำจ้ำง 7 คร้ัง สุคนธ์

57  จ ำหน่ำยพัสดุเส่ือมประจ ำปี 1 กิจกรรม สุคนธ์

58 รำยงำนกำรเบิกวัสดุประจ ำเดือน 12 คร้ัง จรรยำ

59 กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันรถยนต์โดยใช้บัตรเดรดิต 45 คร้ัง สุคนธ์

60  ตัดบัญชีกำรเบิก-จ่ำยวัสดุ 150 ฉบับ จรรยำ

61  จัดซ้ือวัสดุ  (เงินงบประมำณแผ่นดิน,เงินรำยได้สถำบันฯ, เงินรำยได้

บัณฑิตวิทยำลัย)

196 เร่ือง

สุคนธ์/จรรยำ



62  งำนจัดซ้ือ /จัดจ้ำง /จัดซ้ือครุภัณฑ์   (เงินงบประมำณแผ่นดิน, เงิน

รำยได้สถำบันฯ, เงินรำยได้บัณฑิตวิทยำลัย)

- จ้ำงปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี 

- จ้ำงบริกำรเคร่ืองถ่ำยเอกสำร

25 รำยกำร สุคนธ์

63  จัดท ำประวัติซ่อม :- รถยนต์, รถจักรยำนยนต์, เคร่ืองถ่ำยเอกสำร, 

เคร่ืองซักผ้ำ, เคร่ืองอบผ้ำ, เคร่ืองรีดผ้ำ/ตู้เย็น,เคร่ืองปรับอำกำศ

2 0 คร้ัง สุคนธ์

64  ควบคุมระบบทะเบียนครุภัณฑ์

 -ควบคุมระบบทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือจำกเงิน :- งบประมำณแผ่นดิน, 

เงินรำยได้สถำบันฯ, เงินบริจำค ,เงินบัณฑิตวิทยำลัย

50 รำยกำร สุคนธ์

65 ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุเข้ำส่วนกลำง 24 เร่ือง จรรยำ

66   จ่ำยวัสดุให้กับส ำนักงำนต่ำงๆ (ทุกวันอังคำรและวันพฤหัสบดี เวลำ 

14.00-15.00 น.)

ตำมเอกสำรท่ีขอเบิก

จรรยำ

67  เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ขำย น ำส่งกองคลังเพ่ือบันทึกเข้ำระบบ MU-ERP 3 คร้ัง จรรยำ

68  จัดท ำข้อมูลเพิม/เปล่ียนแปลงรหัสวัสดุในระบบ MU ERP ส่ง

มหำวิทยำลัย

3 คร้ัง

จรรยำ



 แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565  งานส่ือสารองค์กร

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ : 1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

อุดหนุน สถาบันฯ หลักสูตร  สวัสดิการ

1 จดหมายข่าว AIHD Insights 3 ฉบับ     36,000.00 นางสาวกฤษริน 

รักษาแก้ว/ ดร.

นฤมล จันทรเจิด

4.9                     

2 Bulletin 4 ฉบับ นางสาวกฤษริน 

รักษาแก้ว/

นายมนัส ทรัพย์แก้ว

4.9                     

3 PDPA Training กลุ่มเป้าหมาย 100% ดร.นฤมล จันทรเจิด  4.10

4.12

4 Socail Enagement Database ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดร.นฤมล จันทรเจิด/

 นางสาวกฤษริน 

รักษาแก้ว

                   4.18

5 BDMS Talks ตามท่ีได้รับมอบหมาย นายศราวุธ ปรีชาเดช

6 งานวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา (JPHD) 3 ฉบับ ดร.นฤมล จันทรเจิด

7 ระบบการจัดเก็บภาพกิจกรรม 1 ฐาน นายภาณุพงษ์ ปุญญ

มาโนชญ์/ นายมนัส

 ทรัพย์แก้วยอด

8 ระบบฐานข้อมูลงานทรัพยากรบุคคล 1 ฐาน นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์

9 ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย 1 ฐาน นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์

10 ระบบฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ 1 ฐาน นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์

11 ระบบฐานข้อมูลค าส่ัง/ประกาศ 1 ฐาน นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์

12 ดูแลระบบประชุมออนไลน์ ก่อนเร่ิมงาน 30 นาที นายภาณุพงษ์ ปุญญ

มาโนชญ์/ นายมนัส

 ทรัพย์แก้วยอด

13 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 15 ข่าว/เดือน ดร.นฤมล จันทรเจิด/

 นางสาวกฤษริน 

รักษาแก้ว

ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับ

แผนงาน/ โครงการ
หมายเหตุท่ี กิจกรรมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก MU KPI

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

รายรับ
ค่าใช้จ่าย



14 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 15 ข่าว/เดือน นางสาวทิรัชชา คณาคุปต์

