
 



 

กรอบการเขียนรายงาน 

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานที่นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย (Concept Paper) 

เปาหมายในการดำเนินงาน วิธีการเพ่ือบรรลุเปาหมาย และผลลัพธท่ีคาดหวัง  

เปาหมายในการดำเนินงาน ในชวงระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงานระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 - 

2564) จะเนนเพ่ือบรรลุความทาทายเชิงกลยุทธในการบริหารงาน ใน 4 เรื่องดังตอไปนี้ 

1.1 การพัฒนาการฝกอบรมและการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานการว ิจ ัยทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

1.2 การสนับสนุนดานการเรียนการสอนและดานการวิจัยแกคณะหรือหนวยงานอื่น ๆ เชน คณะ

สาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร และคณะอ่ืน ๆ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

1.3 การพัฒนาหัวขอวิจัยใหมๆ เพ่ือทดแทนหัวขอวิจัยเดิม 

1.4 การสมัครรับทุนวิจัยจาก NIH ระยะเวลาใหทุน 7 ป (พ.ศ. 2563-2570) 

วิธีการเพื่อบรรลุเปาหมาย จะใชสมรรถนะหลักของสถาบันฯ ที่มีความชำนาญในการวิจัยทาง

คลินิกในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งการมีเครือขายรวมกับหนวยงานวิจัยนานาชาติ และความมี

ชื ่อเสียงในการดำเนินงานวิจัยมาเปนระยะเวลายาวนาน ในการสมัครรับทุนวิจัยจาก NIH ที่มี

ระยะเวลาใหทุน 7 ป (1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2570) ในนาม THAI CTU ตอเนื่อง

เปนระยะที่ 3 และจากความชำนาญนี้ยังสามารถใชในการสนับสนุนดานการเรียนการสอนแกคณะ

อื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนดานการวิจัยแกคณะหรือหนวยงานอื่นๆ โดยการนำความรู ความชำนาญของ

สถาบันฯ ถายทอดเปนบทเรียน รวมท้ังการใหคำแนะนำ การสนับสนุนการสงโครงการไปขอทุนใหกับ

หนวยงานอื ่นๆ ในมหาวิทยาลัยฯ อีกดวย และยังสามารถตอยอดองคความรู ในการวิจัยใหเกิด

ประโยชนในวงกวางมากยิ่งขึ้น โดยนำความรูความชำนาญในการดำเนินงานวิจัย มาจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรการวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทำวิจัย นอกจากนี้ ยัง

ใชความสามารถในการสรางเครือขายการวิจัยในระดับสากลของสถาบันฯ เพ่ือพัฒนาหัวขอวิจัยใหมๆ 

ทดแทนหัวขอวิจัยเดิม ทั้งในแหลงทุนเดิม และแหลงทุนใหม ไดแก การรวมวิจัยในเครือขายวิจัย 

HPTN 083 ศึกษาการปองกันการติดเชื้อ HIV รูปแบบใหมโดยการใชยาตานไวรัสแบบฉีด ระยะเวลา

ดำเนินการ 5 ป งบประมาณ 160 ลานบาท การรวมวิจัยในเครือขายวิจัย TBTC /ACTG S31 /A 

5349 เริ่มโครงการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560  โดยการรวมวิจัยในชุดโครงการวิจัยเชื้อจุลชีพดื้อยา

ในคน สัตว พืช และสิ่งแวดลอม รวมมือกับคณะแพทยศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร โดยการ

รวมวิจัยดาน Climate Change กับนักวิจัยจาก Peking University School of Public Health, 

Nanjing University of Information Science and Technology และ  Tsinghua University 

         เสนอ คณะกรรมการประเมินฯ  

คร้ังที่ 1 เมื่อดำรงตำแหนงครบ 1 ป 6 เดือน 
คร้ังที่ 2 เมื่อดำรงตำแหนงครบ 3 ป 
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Department of Earth Science System ประเทศจีน ในโครงการ “The integrated impacts of 

chemical characteristics of fine aerosols, climate and their associated health effect 

from biomass burning emissions in upper northern Thailand” หรือ โครงการ NSFC-TRF 

cooperative study (Thai-Chinese Study, TCS) 

 

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

หากสถาบันฯ บรรลุความทาทายเชิงกลยุทธในการบริหารงานใน 4 เรื่องดังกลาว สถาบันฯ คาด

วาจะสามารถ 

- ไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนตางประเทศปละไมต่ำกวา 100 ลานบาท เปนระยะเวลาตอเนื่อง

ไปอีกอยางนอย 7 ป 

- มีผลงานวิจัยและการอางอิงในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น จากการทำวิจัยรวมกับเครือขายวิจัย

นานาชาติเพ่ิมข้ึนและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทำวิจัย 

- มีเครือขายการวิจัยเพ่ิมข้ึน จากการขยายภายในเครือขาย NIH เดิม และการขยายเครือขายสู

ประเทศจีน และทวีปยุโรป 

- สรางชื่อเสียงและผลงานใหกับมหาวิทยาลัย เพื่อชวยยกระดับของมหาวิทยาลัยในการจัด 

world university ranking 

 

นอกจากที ่กลาวมาแลว สถาบันฯ ไดพบความทาทายและโอกาสที ่เกิดขึ ้นจากสถานการณ 

COVID-19 ในชวงตั้งแตตนป 2563 ทำใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานทั้งในระบบงานหลักและ

ระบบงานสนับสนุนเพื่อใหยังสามารถดำเนินงานวิจัยและใหบริการทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

สถาบันฯ ไดมีการดำเนินการท่ีสำคัญในชวงตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2563 ดังตอไปนี้ (รายละเอียดใน

ภาคผนวก) 

- การปรับเปล่ียนกระบวนการหลักในระบบการดำเนินงานวิจัย  

o การกำหนดหัวขอ/พ้ืนท่ีในการทำวิจัย ในหัวขอ COVID-19   โดยรวมกับหนวยงาน

ตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ 

o การแสวงหาแหลงทุนวิจัย ซึ่งสถานการณ COVID–19 ทำใหมีโอกาสในการไดรับ

ทุนวิจัยเพ่ิมจากโครงการวิจัยเครือขายเดิมของสถาบันฯ และการสงโครงการวิจัยไป

ขอทุนในหัวขอวิจัยท่ีไดจากความรวมมือกับหนวยงานในและตางประเทศดังกลาว 

o การดำเนินการวิจัย  

 ทุกโครงการวิจัยยุติการคัดกรองและรับอาสาสมัครใหมชั่วคราว 

 การปรับกระบวนการวิจัยเพ่ือความปลอดภัยของอาสาสมัครและบุคลากร 

 การบริหารจัดการยาวิจัย 

 การบริหารจัดการสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

o การควบคุมคุณภาพการวิจัย 
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 เลื่อนการมาตรวจสอบคุณภาพการดำเนินการวิจัยออกไปกอน 

 การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพในการดำเนินการวิจัยแบบทางไกล 

o การควบคุมระเบียบวิธี/จริยธรรมการวิจัย 

 การจดัประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเปนวาระพิเศษ 

 การรายงานผลกระทบตอการดำเนินงานของโครงการวิจัยในสถานการณ

การแพรระบาดของ COVID-19 ใหแหลงทุนวิจัยทราบ 

o การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการวิจัย 

 การพัฒนาวิธีการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 การพัฒนาหองปฏิบัติการระดับ BSL-3 

- การปรับเปล่ียนกระบวนการหลักในระบบการใหบริการทางวิชาการ   

o การแสวงหาแหลงทุนบริการทางวิชาการ ในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการ

สนับสนุนจากรัฐบาล 

o การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการในการบริการวิชาการ  

 การพัฒนาหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 การเปนพี่เลี้ยงและรวมพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของคณะแพทยศาสตร 

o การเผยแพรผลงานบริการทางวิชาการ 

 การพัฒนาระบบ EZ Studio เพื่อสรางสื่อออนไลนนำหรับการใหบริการ

ทางวิชาการ 

o การปรับเปล่ียนกระบวนการสนับสนุน 

 ระบบการบริหารงานท่ัวไป  

• การจัดระบบการเหลื่อมเวลาทำงาน 

• การจัดระบบการทำงานจากท่ีบาน 

• การจัดระบบการลงเวลาเขาทำงานและลางานออนไลน 

• ระบบการประชุมออนไลน  

 ระบบการเงินการคลังและพัสดุ 

• การจายเงินให supplier ดวยการโอนเงินเขาบัญชี 

 ระบบการบริหารบุคคล 

• การใหความรูเรื่อง COVID-19 แกบุคลากรอยางสม่ำเสมอ 

• การจัดระบบการคัดกรองการเขาอาคาร 

• การเฝาระวังการปวยดวยอาการคลาย COVID-19 ของบุคลากร 

 ระบบจัดการความรูและการพัฒนาองคกร 

• การทำคูมือการตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือหาเชื้อ COVID-19 

• การทำคูมือการประชุมทางไกลผานระบบ Zoom 
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 นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกเพื่อการวางแผนดำเนินการไปสู 

New normal ในระยะเวลาท่ีเหลือของปงบประมาณ 2563 จนถึงปงบประมาณ  2564 ดังตอไปนี ้

- แผนการสรางเครือขายวิจัยท่ีสามารถเขาถึงตัวอยาง/ผูปวยโรคอุบัติใหม 

- แผนการขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการและนวัตกรรมดานโรคอุบัติใหม และสรางความรวมมือกับองคกรท่ี

