
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปีงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลส าเร็จของหน่วยงาน (กลุ่มศูนย์/ส่วน/หนว่ย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล ร้อยละ

• ร้อยละความส าเร็จตามเปา้หมายผลผลิตของ
หน่วยงาน

ร้อยละ ≥80

- ภารกิจหลักของหนว่ยงาน ≥86 75 87.20

- ภารกิจยุทธศาสตร์หรือนโยบายเร่งด่วน 3 3

• ร้อยละผลส าเร็จการใช้ระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

ร้อยละ ≥95 38 40

• ร้อยละการบันทึกงานประจ าวันของพนักงาน ร้อยละ 100 100 100

• ร้อยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 1/61)

ร้อยละ 5 5 100
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลส าเร็จของหน่วยงาน (กลุ่มศูนย/์ส่วน/หน่วย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หน่วย แผน ผล ร้อยละ

• ร้อยละผลส าเร็จการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

ร้อยละ ≥80 42.51 53.14

• ร้อยละของการประหยัดพลังงาน ร้อยละ - - -

- ค่าไฟฟ้า - - -

- ค่าน ้ามัน - - -
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สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้าม)ี ให้เพ่ิมเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐาน

ตัวท่ีวัดที่ 1
จ้านวนการให้บริการวิจัยแก่
บุคลากรทั งภายในและภายนอก

15 13 87
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพได้ให้บรกิารห้องปฏิบัติงาน และ
บริการเครื่องมือในส่วนของงานวิจัย และงานการเรียนการสอน แก่
บุคลากรภายในและนอก จ้านวน 13 ครั ง

ตัวชี้วัดที่ 2
จ้านวนกิจกรรมท่ีท้าร่วมกันของ
ส้านักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

2 1 50
จัดโครงการ Living Will and Palliative Care  Conference 
วันท่ี 29-30 มีนาคม 2561 ในช่วงกิจกรรม WU Day ร่วมส้านักวิชา
แพทยศาสตร์ 

ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

85 91 100
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพได้สา้รวจความพึงพอใจในการขอรบั
บริการห้องปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในระดับร้อยละ 100 และได้ส้ารวจความพึงพอใจในการขอรับ
บริการยื่นเสนอโครงการการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับร้อยละ 91

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้ามี) ให้เพ่ิมเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพ้ืนฐาน

ตัวท่ีวัดที่ 4
ร้อยละของโครงการวิจัยที่ยื่นขอเข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการ

85 87 100
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพได้ให้บรกิารห้องปฏิบัติการในการท้า
วิจัย จ้านวนร้อยละ 100

ตัวชี้วัดที่ 5
จ้านวนโครงการวิจัยผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มวล.

100 76 76
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ได้พิจารณารับรอง

โครงการในส่วนของงานวิจัยและงานด้านการเรยีนการสอน ส้าหรับ
รอบครึ่งปีงบประมาณ จ้านวน 76 โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 6
ร้อยละของโครงการวิจัยท่ีผ่านการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เพื่อใช้อ้างอิงในการตีพิมพ์

100 100 100
โครงการวิจัยและการเรยีนการสอนที่ยื่นขอรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ผ่านการรับรองจากคกก.
ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้าม)ี ให้เพิ่มเติมใน slide ถัดไปจาก

เนื้อหา)
ตัวช้ีวัดภารกิจพื้นฐาน

ตัวท่ีวัดที่ 7
จ้านวนโครงการวิจัยผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการ 
คกส.มวล.

10 13 100
คณะกรรมการ คกส.ได้พิจารณารับรองโครงการในส่วน
ของงานวิจัยและงานด้านการเรียนการสอน ส้าหรับรอบ
ครึ่งปีงบประมาณ จ้านวน 13 โครงการ

ตัวช้ีวัดที่ 8
ร้อยละของโครงการวิจัยที่ผ่าน
การรับรองจากคกก.คกส.