15 เว็บไซต์บริการวิชาการ 1 เว็บไซต์ นายมนัส ทรัพย์แก้วยอด

16 การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดร.นฤมล จันทรเจิด/

 นายภาณุพงษ์ 

ปุญญมาโนชญ์

17 การผลิตส่ือวิดีทัศน์ ตามท่ีได้รับมอบหมาย นายภาณุพงษ์ ปุญญ

มาโนชญ์/ นายมนัส

 ทรัพย์แก้วยอด/ 

นายศราวุธ ปรีชาเดช

18 แปลเอกสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามท่ีได้รับมอบหมาย นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว

19 ประสานงานกับผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ ตามท่ีได้รับมอบหมาย นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว

20 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตามท่ีได้รับมอบหมาย นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว

21 จัดท าระเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบการตัดสินใจ ตามท่ีได้รับมอบหมาย นายบวรวัฒน์ สุจริตมงคล

22 บริการดูแล ติดต้ัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามท่ีได้รับมอบหมาย นายบวรวัฒน์ สุจริตมงคล

23 ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามท่ีได้รับมอบหมาย นายบวรวัฒน์ สุจริตมงคล

24 จัดหาคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 10 ชุด

25 จัดหาคอมพิวเตอร์ พกพา 5 ชุด

26 จัดหาเคร่ืองพิมพ์ผล 3 ชุด



 แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือความเป็นผู้น าด้าน Global Health, Health 

Policy and Development   กลยุทธ์ท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

รายได้ ม. สสส. (64-65) สถาบันฯ  สวัสดิการ

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ AUN-HPN Secretariat Office ท่ีมีประสิทธิภาพ
ด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำนและบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้
1,724,000    ค่าใช้จ่ายงบสสส. รวมปี

 2563-2565 หมวด

ค่าตอบแทน  ค่า

ด าเนินการ ค่าใช้สอย 

ค่าธรรมเนียม 

มหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ

 มีฐำนข้อมูล Database (Health 

Promotion) ของมหำวิทยำลัยมหิดล
-                 450,000       

 - มีระบบส่ือสำรท่ีมีคุณภำพ 1 ระบบ

 - สมำชิกสำมำรถรับทรำบควำม

เคล่ือนไหวของเครือข่ำยได้ทันท่วงที

20,000           440,000       เดือน ตค 64 - มีค. 
65  ใช้งบ 64

2 พัฒนาและขับเคล่ือนงานนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  (MU AUN-HPN Working Group Committee)
 - จ ำนวนคณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วม

ประชุม > 70%

 - รำยงำนกำรประชุม 1 ฉบับ

 - มีกิจกรรมเพ่ือกำรขับเคล่ือนงำน

สร้ำงเสริมสุขภำพ

20,000           136,000       เดือน ตค 64 - มีค. 
65  ใช้งบ 64

 - มีกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ อย่ำง

น้อย 3 ประเด็น/กิจกรรม
200,000         เดือน ธค 64 - มีค. 

65  ใช้งบ 64

 - มีประเด็น/กิจกรรมสร้ำงเสริม

สุขภำพ 1 ประเด็น/กิจกรรม

 - มีผู้เข้ำร่วมกำรจัดกิจกรรมจำกคณะ

ต่ำงๆคิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะ

ท้ังหมดในมหำวิทยำลัย

300,000         -             เดือน มีค. 2565  ใช้

งบ 64

3 พัฒนาระบบกลไกการสร้างเสริมสุขภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพท้ังในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  (MU Steering Committee)

ท่ี กิจกรรมการด าเนินการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับแผนงาน/ 

โครงการ

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

หมายเหตุ

CKPI 3.2 จ านวน

นโยบายช้ีน าสังคมของ

มหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ

รายรับ
ค่าใช้จ่าย

CKPI 3.2 จ านวน

นโยบายช้ีน าสังคมของ

มหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบหลัก MU KPI



 - จ ำนวนคณะกรรมกำรท่ีเข้ำ
ร่วมประชุม > 70% 
 - รำยงำนกำรประชุม 1 ฉบับ

40,000           CKPI 3.2 จ านวน

นโยบายช้ีน าสังคมของ

มหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ

4 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ให้กับแกนน าเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย  (Thai University HPN of 5 Nodes)
 - มีรำยงำนสรุปกำรสังเครำะห์และ

ค ำแนะน ำ 1 ฉบับ
-                 200,000       

 - เอกสำรสรุปกำรประชุมท่ีมีกำร

แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ควำมรู้ 

วิธีกำรวิจัย เทคนิคต่ำง ๆ 1 ฉบับ

-                 200,000       1 คร้ัง (ยังไม่ก าหนดวัน)