คลายคลึงกันในการขอทุนวิจัย 

- แผนรองรับกรณีตองปดคลินิกวิจัยในสถานการณ COVID-19 

- แผนคลินิกวิจัยปลอดภัยหางไกล COVID-19 

- แผนการจัดการบริหารยาวิจัยในสถานการณฉุกเฉิน 

- แผนการบริหารจัดการการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ 

- แผนการทำหลักสูตร Online  

- แผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอาจารยเพ่ือจัดการเรียนการสอนและใหบริการทางวิชาการแบบ

ออนไลน 

- แผนการจัดประชุมวิชาการประจำปผาน ZOOM  

- แผนการสรางสื่อออนไลนเพ่ือใหบริการทางวิชาการโดยระบบ EZ Studio   

- การประชุมออนไลนสำหรับผูบริหาร นักวิจัย  อาจารย และบุคลากร 

- การใชระบบประชุมแบบผสมผสานในการทำงาน  

- การทำความเขาใจกับบุคลากรดานความปลอดภัยในการทำวิจัยโรคอุบัติใหม 
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2. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย (รอบ 3 ป) 
วิสัยทัศน : สถาบันวิจัยระดับโลกดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

พันธกิจหลัก : 1. ดำเนินการวิจัยในระดับมาตรฐานสากล โดยมุ งเนนการปองกัน แกไขปญหา 
สุขภาพและสาธารณสุขของชุมชน 

       2. ใหบริการทางวิชาการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

       3. สนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพในระดับบัณฑิตศึกษา 
       4. อนุรักษสิ่งแวดลอมและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

พันธกิจอ่ืนๆ  

        5. การขยายเครือขายวิจัยภายในและตางประเทศ 
        6. การหาเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและตางประเทศ 

 

ผลการดำเนินงานตามแผน ป 2560 - 2563 

ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด แผน ผล รอยละ
ความสำเร็จ 

ดานการเรียนการสอน 
หลักส ูตรการว ิจ ัยทาง
คลินิกในระดับ 
-ประกาศนียบัตร  
(6 เดือน) 
-ปริญญาโท 
-ปริญญาเอก 

-  ป การศ ึกษา 2561  ร  า ง
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับประกาศนียบัตร 
- ปการศึกษา 2562 เปดสอน
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับประกาศนียบัตร (6 เดือน) 
และรางหลักสูตรการวิจัยทาง
คลินิกในระดับปริญญาโท 
- ปการศึกษา 2562 เปดสอน
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระด ับปร ิญญาโท และร  า ง
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับปริญญาเอก 
- ปการศึกษา 2564 เปดสอน
หลักสูตรการวิจัยทางคลินิกใน
ระดับปริญญาเอก  

อยู ระหว างการดำเน ินการร าง
หลักสูตรการวิจัยดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ โดยไดดำเนินการดังนี้ 
-มีคณะกรรมการบ ัณฑิตศ ึกษา
ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ (ป 2563) 
-แต งต ั ้ งคณะกรรมการบร ิหาร
หล ักส ูตรบ ัณฑ ิตศ ึกษาประจำ
สาขาวิชาการวิจ ัยว ิทยาศาสตร
สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (ป 
2563) 
-ไดรับอนุมัติเปลี่ยนตำแหนงจาก
นักวิจัยเปนอาจารย (ป 2563) 
-บรรจ ุน ั กว ิ ชาการศ ึกษา เ พ่ือ
ดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท
และเอก) ประจำสาขาวิชาการวิจัย
วิทยาศาสตรส ุขภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) (ป 2562) 

75 
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-จัดทำรางเอกสารตามขั้นตอนแรก 
เพื ่อเสนอตอสภามหาว ิทยาลัย 
และแบบ มคอ.3 (ป 2563) 
 

 โครงการอบรมระยะสั้น
การดำเนินงานวิจัยทาง
คลินิก 

- ป 2560 รางและออกแบบ
โครงการอบรมระยะส ั ้นการ
ดำเนินงานวิจัยทางคลินิก 
- ป 2561 เปดโครงการอบรม
ระยะสั้นการดำเนินงานวิจัยทาง
คลินิก 
- ป 2562 ประเมินโครงการ
อบรมระยะสั ้นการดำเนินงาน
วิจัยทางคลินิก และวิเคราะห
ความเป น ไป ได  ในการ เ พ่ิม
จำนวนคร ั ้ ง ในการฝ กอบรม 
หลักสูตรเฉพาะดาน และการ
ขยายโครงการไปยังสถาบันฯ 
อ่ืน ๆ 

- เนื่องจากความลาชาของการเปด
หลักส ูตร ทำให การดำเน ินการ
จัดทำรางโครงการอบรมตองลาชา 
ซึ ่งจะดำเนินการไปพรอมกับการ
รางหลักสูตร (ตั้งแตป 2563 เปน
ตนไป) 

 50 

-  จ ำ น ว น ห ล ั ก ส ู ต ร
บัณฑิตศึกษาท่ีนักวิจัย
ข อ ง ส ถ า บ ั น ฯ เ ป น
อาจารย ร วมสอนและ
เปนอาจารยที ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธ 
- จำนวนโครงการวิจัย
ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ห ลั ง
ปร ิญญาท ี ่ ได  ร ั บการ
ส น ั บ ส น ุ น ใ น ก า ร
ดำเนินงานวิจัย 

- ป 2560 เตรียมการและ
สนับสนุนดานการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาแกคณะ
สาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ท ี ่น ักว ิจ ัยของสถาบ ันฯเปน
อาจารย  ร  วมสอนและ เป น
อาจารยที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพ ิ ่ มข ึ ้ นป  ละอย  า งน  อย  1 
หลักสูตร 
- มีจำนวนโครงการวิจ ัยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
ได  ร ั บการสน ับสน ุน ในการ
ดำเนินงานวิจัยเพ่ิมข้ึนปละอยาง
นอย 1 โครงการ 

ป 2562-2563 สถาบันฯ ไดให
การสนับสนุนดานการเร ียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาแกคณะ
ตาง ๆ โดยเพ่ิมข้ึนในทุกปดังนี้ 
- ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ศ า ส ต ร  
มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม โดยให
นักวิจัยจำนวน 3 คน เปนอาจารย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ 

• ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล 

• ดร.อรุณรัตน ตั้งม่ันคงวรกุล 

• ดร.สุรัตน หงสสิบสอง 
และให ศ.ดร.กิตติพันธุ ฤกษเกษม 
เปนอาจารยประจำหลักสูตรดุษฎี
บัณฑิต 
-คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม โดยใหนักวิจัยจำนวน 3 
คนเป นอาจารย ท ี ่ปร ึกษาร วม

100 
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วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คือ 

• ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล 

• ดร.จิรประภา วิภาษา 

• ดร.จีรัง วองตระกูล 
-คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยให
นักวิจัยจำนวน 1 คนเปนอาจารย
ท่ีปรึกษารวมในการทำวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาปริญญาเอก คือ 

• ดร.นงคราญ ลำจวน 
(ภาควิชาปรสิตวิทยา) 

และใหนักวิจัย 1 คนเปน อาจารย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ 

• ดร.สะแกวัลย อุนใจจีน 
-คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยให
นักวิจัยจำนวน 1 คนเปนอาจารย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ 

• ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ 
-บัณฑิตว ิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม โดยใหนักวิจัยจำนวน 2 
คนเปนอาจารยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
คือ 

• ดร.อรุณรัตน ตั้งม่ันคงวรกุล 

• ดร.สุรัตน หงษสิบสอง 
-คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยให
นักวิจัยจำนวน 1 คนเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก คือ 

• ดร.ศักดา พรึงลำพู 
ดานงานวิจัย 
จำนวนผลงานที ่ ได รับ
การต ีพ ิมพ ในวารสาร
นานาชาตติอนักวิจัย 

มีผลงานตีพิมพไมนอยกวา 2 
เรื่องตอนักวิจัย 1 ราย 

- ป 2562 (ม.ค.-ธ.ค. 2563) มี
ผลงานต ีพ ิมพ   2.84 เร ื ่องตอ
นักวิจัย 1 ราย 

100 
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- ป 2563 มีผลงานตีพิมพ 1.62 
เรื่องตอนักวิจัย 1 ราย ซึ่งคาดวา
เม่ือเดือนสิ้นธันวาคม จะสามารถมี
ผลงานตีพิมพไดเกิน 2 เรื ่องตอ
นักวิจัย 1 ราย 
*ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 

จำนวนครั้งที่ผลงานวิจัย
ได  ร ั บกา รอ  า งอ ิ ง ใน
วารสารนานาชาติ 

ผลงานวิจัยถูกอางอิงในวารสาร
นานาชาติอย างน อย 2,000 
ครั้ง  

จำนวนผลงานวิจัยถูกอางอิงใน
วารสารนานาชาติ 
- ป 2562 (มกราคม-ธันวาคม 
2562) จำนวน 2,657 ครั้ง 
-ป 2563 (มกราคม - มิถุนายน 
2563) จำนวน 2 ,497 คร ั ้ง*
ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 