100 100 100
โครงการวิจัยและการเรียนการสอนที่ยื่นขอรับรองจาก  
คกก.คกส. ผ่านการรับรองจากคกก.ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

แผน ผล ร้อยละ (ภาพประกอบ(ถ้ามี) ให้เพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวที่วัดที่ 1 
WU6-3-3 จ้านวนโครงการ/กิจกรรม
ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก

15 - -
สถาบันวิจัยวทิยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมความร่วมมอืร่วมกับเครือข่าย
ภายนอก โดยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการอบรมฯ ดังนี                                                
1.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.จัดโครงการฝึกอบรม เร่ือง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชวีภาพ 
หลักสูตรขั นต้นและปฏิบัติการ
3.เครือข่าย One health (THOHUN)

ตัวชี้วัดที่ 2
WU8-3-6 จ้านวนศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวทิยาการสุขภาพได้สนับสนุนพื นที่ในการจัดตั งส้านักงานศูนยค์วาม
เป็นเลิศ ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จ้านวน 3 ศูนย์ ดังนี  1) ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ 2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและ
บริการวิชาการโรคไข้เลือดออก 3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส้าอาง

ตัวชี้วัดที่ 3
WU8-1-1 จ้านวนผลงานวิจัยด้านการ
รักษา พยาบาล/วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่
สามารถน้าไปใชป้ระโยชน ์

5 ตัวชี วัดนี หน่วยงานไม่มทีรัพยากรในการด้าเนินงานโดยตรง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
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สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
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• ตัวชี้วัด 
ผลงานวิจัยด้านวิทยาการสุขภาพที่โดดเด่นและคุ้มค่าตอ่การลงทุน

สรุปผลการด าเนินงาน

ผลงานวิจัยด้านวิทยาการสุขภาพท่ีโดดเด่นและคุ้มค่าต่อการลงทุน จ้านวน 8 ฉบับ (ซึ่งจะเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับ Natural products เนื่องจากมีประมาณของงานด้านนี สูงสุดและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจาก
ทุนวิจัยภายนอก) 
(ร้อยละความส้าเร็จ)

แผน มี

ผล   มี (8 ฉบับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
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• ตัวชี้วัด 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่สามารถน้าไปขอต้าแหนง่ทางวิชาการ และประกอบการเขียนต้าราทางวิชาการ

สรุปผลการด าเนินงาน

จากการอ้างอิงฐานข้อมูล Scopus พบว่ามีผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีคณาจารย์มี
ส่วนร่วมเป็นผู้เขียนล้าดับแรกหรือผู้เขียนท่ีติดต่อส้านักพิมพ์  จ้านวน 22 ฉบับ
(ร้อยละความส้าเร็จ)

แผน มี

ผล   มี (22 ฉบับ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
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• ตัวชี้วัด 
มีการจัดประกวดวิทยานิพนธร์ะดับบณัฑติศึกษา

สรุปผลการด าเนินงาน
ขณะนี มีนักศึกษาท่ีสนใจสมัครเข้าร่วม จ้านวน 17 มหาวิทยาลัย ยื่นเสนอเข้ารับรางวัล จ้านวน 23 เร่ือง 
ปริญญาเอก จ้านวน 9 เร่ือง ปริญญาโท  14 เร่ือง  ดังนี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยรามค้าแหง)
(ร้อยละความส้าเร็จ)
แผน มี
ผล   มี (17 มหาวิทยาลัย)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
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• จ ำนวนผู้ใช้ประโยชน์
– 2560 --> 8 คน

– 2561 --> 50 คน

ปัญหาเร่งด่วนในปีที่ผ่านมา
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Laboratory supports

• CoE
– ระบบสขุภำพและกำรแพทย์

– บริกำรวิชำกำรโรคไข้เลือดออก

– ด้ำนยำและเคร่ืองส ำอำง

– Innovation and Health Products

– นวตักรรมน ำ้มนัหอมระเหย
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Laboratory supports

• บริการวจิัย
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ผล Franco-Thai 2 ปีซ้อน

ปี ผล

2016 A+ C Failed

2017 A+

(2nd)
Failed

16

Research reputation



สร้างทมีวจิัยประจ าสถาบัน

• กลุม่วิจยัวิทยำศำสตร์สมอง (13)

• กลุม่วิจยัทดสอบฤทธ์ิสำรสมนุไพร (3)

• กลุม่วิจยัโรคเขตร้อน (3)

• กลุม่วิจยัมวลกระดกู (1)

• Manuscripts 20 ชิน้

Publications
Skilled personnel
Research reputation

17*World University Ranking KPIs



การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
• 80 ล้ำนบำท

– ตกรอบ
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“ประเทศไทยใช้การวจัิยและนวัตกรรม
เป็นก ำลงัอ านาจแหง่ชำติ”
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Take-Home Message
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ระยะที่ 1 (2560-2564)

ระยะที่ 2 (2565-2569)

ระยะท่ี 3 (2570-2574)

ระยะที่ 4 (2575-2579)

2563 2564

Lab เฉพำะทำง
Lab เฉพำะทำง
ศ ≥ 4 คน

≥ 100 publications

1.0% GDP

1.5% GDP

2.0% GDP

2.0% GDP

2586