 - แต่ละมหำวิทยำลัยสมำชิกส่ง

ตัวแทนอย่ำงน้อย 1 คน มำจัดท ำ

เอกสำร policy brief  เพ่ือน ำไปสู่

กำรปฏิบัติจริง  1 ฉบับ

-                 200,000       1 คร้ัง (ยังไม่ก าหนดวัน)

 - มีงำนวิจัยต้นฉบับ 1 เล่ม 50,000           300,000       

 - ขยำยเครือข่ำย อย่ำงน้อย 2 
มหำวิทยำลัย

1,000,000    

 - มีกำรจัดประชุมระดับชำติ 1 
คร้ัง
 - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรประชุม >
 100 คน

 - ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมระดับ 4/5

-                 300,000       

450,000       

5 พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพท้ังในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง 
 - จ ำนวนคณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วม

ประชุม > 70% 

 --รำยงำนกำรประชุม 1 ฉบับ

 - มีกำรรับรองนโยบำยด้ำนสร้ำงเสริม

สุขภำพของเครือข่ำย 1 นโยบำย

200,000         -             ก าหนดจัด onsite พย.

หรือ ธค. 65

 - จ ำนวนคณะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วม

ประชุม > 70% 

 - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

กำรประชุมระดับ  4/5 

 - รำยงำนกำรประชุม 1 ฉบับ

250,000       ส าหรับปีงบประมาณ 

2565 ก าหนดจัด 1-2 

คร้ัง

CKPI 3.2 จ านวน

นโยบายช้ีน าสังคมของ

มหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ

           CKPI 4.21  

จ านวนโครงการส่งเสริม

ความเป็นนานาชาติกับ

คู่พันธมิตรทาง

ยุทธศาสตร์

CKPI 3.2 จ านวน

นโยบายช้ีน าสังคมของ

มหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ



 - มีมหำวิทยำลัยสมำชิกท้ังในประเทศ

และต่ำงประเทศเข้ำร่วม อย่ำงน้อย 12

 แห่ง 

-มีวำรสำรวิชำกำรรวบรวมผลงำนกำร

กิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพของแต่ละ

มหำวิทยำลัย 1 เล่ม

-                 600,000       ก าหนดจัด พย.หรือ ธค.

 65

 - มีบันทึกควำมตกลง 1 ฉบับ 20,000           -             
 - เอกสำร Policy Brief เพ่ือน ำเข้ำ

กำรประชุมระดับภูมิภำคหรือ กำร

ประชุมของWHO 1 ฉบับ

 - มีนโยบำยระดับอำเซียนเพ่ือ

ขับเคล่ือนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพใน

มหำวิทยำลัย 1 นโยบำยหลัก

100,000         300,000       

6 พัฒนาศักยภาพในการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพและการประเมินผลในมหาวิทยาลัย
 - แบบประเมิน HURS ได้รับกำร

พัฒนำจนสำมำรถน ำไปใช้งำนได้
50,000           70,000        เดือน ธค 64 - มีค. 

65  ใช้งบ 64

 - มีผู้เข้ำอบรม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

 คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมอบรม

400,000       ใช้งบประมาณMU ปี 

2564 100,000 บาท

 - มีผู้เข้ำอบรม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

ได้ผู้เช่ียวชำญ คิดเป็นร้อยละ 70 ของ

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม

-                 200,000       

 - มีผู้เช่ียวชำญและ/หรือเพ่ือนสมำชิก

ท่ีได้รับกำรฝึกอบรมไปประเมิน

มหำวิทยำลัยสมำชิกท่ีต้องกำร อย่ำง

น้อย 3 แห่ง

-                 100,000       

 - มีโปรแกรมส ำหรับกำรจัดเก็บ

ฐำนข้อมูล 1 โปรแกรม

 - มีโปรแกรมท่ีรองรับกำรแปลผล  1 

โปรแกรม

-             ใช้งบประมาณMU ปี 

2564 85,000 บาท

-                1,000,000     7,320,000   รวม 

CKPI 3.2 จ านวน

นโยบายช้ีน าสังคมของ

มหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ

           CKPI 4.21  

จ านวนโครงการส่งเสริม

ความเป็นนานาชาติกับ

คู่พันธมิตรทาง

ยุทธศาสตร์

CKPI 3.2 จ านวน

นโยบายช้ีน าสังคมของ

มหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ

ระดับชาติและนานาชาติ

           CKPI 4.21  

จ านวนโครงการส่งเสริม

ความเป็นนานาชาติกับ

คู่พันธมิตรทาง

ยุทธศาสตร์



แผนปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานภารกิจสุขภาพโลกมหาวิทยาลัยมหิดล (MUGH) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2565

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผู้สนับสนุนนโยบายและผู้น าในบริการวิชาชีพ/วิชาการ (Policy Advocacy and Leaderships in Professional/Academics Services)

ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะโลก และพฤตพลัง

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือความเป็นผู้น าด้าน Global Health, Health Policy and Development, กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงรุก

(สอดคล้องกับตัวช้ีวัดท่ี 3.2) รายได้ ม. สสส. สถาบันฯ สวัสดิการ

1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน Global Health ของมหาวิทยาลัยมหิดล 140,000.00      

- ผลการส ารวจ และฐานข้อมูล

ด้าน GH ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ย้อนหลังอย่างน้อย 3 - 5 ปี

- คณะท างานเข้าร่วมประชุม

มากกว่าร้อยละ 80

'- ระบบฐานข้อมูล GH เสร็จส้ิน

ตามก าหนด

10,000.00         

- มี Website ของ GH และส่ือ 

Social Media อัพเดทข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 

ด้าน GH ทุกเดือน

30,000.00         

- ฐานข้อมูลเก่ียวกับ PHC จ านวน

 1 ฐาน

       100,000.00

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้าน GH (Capacity Building) ให้กับ

คณาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย

      240,000.00

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน

 GH เพ่ิมข้ึน

100,000.00       

- มีแนวทางและกรอบระยะเวลา

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าด้าน GH

10,000.00         

ท่ี กิจกรรมการด าเนินการ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับแผนงาน/โครงการ

รองศาสตราจารย์ 

ดร.นายแพทย์ภูดิท 

เตชาติวัฒน์

นางสาวศรินญา 

เพ็งสุก

งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย

รายรับ
ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 

สงค์ประชา

อาจารย์ ดร.

ธีรพัฒน์ อังศุชวาล

นางสาวสิริยา ศิริ

เทียนทอง



- ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ

และได้รับความรู้จากการแสดง

ผลงานวิชาการ มากกว่าร้อยละ 

80

130,000.00       

3 โครงการพัฒนาการศึกษาและองค์ความรู้ด้านสุขภาพโลกของ

มหาวิทยาลัยมหิดล

      170,000.00

- รายงานการประชุม จ านวน 4 ฉบับ 20,000.00         

- สถาบันฯ มีสาขาวิชา Global 

Health and Health Policy 

เป็นสาขาหน่ึงของหลักสูตร PhD 

in Health and Sustainable 

Development

150,000.00       

4  โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการขับเคล่ือน Global Health

 ในระดับชาติและนานาชาติ

250,000.00      

- แผนยุทธศาสตร์ MUGH 

จ านวน 1 เล่ม

-

- มีจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เช่ียวชาญท้ังภายใน-ภายนอก

สถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย

ร้อยละ 80 

- มีการก าหนดนโยบายและทิศ

ทางการขับเคล่ือน MUGH 

ประจ าปี ท่ีชัดเจน

100,000.00       

- มีแผนยุทธศาสตร์ด้าน GH ของ

 MUGH ประจ าปี 2566 จ านวน 

1 ฉบับ

100,000.00       

รองศาสตราจารย์ 

ดร.นายแพทย์ภูดิท 

เตชาติวัฒน์

นางสาวศรินญา 

เพ็งสุก

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชีระวิทย์ รัตน

พันธ์		

Dr. Vo Thi Hue 

Man

ศาสตราจารย์วุฒิ

คุณ นายแพทย์

ถาวร สกุลพาณิชย์



- คณะท างานเข้าร่วมประชุมเพ่ือ

ร่วมวางแผนมากกว่าร้อยละ 80

- แผนยุทธศาสตร์ MUGH 

ประจ าปี 2566 เสร็จส้ินตาม

ก าหนด

50,000.00         

5 5. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการช้ีทิศทางสุขภาพโลกมหิดลและ

ส านักงานภารกิจสุขภาพโลกมหาวิทยาลัยมหิดล

200,000.00      

5.1 - รายงานการประชุมพร้อม

ทิศทางก าหนดการด าเนินงานปี 

2566 จ านวน 1 เล่ม

20,000.00         

5.2
- มีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่าง

น้อยร้อยละ 80

- รายงานเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้

ด้าน MUGH จ านวน 1 ฉบับ

80,000.00         

5.3 - จัดประชุมได้ตามก าหนดเวลา เดือนละ 1 คร้ัง 5,000.00          

5.4 - มี News Letter เพ่ือส่ือสาร

ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับ GH ปีละ 2 

ฉบับ

50,000.00         

6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงส านักงาน

7 ค่าจ้าง นักปฏิบัติงานวิจัย 1 คน x 25000 บาท x 12 เดือน

1,000,000        งบประมาณรวม

ศาสตราจารย์วุฒิ

คุณ นายแพทย์

ถาวร สกุลพาณิชย์

นางสาวศรินญา เพ็งสุก
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