100 

ก า ร ไ ด  ร ั บ ท ุ น ว ิ จั ย
เกี ่ยวกับโรคเอดสและ
โ รคต ิ ด เช ื ้ อจาก  NIH 
ระยะเวลาใหทุนป พ.ศ. 
2563-2570 

- ป 2560 ตั ้งคณะกรรมการ
ร  างโครงการขอร ับท ุนว ิจัย
เก่ียวกับโรคเอดสและโรคติดเชื้อ
จาก NIH ระยะเวลาให ท ุนป  
พ.ศ. 2562-2568 
- ป 2562 คณะกรรมการสง
โครงการขอรับทุนวิจัยเกี่ยวกับ
โรคเอดสและโรคติดเช ื ้อจาก 
NIH ระยะเวลาให ท ุนป พ.ศ. 
2563-2570 
- ป 2563 ประกาศผลทุนวิจัย
เก่ียวกับโรคเอดสและโรคติดเชื้อ
จาก NIH  
- ไดรับทุน ไมต่ำกวา 100 ลาน
บาทตอป ระยะเวลาใหทุนป 
พ.ศ. 2563-2570 

-  ส  งข  อ เสนอโครงการ เด ื อน
พฤศจกิายน 2562 
- คณะกรรมการพิจารณาทุนของ 
NIH ประชุมพิจารณาโครงการท่ี
สถาบ ันฯ เสนอขอร ับท ุน 27 
พฤษภาคม 2563 
- คณะกรรมการพิจารณาทุนของ 
NIH ประกาศคะแนนของโครงการ
ที ่สถาบันฯ เสนอขอรับทุน 17 
กรกฎาคม 2563 ไดคะแนนใน
ระดับนาพอใจ 
- รอการประกาศผลการจัดสรรทุน
วิจัยอยางเปนทางการ วันที ่ 14 
กันยายน  2563 
- ถาไดรับการจัดสรรทุน จะเริ่ม
ไดรับงบประมาณเปนระยะเวลา 7 
ป ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563  
จนถึง 30 พฤศจิกายน 2570 

50 

- งานวิจัยเกี ่ยวก ับวัณ
โรค 
-  งานว ิจ ัยด าน Non-
communicable 
Diseases (NCD) 

มีงานวิจัยหัวขอใหมๆเพิ่มขึ้นไม
ต่ำกวา 3 โครงการ/1 หัวขอ
วิจยั/ป 

-มีงานวิจัยดานโรคไมติดตอ เชน 
มะเร็ง พารคินสัน  
-งานวิจัยดานนวัตกรรมโภชนาการ 
เชน นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
เพ่ือสุขภาพ  

100 
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- งานวิจัยดานอ่ืนๆ -งานว ิ จ ัยด  าน เช ื ้ อด ื ้ อยาเชน 
สถานการณการปนเปอนของเชื้อ
ดื้อยาในเนื้อสัตว 

จำนวนเครือขายงานวิจัย
ท้ังระดับประเทศและ
ตางประเทศ 

มีเคร ือข ายงานว ิจ ัยใหม  ท้ัง
ระดับประเทศและตางประเทศ
เพิ่มขึ้นไมต่ำกวา 1 เครือขาย
ตอป 

มีเครือขายงานวิจัยใหมกับ       
- มหาวิทยาลัย UMN  
- มหาว ิทยาล ัย World Top 50 
ของจีน ไดแก Peking , Tsinghua  
- มหาว ิทยาล ัย World Top 50 
ของญี ่ป ุ น ได แก  มหาว ิทยาลัย
Kyoto 

100 

จำนวนเครือขาย
งานวิจัยท่ีสถาบันฯ ให
การสนับสนุนดานการ
ดำเนินงานวิจัย 

มีเครือขายงานวิจัยที่สถาบันฯ 
ให  ก า รสน ั บสน ุ นด  านการ
ดำเนินงานวิจัยเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวา 
1 เครือขายตอป 

- ป 2560-2561 สถาบันฯ ให
การสนับสนุนในการขอทุนว ิจัย 
NIH ใหแกคณะเทคนิคการแพทย 
และคณะพยาบาลศาสตร และยัง
ไดมีการจัดอบรม How to Apply 
NIH Grant ให ก ับคณะตางๆ ใน
มช.อีกดวย 
- ป 2562-2563 สถาบันฯได
เปนหนวยบริหารจัดการทุน NIH 
ใหกับคณะมนุษยศาสตร 

100 
 

จำนวนโครงการ
ใหบริการทางวิชาการแก
ชุมชน 

มีโครงการใหบริการทางวิชาการ
แกชุมชนไมต่ำกวา 1 โครงการ
ตอป 

-ป 2562-2563 สถาบันฯ มี
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ในเรื่องสิ่งแวดลอมปละ 3 
โครงการ 

100 

จำนวนกิจกรรม
ใหบริการทางวิชาการ 
แกชุมชน 

มีกิจกรรมใหบริการทางวิชาการ
แกช ุมชนปละอยางน อย 20 
โครงการ 

-ป   2562 ม ีก ิจกรรมบร ิ การ
วิชาการ จำนวน 37 โครงการ  
-ป   2563 ม ีก ิจกรรมบร ิการ
วิชาการ จำนวน 21 โครงการ  
*ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 

100 

ดานการเงิน 
จำนวนเงินทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายในประเทศ
และแหลงทุนภายนอก
ประเทศ 

ได ร ับท ุนว ิจ ัยจากแหล งทุน
ภายในประเทศและแหลงทุน
ภายนอกประเทศ รวมกันไมต่ำ
กวา 100 ลานบาท 

-ป 2562 ไดรับทุนวิจัย 136.22 
ลานบาท  
-ป 2563 ไดรับทุนวิจัย 102.63 
ลานบาท 
*ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 

100 

ดานการจัดการ 
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การวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวน 
การวิจัย 

ผลการว ัดประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธ ิผลของกระบวนการ 
วิจัยสูงกวา 95% 

ในป 2562–2563 ผลการวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการวจิัยเปน 100% 
*ขอมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2563 

100 

จำนวนครั้งท่ีระบบไฟฟา
สำรองไมสามารถทำงาน
ไดทันเวลา 

ระบบไฟฟาสำรองไมสามารถ
ทำงานไดไมเกิน 2 ครั้งตอป 

ในป 2562-2563 มีไฟฟาดับ แต
ระบบไฟฟาสำรองสามารถทำงาน
ไดทันเวลาทุกครั้ง 

100 

จำนวนคร ั ้ งท ี ่ส  งมอบ
คร ุภ ัณฑไม ท ันเวลาท่ี
กำหนด 
 
 

สงมอบครุภ ัณฑไมทันเวลาท่ี
กำหนดไมเกิน 2 ครั้งตอป 

ในป 2562-2563 ไมมี การสง
มอบครุภัณฑไมทันเวลา 

100 

ดานบุคลากร 
จำนวนบุคลากรที่ไดรับ
การอบรมเพ ื ่อพ ัฒนา
ความสามารถ 

บุคลากรไดร ับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถไมนอยกวา 
80% 

-ป 2562 บ ุคลากรได ร ับการ
อบรมเพื ่อพัฒนาความสามารถ 
87%  

-ป 2563 บ ุคลากรได ร ับการ
อบรมเพื ่อพัฒนาความสามารถ 
78% ซึ ่งคาดว าจะไมน อยกวา 
80% เม ื ่ อ ส ิ ้ นป  งบประมาณ 
2563 

*ขอมูล ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 

100 

จำนวนบ ุ คล ากร ท่ี มี
ความพึงพอใจและความ
ผูกพัน 

บุคลากรมีความพึงพอใจและ
ความผูกพันตอสถาบันฯ เพ่ิมข้ึน
ปละอยางนอย 5%  (จำนวน
คนลาออกลดลงปละ 5%) 

-ในป 2562 และป 2563 ไมมี
บุคลากรประจำลาออก  

100 

สรุปผลการดำเนินงานหรือผลงานความกาวหนาโดยรวมท่ีมีความโดดเดน 

ผลการบริหารงานท่ีมีความโดดเดนในรอบ 1 ป  6 เดือนท่ีผานมา กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

1) ในป 2562-2563 สถาบันฯไดรับทุนวิจัยทั้งตางประเทศและในประเทศรวมทั้งหมดมากกวา 

100 ลานบาททั้ง 2 ป ในสวนของผลงานตีพิมพและ citation ในป 2562 สถาบันฯมีผลงาน

ตีพิมพจำนวน 54 ผลงาน และมี citation เกิน 2,000 ครั้ง และภายในสิ้นป 2563 คาดวาจะ

มีผลงานตีพิมพ และcitationเพ่ิมมากข้ึนเทากับหรือมากกวาป 2562 
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*ขอมูล ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 

2) รักษามาตรฐานการดำเนินงานวิจัยในระดับสากล โดยไดรับรางวัลอยางตอเนื่องในดานโรคเอดส

และโรคติดเชื้อ  

ต้ังแต 1 ตค.62 –26 มิย.63 

ต้ังแต 1 มค.63 –26 มิย.63 

ต้ังแต 1 มค.63 –26 มิย.63 
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สถาบันฯ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพการประเมิน
โครงการวิจัยดานจริยธรรม จาก SIDCER/FERCAP ใน
การประชุม 19th ETHICAL REVIEW COMMITTEES, In 
the Asian & Western Pacific Region (FERCAP) 
International conference 2019  ณ ปนัง ประเทศ
มาเลเซีย ระยะเวลา 4 ป (ป 2562-2565) 
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3) ขยายเครือขายการดำเนินงานวิจัยไปยัง University of Minnesota (UMN) ในดาน NCD และ 

มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนในดานสิ่งแวดลอม  

 

 
คณะผูบริหารและนักวิจัยสถาบันฯ ใหการตอนรับ Dr. Shailey Prasad จาก University of 
Minnesota (UMN) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเพ่ือติดตามความกาวหนาการ
ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก University of Minnesota (UMN) ในวันท่ี 
24 ตุลาคม 2562 

 ในป 2561-2563 สถาบันฯไดรับทุน Seed 
Grants สำหรับการวิจัยระหวาง University of 
Minnesota และสถาบันตางๆในประเทศไทย เพ่ือ
การวิจัยดานสุขภาพระดับโลกจำนวน 4 ทุน

ดังตอไปนี้ 
-ป 2561 ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต นักวิจัยดาน NCD ไดรับทุนเพ่ือ
ดำเน ินการว ิจ ัยเร ื ่อง Cardiovascular disease risk factors among 
transgender persons in Thailand. 
 
-ป 2561 Dr.Paul Kowal นักวิจัยดาน NCD ไดรับทุนเพื่อดำเนินการ
ว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง  A pan-Asian ageing and health data harmonization 
project Beth Virnig. 
 
-ป 2562 ศ.นพ.กิตติพันธุ ฤกษเกษม รองผูอำนวยการสถาบันฯ และ
นักวิจัยดาน NCD ไดเปนหัวหนาโครงการวิจัยรวมและไดรับทุนเพ่ือ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ว ิ จ ั ย เ ร ื ่ อ ง  The 3 0  Years Cohort Study on the 
Relationship Between Low Birth Weight and Metabolic 
Syndrome. 
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-ป 2563 ดร.ปทุมรัตน ศรีพันธุ  นักวิจัยดานระบาดวิทยามะเร็งท่ี
เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อ ไดรับทุนเพื่อดำเนินการวิจัยเรื่อง Influencing 
Factor to Cholangio carcinoma in Low and High Incidence 
Regions in Northern Thailand. 

 ในป 2562-2564 สถาบันฯไดรับทุน 
Forgarty Global Health Program จาก 
University of Minnesota จำวน 2 ทุน ดังตอป
นี้ 
 

 
-ป 2562 ดร.ศยามล หงษใจสี นักวิจัยดานชีวโมเลกุลและเซลลวิทยา 
ไดรับทุนเพื ่อดำเนินการวิจัยเรื ่อง Development of point-of-care 
testing for hepatitis C virus detection using reverse 
transcription loop-mediated isothermal amplification assay. 
 

-ป 2563-2564 ดร.เกรียงไกร ชวาลสันตติ นักวิจัยดานชีวโมเลกุลและ
เซลลว ิทยา ได ร ับทุนเพื ่อดำเน ินการว ิจ ัยเร ื ่อง Generation and 
characterization of neutralizing human monoclonal antibody 
against Plasmodium falciparum. 

 
ป 2560–2563 คณะนักวิจัยจาก Peking University School of Public Health, Nanjing 
University of Information Science and Technology และ Tsinghua University 
Department of Earth Science System ประเทศจีน ในโครงการความรวมมือการวิจัย
รวมกับสถาบันฯ เรื่อง “The integrated impacts of chemical characteristics of fine 
aerosols, climate and their associated health effect from biomass burning 
emissions in upper northern Thailand” หรือ โครงการ NSFC-TRF cooperative study 
(Thai-Chinese Study, TCS)  
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Assistant Professor Patou Musumari Masika จ า ก 
Kyoto university ท ำ ง า น ร  ว ม ก ั บ  ส ถ า บ ั น ว ิ จั ย
วิทยาศาสตรสุขภาพ ดาน HIV และไดร ับทุน Visiting 
Professor จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ความรวมมือในการทำวิจ ัยร วมกับ Dr. Jose Derraik 
นักวิจัยจาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด  
ดานโรคไมติดเชื ้อและอนามัยสิ ่งแวดลอม โดยเขารวม
โครงการวิจัย Low Birth Weight 

ดร.สรุัตน หงษสิบสอง นักวิจัยสถาบันฯ เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย 
เรื่อง Analysis of environmental sample by Nest 
Generation Sequencing, Proteomics and Metabolomics. 
และ เรื่อง Production of high-value product from biomass. 
ณ Institute of Environmental Engineering, National Sun 
Yat-Sen University (NSYSU) ในป 2562 - 2563 

 

4. ขยายหัวของานวิจัยใหมๆเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ดาน ไดแก ดานโรคติดเชื้อ ขยายหัวขอไปสูงานวิจัย

เก่ียวกับวัณโรค งานวิจัยดานโรคไมติดตอ เชน มะเร็ง พารคินสัน งานวิจัยดานเชื้อดื้อยา  

 

 
สถาบันฯ เขารวมวิจัยดานวัณโรคในเครือขาย TBTC ที่ไดรับ
ทุนจาก NIH รวมกับ 38 site ท่ัวโลก โดยเริ่มโครงการตั้งแต
สิงหาคม ป 2550-2561 

 

สถาบันฯ เขารวมวิจัยในเครือขาย HPTN083 ศึกษาการ
ปองกันการติดเชื้อ HIV รูปแบบใหมโดยการใชยาตานไวรัส
แบบฉีด ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป (ป 2560-2565) 
งบประมาณ 160 ลานบาท 

 

ดร. จีรัง วองตระกูล นักวิจัยเชี่ยวชาญ  
- ทำวิจัยเพื่อศึกษากลไกของโสมอินเดียในการปองกันและ

ชะลอการเสื่อมของเซลลประสาท: การศึกษาในนวัตกรรม
เซลลตนแบบของโรคพารคินสัน ป 2561-2562 
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- ไดทุนว ิจ ัยสเปรย ต นแบบบรรเทาอาการปวดจากใบ
พลับพลึง เพ่ือลดการอักเสบในขอเขาเสื่อม : การศึกษาใน
เซลลเพาะเลี้ยงและการวิจยัทางคลินิก ป 2563-2564 

 

ดร.นงคราญ ลำจวน   
- วิจัยและพัฒนาสารสกัดจากมะละกอ ที่มีฤทธิ์ตานการ

ทำงานของเกล็ดเลือด สำหรับผูปวยไขเลือดออกที่มีภาวะ
เกล็ดเลือดต่ำในอนาคต (ป 2563-2564) 

 

ดร.อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน  
- ทำการศึกษาการพัฒนาวิธีศึกษาการเติมหมูเมธิล ณ คู

เบสไซโตซีน-ฟอสเฟต-กวานีนของดีเอนเอเพื ่อเปน
ตัวเลือกของตัวบงชี ้โรคมะเร็ง: การศึกษาในมะเร็งท่ี
เก่ียวของกับการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (ป 2559-2560) 

 

ดร.สุรัตน หงษสิบสอง  
- ทำการศึกษาเชื้อดื้อยาในเนื้อหมูและไกที่ใชเปนวัตถุดิบ

ในการปรุงอาหาร (ป 2560-2561) 
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3.ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ไดใหไวในชวงการเสนอแผนการ
บริหารงานของหัวหนาสวนงาน 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1. ป ญหาการขาดแคลนบ ุคลากรของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ เกิดจาก
การชักจูงผูมีความรูความสามารถมารวม
งานทำไดคอนขางยาก เนื ่องจากบุคคล
เหลานี ้ส วนใหญตองการตำแหนงทาง
วิชาการดวย ซ่ึงแนวทางการแกไขสามารถ
ทำไดในรูปแบบของตำแหนงทางวิชาการ
พิเศษ เชน ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ หรือศาสตราจารย
พิเศษ หากมีผลงานทางวิชาการอยู  ใน
เกณฑที่มหาวิทยาลัย ซึ่งจำทำใหสามารถ
ชักจูงคนที่มีความรูความสามารถรวมงาน
กับสถาบันฯ ไดมากข้ึน 

  สถาบ ันฯ  คาดว  าจะ ใช  แนวทาง ในการ
ดำเนินงาน เมื่อมีการเปดหลักสูตรของสถาบันฯ 
เรียบรอยแลว เนื่องจากในขอบังคับ มช. วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารย
พ ิ เ ศษ  ผ ู  ช  ว ยศาสตราจารย  พ ิ เ ศษ  รอง
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ 
2554 ไดกำหนดแนวทางที ่เกี ่ยวของกับการ
เร ียนการสอน และตองเป นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ จึงนาจะสามารถนำแนวทางนี้มา
ใช โดยมอบหมายใหสำนักวิชา นำแนวทางไป
ปฏิบัติตอไป 

 

2. การกำหนดย ุทธศาสตร มหาว ิทยาลัย 
เชียงใหมท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ เปนการแสดง
ใหเห็นถึงความแตกตางในแนวทางโลก
ตองการ 

  สถาบันฯ มียุทธศาสตรการวิจัยดานผูสูงอายุท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมี
ผลงานตีพิมพ จำนวน 22 เรื่อง (พ.ศ.2560-
ปจจุบัน) 
 

 

3. จุดแข็งของสถาบันฯ ในชวงระยะเวลาท่ี
ผานมาคือเรื่องของโรคระบาด ซ่ึงปจจุบัน
ทิศทางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โรคท่ีกำลัง
ไดรับความสนใจในปจจุบัน คือโรคมะเร็ง 
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอังกฤษ หากสถาบันฯ จะดำเนิน 
การวิจัยในเรื่องนี้ก็จะเปนโอกาสท่ีดี 
เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเครื่องไซโคล 
ตรอน ซ่ึงมีเพียงไมก่ีเครื่องในประเทศไทย 
และเครื่อง PET-CT ท่ีชวยสำหรับการวิจัย
เก่ียวกับมะเร็งทำใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีจุดแข็งดานนี้เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 

 -สถาบันฯ กำลังพัฒนานักวิจัยดานพันธุศาสตร 
ซ่ึงไดรับการติดตอและประสานงานจาก
โรงพยาบาลรามาธิบดี ใหเขาไปรวมดำเนินการ
ในเรื่องนี้ดวย  
-สถาบันฯ ได ร ับน ักว ิจ ัยใหมท ี ่ทำว ิจ ัยด าน
โรคมะเร็ง คือ ดร. ปทุมรัตน ศรีพันธุ ในป พ.ศ. 
2562 และมีผลงานตีพิมพแลว 2 เรื่อง  
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. สถาบันฯ ควรใหความรูเก่ียวกับเรื่อง

อาหารหรือสุขภาพท่ีเปนพ้ืนฐานท่ัวไป ซ่ึง
มีความเห็นท่ีโตแยงในสื่อสังคมปจจุบัน
เพ่ือสรางการรับรูท่ีถูกตอง เชน การ
รับประทาน ในชีวิตประจำวัน 
คอเลสเตอรอลในรางกายมนุษย 
ภาชนะโฟมท่ีเปนอันตราย และครีมเทียม
ท่ีประเทศในแถบยุโรปไมมีการบริโภค แต
ประเทศไทยยังบริโภคกันอยู เปนตน 

สถาบันฯ ไดมีการเผยแพรความรู ในรูปแบบการ
บริการวิชาการ โดยนำความรูที ่ไดจากการวิจัย
เผยแพรทางรายการวิทยุเปนประจำทุกเดือน 
และมีการดำเนินโครงการอาหารสุขภาพและ
โภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล ที่มีกิจกรรมให
ความรูดานโภชนาการและอาหารสุขภาพ ผาน
การอบรม การพัฒนาเวบไซต และจัดทำเอกสาร
ใหความรูกับประชาชนทั่วไป และผูประกอบการ
รานคาในมหาวิทยาลัยฯ  
 

 

5. ความแตกตางของนักวิจัยไทยกับนักวิจัย
ตางประเทศ คือ เรื่องท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง
ของนักวิจัย ซึ่งนักวิจัยไทยมีคอนขางนอย 
สวนใหญเปนการเรียนรูดวยตนเองทำให
ขาดองคความรูตนแบบ การทำงานเปน
กลุมมีนอยและไมมีงานวิจัยที่ลงลึกในแต
ละด าน ซ ึ ่ งสถาบ ันว ิจ ัยส วนใหญ ใน
ตางประเทศจะเนนการทำงานเปนกลุม 
มุงเนนสาเหตุของปญหาและแกไขปญหา
เปนทีม หากสถาบันฯ ตองการทำงานวิจัย
ท ี ่ ได ผลดีจะต องการศ ึกษาเก ี ่ ยว กับ
ชีววิทยาระดับโมเลกุล จึงจะสามารถสราง
แนวค ิดใหม   ๆ ซ ี ่ งจะก อให  เก ิดเปน
วิทยาศาสตรสมัยใหมได 

 ปจจุบันสถาบันฯ พยายามสนับสนุนใหนักวิจัย
ในทั้ง 3 ศูนยวิจัย รวมกันคิดโครงการวิจัยเปน
ทีม เพื ่อใหมีบ ูรณาการของงานวิจ ัยทั ้งด าน
ระบาดวิทยา วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร
ประยุกต และการวิจัยทางคลินิก รวมทั้งสงเสริม
ใหสรางงานวิจัยรวมกับนักวิจัยและเครือขายวิจัย
ต  า งประเทศเพ ิ ่ มข ึ ้ น  เช น  งานว ิ จ ั ยของ              
ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต ซึ ่งไดร ับทุน
สนับสนุนจาก University of Minnesota และ
มหาวิทยาลัยเช ียงใหม   มีนักว ิจ ัยร วมจาก
สถาบันฯ และจาก University of Minnesota 
เปนโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการของงานวิจัย
ดานโรคไมติดตอเรื ้อรัง ไดแก โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ดานวิทยาศาสตรพื ้นฐาน ไดแก 
การศึกษาเก่ียวกับ cytokines และ biomarkers 
รวมทั ้งใช สถานท่ีในการวิจ ัยที ่คล ินิกพิมาน 
โครงการนี ้ใชนักวิจัย บุคลากร สายสนับสนุน 
และหองปฏิบัติการของท้ัง 3 ศูนยวิจัย 

 

6. การเชื่อมโยงกับนโยบายประเทศไทย 4.0 
เป นย ุทธศาสตร ท ี ่ ส ำค ัญ และควร
ดำเนินการในรูปแบบการทำขอตกลงกับ
ผู ร ับผิดชอบยุทธศาสตร การว ิจ ัยและ
นว ั ตกร รม  20  ป    ค ื อ  ส ำนั ก ง าน
คณะกรรมการวิจัยแหงขาติ (วช.) และ
ส ำน ั ก ง านคณะกร รมกา รน โยบาย
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

  สถาบันฯ ไดจัดทำขอเสนอโครงการวิจัย ท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 
จากทุนบูรณาการดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ทุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทุนวช. ในการ
ดำเนินโครงการ เปนงบประมาณรวมประมาณ 
20 ลานบาท 
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แหงชาติ (สวทน.) โดยดานสุขภาพและ
ดานสังคม วช.เปนผูรับผิดชอบ ดาน
เศรษฐกิจ สวทน.เปนผูรับผิดชอบ  เรื่อง
สุขภาพจะเก่ียวของท้ังดานเศรษฐกิจและ
ดานสังคม ซ่ึงเครื่องมือท่ีมีความสำคัญ
สำหรับการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ 
แผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย 
(Spearhead Program) ซ่ึงเปนแผนงาน/
โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ ท่ี
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดสูง
ในสาขาเปาหมายของประเทศอยางเปน
รูปธรรมและวัดผลไดโดยมีทุนวิจัย 50 
ลานบาท ไปจนถึง 100 ลานบาท ดังนั้น 
สถาบันฯ ควรสรางความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัดตั้งโครงการในลักษณะดังกลาว โดยมี
เง่ือนไขวาตองมีภาคเอกชนเขามารวม
ลงทุนไมนอยกวารอยละ 20 ข้ึนไป ขอรับ
การสนับสนนุในงบประมาณ ป 2563  
เนื่องจากงบประมาณ 2562 ไดอนุมัติ
เรียบรอยแลว งานวิจัยเพ่ือตอบโจทยของ
ประเทศ ซ่ึงทำไดคอนขางยาก เนื่องจากมี
หนวยงานท่ีดำเนินการเก่ียวกับงานวิจัยมี
จำนวนมาก และการกำหนดนโยบายไม
เปนไปในทิศทางเดียวกัน สำนัก
งบประมาณจึงแตงตั้งคณะกรรมการระดับ
นโยบายข้ึนมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
ซ่ึงอาจสงผลตอการขอรับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวจิัยของบาง
หนวยงาน เนื่องจากการเสนอขอ
งบประมาณการวิจัยตองมีรายละเอียดท่ี
ครบถวนตามกรอบแนวทางท่ี
คณะกรรมการฯ กำหนด เชน ความพรอม
ในการวิจัยและสามารถตอบโจทยของ
ประเทศ จึงจะไดรับการสนับสนุนงานวิจัย
ดังกลาว 

-การพัฒนาความมั่นคงทางอาหารเพื่อสรางเสริม
สุขภาวะชุมชนพื้นที่สูงจากฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทองถ่ิน 
-ความปลอดภัยและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด
โอล ิ โกเปปไทด จากกากกาแฟในหน ูขาว ท่ี
เหนี ่ยวนำใหเกิดโรคอัลไซเมอร โรคอวนและ
เบาหวาน 
-การพัฒนาการผลิตโอลิโกเปปไทดจากกากงาดำ
เหลือทิ้งจากการสกัดเย็น เพื่อใชประโยชนเชิง
พาณิชยทางดานอาหารเพ่ือสุขภาพผูสูงอาย ุ
-การผลิตโอลิโกเปปไทดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
ก า ก ง า ด ำ ห ม ั ก ช ี ว ภ า พ  ส ำ ห ร ั บ ใ ช  เ ป น
สารประกอบมูลค าส ูงในผลิตภ ัณฑควบคุม
น้ำหนัก 
-การผลิตโอลิโกเปปไทดและแปงจากถั่วเหลือง 
เพื่อการใชประโยชนในผลิตภัณฑซุปกึ่งสำเร็จรูป
สำหรับบำรุงสมองผูสูงอาย ุ
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7. ประเด็นเรื่องเชื้อจุลชีพดื้อยา เปนเรื่องท่ีมี

ความสำคัญ United Nations 
programme on HIV and AIDS 
(UNAIDS) ไดหารือกับ National 
Institutes of Health (NIH) ในเรื่องนี้ 
พบวาสาเหตุมาจากการใชยาปฏิชีวนะ ท่ี
เกินความจำเปน โดยเฉพาะประชาชนใน
ภาคเหนือของประเทศไทยไดนำยา
ปฏิชีวนะมาใชกับพืช  เชน สม ดังนั้น
สถาบันฯ ควรใหความสนใจและมีความ
รวมมือกับ United Nations 
programme on HIV and AIDS 
(UNAIDS) และ National Institutes of 
Health (NIH) เพ่ือหาทางแกไขปญหา
ดังกลาว 

  สถาบันฯ ไดมีการทำวิจัยเรื่องจุลชีพดื้อยาโดย
เริ่มจากการตรวจหายาปฏิชีวนะท่ีตกคางในเนื้อ
หมูและเนื้อไก และมีแผนในการศึกษายา
ปฏิชีวนะท่ีตกคางในผลไม รวมท้ังการตรวจหา
เชื้อแบคทีเรียในผลไม เพ่ือคนหาวิธีการปองกัน
และแนวทางแกไข เก่ียวกับเรื่องนี้ NIAID มีทุน
วิจัยดาน Antimicrobial (Drug) Resistance 
ซ่ึงนักวิจัยจะพิจารณาขอทุนตอไป  

 

8. กรณีของนักวิจัยไทยท่ีไมมีการวิจัยท่ีลงลึก
และไมทำงานเปนกลุ ม สาเหตุเกิดจาก
กฎระเบียบขอบังคับที่ผูกมัดทำใหนักวิจัย
ไมสามารถรวมตัวกันได เนื่องจากนักวิจัย
ตองการเปนชื ่อแรกของผลงานวิจัยนั้น 
จากการว ิ เคราะห จากหลายประเทศ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ส ห ร ั ฐ อ เ ม ร ิ ก า  พ บ ว า
กฎระเบ ียบและข อบ ังค ับท ี ่ ใช อย ู  ใน
ปจจุบันสวนใหญลาสมัย เนื ่องจากทิศ
ทางการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
และตองทำงานวิจัยเปนกลุมจึงจะประสบ
ผลสำเร็จ แตติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบ
ขอบังคับที่สงเสริมใหนักวิจัยทำงานวิจัย
เพียงลำพัง ซึ่งเปนเรื ่องที่อธิการบดีตอง
พิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ตอไป 

 ตอบในขอ 5  

4. ผลการดำเนินงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย (ถามี)   

ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ยังไมมีในรอบน้ี 
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  5.ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผูดำรง
ตำแหนง...(หัวหนาสวนงาน)...ที่ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ 1 ป 6 เดือนที่ผานมา 
(สวนนี้สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงาน เฉพาะการประเมินครั้งท่ี 2 เม่ือดำรงตำแหนงครบ 3 ป)  

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
(รอบ 1 ป 6 เดือน) 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

1. สถาบ ันฯ ควรเข าไปม ีส วนร วมใน
โครงการวิจัย "การผลิตและการใชสารสกัด
จากกัญชาเพื ่อประโยชนทางการแพทย" 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เปนการวิจัย
แบบบูรณาการเพื ่อศึกษาวิจ ัยเกี ่ยวกับ
กัญชาอยางครบวงจร มีการดำเนินการ
ตั ้งแตระดับตนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ 
ตั้งแตการปลูก การผลิต การสกัดสารออก
ฤทธิ์ ไปจนถึงการใชสารสกัดเพื่อการรักษา
โรค 

   ในการศึกษาเกี่ยวกับการใชกัญชาทางการแพทย
นั้น ทีมวิจัยดานสารเสพติด ไดมีความรวมมือกับ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย    ใน
การศึกษาสถานการณการใชกัญชาทางการแพทยใน
ประเทศไทย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายสำหรับการใชกญัชา
ทางการแพทยของประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาสถานการณดานอุปสงคและอุปทาน ของ
กัญชาเพื่อวัตถุประสงคทางการแพทยในประเทศ
ไทย และคาดว าจะมีการศึกษาในระยะต อไป 
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการตลาดกัญชาบนโลก
ออนไลน ที่เปนการเฝาระวังการกระทำความผิดท่ี
เก่ียวกับสารเสพติดบนโลกอินเตอรเน็ต 

 

2. การใชความชำนาญและความเชี่ยวชาญ
ในการวิจัยทางคลินิกดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ รวมท้ังการมีเครือขายกับหนวยงาน
วิจัยในระดับสากล มาเปนจุดแข็งในการ
พัฒนาและสรางงานวิจัยเชิงบูรณาการ โดย
การสรางความรวมมือกับสวนงานอ่ืน ๆ ใน 
มช. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มี
ประโยชนตอสังคม และสามารถตอยอดไป
เปนนวัตกรรมเชิงพาณิชยได 
(Translational Research) ซ่ึงจะสอดรับ
กับนโยบายของรัฐบาลและเปนอีกหนึ่ง
ชองทางในการสรางรายไดใหแกสถาบันฯ 

-สถาบันฯมีโครงการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
ส ุขภาพที ่ม ีคุณภาพ มีประโยชนต อสังคม และ
สามารถตอยอดไปเปนนวัตกรรมเชิงพาณิชย ดังนี ้

• โครงการสเปรยตนแบบบรรเทาอาการปวด
จากใบพลับพลึง (Crynum asiaticum) เพ่ือ
ลดการอักเสบในขอเขาเสื่อม: การศึกษาใน
เซลลเพาะเลี้ยงและการวิจัยทางคลินิก (ดร.จี
รัง วองตระกูล) 

• โครงการการว ิ จ ัยและพ ัฒนาสารสกัด
มะละกอ สำหรับผูปวยท่ีมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
ในอนาคต (ดร.นงคราญ ลำจวน) 

• โครงการสถานการณการปนเปอนของเชื้อดื้อ
ยาในเนื้อหมูและไกที ่ใชเปนวัตถุดิบในการ
ปรุงอาหารของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัด
เช ียงใหม  ปท ุมธานี สกลนครและพังงา      
(ดร.สุรัตน หงษสิบสอง) 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
(รอบ 1 ป 6 เดือน) 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

-สถาบันฯ ไดพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการ รวมกับ
คณะ หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อตอยอด
ไปเปนนวัตกรรมเชิงพาณิชย ดังนี้   

• ร  วมก ับสถาบ ันว ิจ ัยว ิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร พัฒนา
โครงการดานนวัตกรรม ไดแก โครงการ
นวัตกรรมแผนฟลมละลายในปากที่ผสมเสน
ใยจากเปลือกมะมวงสำหรับลดภาวะอวนลง
พุงและโรคเรื้อรัง 

• ร  วมก ับสถาบ ันว ิจ ัยว ิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี และคณะเกษตรศาสตร พัฒนา
โครงการเชิงพาณิชย ไดแก การพัฒนาการ
ผลิตโอลิโกเปปไทดจากกากงาดำเหลือท้ิงจาก
การสกัดเย็น เพื ่อใชประโยชนเชิงพาณิชย
ทางดานอาหารเพ่ือสุขภาพผูสูงอาย ุ

3. การทำงานเชื่อมโยงกับสวนงานและ
หนวยงานตาง ๆ ใน มช. ใหมากข้ึน เพ่ือดึง
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแตละ
หนวยงานมาสนับสนนุการดำเนินงานของ
สถาบันฯ ใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เชน 
การประสานงานกับศูนยบริหารงานวิจัย
เพ่ือขอรับการสนับสนุนดานการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา การขอคำปรึกษาจาก
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ
นำผลงานวิจัยไปตอยอดเชิงพาณิชย เปน
ตน 

• ในการทำงานเชื ่อมโยงกับสวนงานและ
หนวยงานตาง ๆ ใน มช. สถาบันฯ ไดม ีความ
ร วมม ือก ับคณะ หน วยงานต าง  ๆ  กว า 10 
หนวยงาน ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะเทคนิค
การแพทย คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
ค ณ ะ อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร  ค ณ ะ ส ั ต ว
แพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 
คณะสังคมศาสตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี          

• ในการนำผลงานวิจัยไปตอยอดเชิงพาณิชย 
สถาบ ันฯ  ได พ ัฒนา โครงการร  วมก ับคณะ
บริหารธุรกิจ ในการพัฒนาแพลตฟอรมบริการ
ข  อม ู ล โ ภ ช น า ก า ร ใน ย ุ ค ด ิ จ ิ ต อล  ส ำห รั บ
ผ ู ประกอบการจำหนายอาหารสุขภาพและได
นำเสนอโครงการให ก ับอ ุทยานว ิทยาศาสตร
ภาคเหนือ แผนงานยกระดับงานว ิจ ัยข ั ้นส ูงสู
ภ าคอ ุ ตสาหกรรม  “Deep Tech to Industry 
Convergence” เ พ ื ่ อ ข อ รั บ ก า ร ส น ั บ ส นุ น
งบประมาณ  
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ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

4. การเรงผลักดันใหสถาบันฯ สามารถ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ไดโดยเร็ว และควรมีกลยุทธในการเสาะ
แสวงหาผูเรียนเพ่ือใหไดคนท่ีมีคุณภาพเขา
มาศึกษาในหลักสูตร รวมท้ังมีการบริหาร
จัดการ 
หลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดรับกับ
งานวิจัยของสถาบันฯ 

     สถาบันฯ ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย และ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่อนุมัติใหสถาบันฯ จัดการ
เรียนการสอน โดยขณะนี้สถาบันฯ ไดรับอนุมัติ
เปลี่ยนตำแหนงจากนักวิจัยเปนอาจารยเรียบรอย
แลว และยังไดรับอนุมัติทุนหลักสูตรปริญญาโท 
นานาชาติ (Thailand International 
Postgraduate Programme: TIPP) จากกระทรวง 
การตางประเทศ จำนวน 10 ทุน ในปการศึกษา 
2564 อีกดวย  
    ในสวนกลยุทธในการเสาะแสวงหาผูเรียนและ
การบริหารจัดการ ไดมีการจัดทำแผนกลยุทธสำนัก
วิชาฯ (พ.ศ. 2563 – 2567) เพ่ือรองรับเรียบรอย
แลว โดยจัดทำโครงการประชาสัมพันธ และรับ
สมัครนักศึกษาเชิงรุก รวมกับคณะอื่น ๆ ในสาย
วิทยาศาสตรส ุขภาพเดินทางไปเจรจา หรือจัด
ประชุมหารือเพื่อจัดทำขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
รวมทั ้งการจัดทำโครงการสงนักศึกษาไปฝกงาน 
และหรือทำวิจัยในสถาบันชั้นนำของประเทศและ
ตางประเทศ โดยผานเครือขายงานวิจัยของสถาบัน 
เปนตน 

 

5. จุดเดนของสถาบันๆ คือความสามารถ
ในการปรับทิศทางการวิจัยใหสอดคลองกับ
ยุคสมัย จากในอดีตแรกเริ่มกอตั้งท่ีเนนการ
วิจัยเพ่ือศึกษาและแกไขปญหาดาน
โภชนาการ ภายใตซ่ือเดิมของสถาบันฯ คือ
ศูนยวิจัย 
โลหิตวิทยาและทุโภชนาการ (Anemia 
and Malnutrition Research Center 
หรือ MALAN) มาเปนการวิจัย 
เก่ียวกับโรคเอดส ซ่ึงในแตละทิศทางท่ี
สถาบันฯ ไดดำเนินการมานั้น สถาบันๆ ได
สรางผลงานท่ีโดดเดนและเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล และเพ่ือดำรงรักษาชื่อเสียงของ
สถาบันๆ ใหคงอยูในระดับสากลตอไป 
ทามกลางสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

   การปรับทิศทางการวิจัยใหสอดคลองกับยุคสมัย
ของสถาบันฯ สถาบันฯ ไดมีการพัฒนาโครงการวิจัย
บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย
ดังนี ้
- งานวิจัยดาน NCD มีการพัฒนาโครงการวิจัย

แบบบูรณาการรวมกับคณะตาง ๆ เพ่ือพัฒนา
และสรางงานวิจัยเชิงบูรณาการ และพัฒนาตอ
ยอดเชิงพาณิชย ดังนี้  

       -สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จำนวน  5 โครงการ  

       -คณะอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 4 
โครงการ  

       -คณะเภสัชศาสตร จำนวน 1 โครงการ  
       -คณะวิทยาศาสตร จำนวน 1 โครงการ  
       -คณะแพทยศาสตร จำนวน 1 โครงการ  
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ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

สถาบันฯ จำเปนตองเลือกทิศทางการวิจัยท่ี
มีผลกระทบในวงกวาง ซ่ึงปจจุบัน กลุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable 
Disease: NCDS) เปนปญหาสุขภาพอันดับ
หนึ่งของโลกและของประเทศไทย ซ่ึงเกิด
จากพฤติกรรมการใชชีวิตท่ีไมถูกตอง 
สถาบันฯ จึงควรปรับทิศทางการวจิัยไปยัง
กลุมโรคดังกลาว โดยอาจทำงานรวมกับ
สวนงานอ่ืน ๆ ใน มช. ท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ รวมท้ังบูรณาการการทำงานรวมกับ
สายสังคมศาสตร ในการสื่อสารเพ่ือสราง
ความตระหนักรูใหกับคนไทยไดเห็น
ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงท่ีจะทำใหเกิดโรคใน
กลุมดังกลาว 

       -คณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 1 โครงการ  
   -แผนงานดานโรคติดเช้ืออุบัติใหม   
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพเสนอ
โครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับ COVID-19 โดยรวมมือกับ
หนวยงานท้ังในและนอกประเทศ ดังนี้ 

1. Effect of Cannabinoids on SARS-CoV-2 
virus and specific immune responses in 
COVID-19 patients แหลงทุน Canadian 
Institutes for Health Research (CIHR) 
ประเทศแคนาดา 
2. Establishment of China (Guangxi) 
ASEAN joint laboratory of emerging and 
re-emerging infectious diseases and 
innovative research on origin tracing of 
novel coronavirus แหลงทุน Guangxi 
Science and Technology Department 
ประเทศจีน 
3. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 อยางงายดวยเทคนิค 
reverse transcription loop-mediated 
isothermal amplification assay (RT-
LAMP) แหลงทุน สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
4. การสรางระบบวินิจฉัยโรคติดเชื้อโควิด-19 
ทางอณูวิทยาแบบเคลื่อนท่ี แหลงทุน 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ 
5. สมัครเขารวมงานวิจัยวัคซีนปองกัน 
COVID-19  กับเครือขายวิจัยนานาชาติ HIV 
Vaccine Trial Network (HVTN) และ HIV 
Prevention Trial Network (HPTN) โดยมี
ความพรอมท่ีจะดำเนินการหากไดรับการติดตอ
ใหเขารวมอยางเปนทางการในอนาคต 

 
6. การกำหนดบทบาทหนาท่ีของสถาบันฯ 
ใหเหมาะสม สอดคลองกับการเปน

- พัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯ ใหสอดคลองกับ
แนวทาง Medical Hub ของมหาวิทยาลัย และ

 



- 25 - 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
(รอบ 1 ป 6 เดือน) 

ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

ศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) 
ของ มช. 

การแพทยดิจิทัลในระดับสากลของคณะ
แพทยศาสตรตอไป  

7. นอกจากการรักษาแหลงทุนวิจัยท่ีมีอยู
ใหดีแลว สถาบันฯ ควรแสวงหาแหลงทุน
วิจัยใหม ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหผลงานมี
ความสอดคลองกับการขยายหัวของานวิจัย
ท่ีสถาบันๆ วางเปาหมายไว รวมท้ังเพ่ือให 
สถาบันๆ มีความม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 
 

แนวทางการแสวงหาแหลงทุนวิจยัใหมของสถาบันฯ  
- ในประเทศ มุงสูแหลงทุนวิจัยดานนวัตกรรมและ

แหลงทุนวิจัยบูรณาการ โดยในป 2562 และ 
2563 ไดพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนบูรณา
การจำนวนกวา 10 โครงการ    

- ตางประเทศ มุงสูแหลงทุนท่ีมีความรวมมือ 
จากนั้น ขยายสูการขอทุนจากแหลงทุนขนาด
ใหญ ไดแก การขยายผลจากทุน   Seed Grant 
ของ UMN สูการขอทุน NIH ตอไป 

 

6. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงานท่ีผานมา 
6.1 การดำเนินงานตามขอบังคับท่ีวาดวยความกาวหนาของนักวิจัย  

6.2 ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับบัณฑิตศึกษา 

 

7. สิ่งที่สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยชวยเหลือและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสวนงาน 

7.1.การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ 

7.2 การสนับสนุนการดำเนินงานดานบัณฑิตศึกษา 

7.3 การสนับสนุนอัตรากำลังสายสนับสนุนการวิจัย 

หมายเหตุ : หากทานตองการนำเสนอขอมูลมากกวากรอบการเขียนรายงานฯ ที่กำหนด ขอใหจัดทำเปน

ขอมูลประกอบใน “ภาคผนวก” ตอทายรายงานเพ่ิมเติมได 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานขอมูล 

การดำเนินการของสวนงาน 

เพื่อรองรับสถานการณ COVID-19 

 

 

สวนงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

 

 

 

กรกฎาคม 2563 
 

 

รายงานขอมูลการดำเนินการของสวนงานเพื่อรองรับสถานการณ COVID-19 

 
  กรุณาสง 

ศูนยพัฒนาคุณภาพองคกร 
e-mail : oqdcenter@cmu.ac.th, oqdcenter@gmail.com 
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
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2. สิ่งทีส่วนงานไดดำเนนิการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ COVID-19 (กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนนุ) ต้ังแตเมษายน – มิถุนายน 2563 

กระบวนการ การดำเนินการที่ไดปรับเปลีย่น 
กระบวนการหลัก (Core process) 
1. ระบบการดำเนนิงานวิจัย  
1.1 การกำหนดหัวขอและพืน้ที่ในการทำวิจัย สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรสขุภาพเสนอโครงการวิจัยที่

เก่ียวกับ COVID-19 โดยรวมมือกับหนวยงานทั้งในและ
นอกประเทศ ดังน้ี 
1. Effect of Cannabinoids on SARS-CoV-2 

virus and specific immune responses in 
COVID-19 patients แหลงทุน Canadian 
Institutes for Health Research (CIHR) ประเทศ
แคนาดา 

2. Establishment of China (Guangxi) ASEAN 
joint laboratory of emerging and re-
emerging infectious diseases and 
innovative research on origin tracing of 
novel coronavirus แหลงทุน Guangxi Science 
and Technology Department ประเทศจีน 

3. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม 2019 อยางงายดวยเทคนิค reverse 
transcription loop-mediated isothermal 
amplification assay (RT-LAMP) แหลงทุน 
สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

4. การสรางระบบวินิจฉัยโรคติดเชื้อโควิด-19 ทางอณู
วิทยาแบบเคลือ่นที่ แหลงทุน สำนักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5. สมัครเขารวมงานวิจัยวัคซนีปองกัน COVID-19 
กับเครือขายวิจัยนานาชาติ HIV Vaccine Trial 
Network (HVTN) และ HIV Prevention Trial 
Network (HPTN) โดยมีความพรอมที่จะดำเนินการ
หากไดรับการติดตอใหเขารวมอยางเปนทางการใน
อนาคต 

1.2 การแสวงหาแหลงทุนวิจัย สถาบนัฯ ไดรับการจัดสรรทนุสนับสนนุการวิจัยจาก
เครือขายวิจัยนานาชาติสำหรับดำเนนิการในชวงที่มี
การระบาดของ COVID-19 ดังน้ี 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ไดปรับเปลีย่น 
1. ACTG อนุมัติทุนเปนระยะเวลา 4 เดือน (1 เมษายน 

2563 – 30 มถิุนายน 2563) รวมเปนเงินจำนวน 
96,416 เหรียญสหรฐั  

2. IMPAACT อนุมัติทุนเปนระยะเวลา 6 เดือน (16 
มีนาคม 2563 ถึง 16 กันยายน 2563) รวมเปนเงิน
จำนวน 97,200 เหรียญสหรฐั  

3. HPTN083 อนุมัติทุนเปนระยะเวลา 4 เดือน (1 
พฤษภาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563) รวมเปนเงิน
จำนวน 15,120 เหรียญสหรฐั  

1.3 การดำเนนิการวิจัย 1. ทุกโครงการวิจัยยุติการคัดกรองและรบัอาสาสมัคร
ใหมชั่วคราว ในชวงมีการระบาดของ COVID-19 
และมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศ 

2. การปรับกระบวนการวิจัยเพือ่ความปลอดภัยของ
อาสาสมัครและบุคลากร โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมกอนดำเนินการ ดังน้ี 
- จัดทำแนวทางคัดกรองและประเมินความเสี่ยงตอ

การติดเช้ือ COVID-19 ของอาสาสมัครกอนการ
นัดหมายและในวันนัดหมาย 

- จัดทำแนวทางการทำความสะอาดหองตรวจและ
บริเวณตางๆในคลินิกเพ่ิมจากการทำความ
สะอาดตามปกติ 

- จัดหาอุปกรณที่จำเปนในการดำเนินการใหมี
เพียงพอเชน เครื่องวัดอุณหภูมิทางหนาผาก 
หนากากอนามัย face shield แอลกอฮอลเจล 
น้ำยาทำความสะอาดพ้ืนผิว 

- ผูดำเนินงานวิจัยใสหนากากอนามัยและลางมือ
กอน-หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 

- ปรับกระบวนการสัมภาษณ และการตรวจ
อาสาสมัครใหเปนไปตามหลัก Physical 
distancing 

- มีการดำเนินกิจกรรมการวิจยัแบบทางไกล (ทาง
โทรศัพท LINE วิดีโอคอล) และนอกสถานที่ 

3. การบริหารจัดการยาวิจัย 
- จัดสงยาวิจัยใหอาสาสมัครทางไปรษณีย 
- การจายยาวิจัยลวงหนานานกวาที่โครงการกำหนด 
- การแบงจายยาใหทั่วถึงแกอาสาสมัครทุกราย 
เน่ืองจากมีปญหาในการนำยาวิจัยเขาประเทศ 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ไดปรับเปลีย่น 
4. การบริหารจัดการสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

ปรับเปลี่ยนจากสงตรวจตางประเทศเปนสงตรวจ
ภายในประเทศ 

1.4 การควบคุมคุณภาพการวิจัย 1. ขอเลื่อนการมาตรวจสอบคณุภาพการดำเนินการ
วิจัยออกไปกอน ในชวงเดือนเมษายน 2563 จำนวน 
2 เครือขาย คอื ACTG/IMPAACT และ โครงการ 
EPI-RSV-008 BOD (207636) 

2. การดำเนินการตรวจสอบคณุภาพในการดำเนนิการ
วิจัยแบบทางไกล 3 ครั้ง (Remote monitoring) 
ของเครือขาย ACTG/IMPAACT และโครงการ 
205861 และ TMC278HTX2002 

1.5 การควบคุมระเบียบวิธแีละจริยธรรมการ
วิจัย 

1. การจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมเปนวาระ
พิเศษ เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับ
กระบวนการวิจัยและการบรหิารจัดการของคลินิก
วิจัย ในสถานการณที่มีการระบาดของ COVID-19 

2. การรายงานผลกระทบตอการดำเนนิงานของ
โครงการวิจัยในสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID -19 ใหแหลงทนุวิจยัทราบ โดยรายงาน
ประจำเดือนหรือในการประชุมทางไกล 

1.6 การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการวิจัย การพัฒนาหองปฏิบัติการวิจัยเพื่อรองรับงานวิจัยโรค
เชื้อ COVID-19 ดังน้ี 
1. การพัฒนาวิธกีารตรวจหาการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพไดรวมมือกับ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พัฒนาการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 
ดวยวิธี Real time RT-PCR ใหมีประสทิธิภาพ 
แมนยำ และรวดเร็ว โดยเลือกใช primers/probes 
ที่จำเพาะตอเช้ือไวรัสโคโรนาจำนวน 7 ชุดที่จำเพาะ
ตอยีนเปาหมายของไวรัสที่แตกตางกัน และไดเลือก
ชุดทดสอบที่ดีที่สุดที่สามารถตรวจหาเช้ือไวรัสได
อยางจำเพาะ 

2. การพัฒนาหองปฏิบัติการระดับ BSL-3 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสุขภาพพัฒนาหองปฏิบัติการที่เนนเรื่อง
ความปลอดภัยสำหรับผูปฏิบัติงาน และปองกันการ
แพรกระจายของเช้ือโรคจากหองปฏิบัติการไปสู
ภายนอกและสิ่งแวดลอม มีระบบปรับอากาศผาน
แผนกรองอยางละเอียดและผานเครื่องทำความเย็น
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กระบวนการ การดำเนินการที่ไดปรับเปลีย่น 
และควบคุมความช้ืนไหลเขาสูหองปฏิบัติการ อากาศ
จะไหลจากหองที่มีความดันสูงกวา เขาสู
หองปฏิบัติการที่มีความดันต่ำกวา (Negative 
pressure) เปนระบบ Directional air flow ซึ่ง
เหมาะแกการรองรับการทำงานกับเช้ือที่มีความ
รุนแรงสูง หรือเช้ืออุบัติใหมได 

2. ระบบการใหบรกิารวิชาการ  
2.1 การแสวงหาแหลงทุนบริการทางวิชาการ สถาบนัฯ ไดรับการจัดสรรทนุสนับสนนุของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เพ่ือจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของ COVID-19 โดยดำเนินงานภายใต
โครงการวิจัย 3 โครงการ ไดแก 
1. โครงการอาหารสขุภาพและโภชนาการสมดุลในยุค

ดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหมสูการ
เปนมหาวิทยาลัยสขุภาพ (จางงาน 3 ตำแหนง) 

2. โครงการการมีส วนรวมของชุมชนในการผลิต
อาหารปลอดภัยอยางครบวงจร (อมกอย) (จางงาน 
2 ตำแหนง) 

3. โครงการการมีสวนรวมของชุมชนในการผลิต
อาหารปลอดภัยอยางครบวงจร (สันปาตอง) (จาง
งาน 2 ตำแหนง) 

2.2 การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการ การพัฒนาหองปฏิบัติการเพือ่ใหบริการทางวิชาการ
ดานโรคติดเชือ้ COVID-19 ดังน้ี 
1. การพัฒนาหองปฏิบัติการเพือ่ตรวจการติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวมมือกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พัฒนาการตรวจดวยวิธี real time RT-PCR เพ่ือ
รองรับผูปวยที่สงสัยวาอาจติดเช้ือจากโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม เพ่ือใหสามารถวินิจฉัยโรคได
อยางรวดเร็ว ทันตอการรักษาผูปวยและการควบคุม
การแพรเช้ือในโรงพยาบาล จากที่เดิมตองสงตรวจที่
หองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยเทาน้ัน 
ซึ่งบางครั้งใชเวลานานหลายวันกวาจะไดผลการตรวจ 
โดยชวงแรกคือเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2563 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมไดสงสิ่งสงตรวจมา
ทำการตรวจหาเช้ือที่สถาบันฯ และสามารถรายงาน
ผลการตรวจไดภายใน 2-3 ช่ัวโมง 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ไดปรับเปลีย่น 
2. การเปนพีเ่ลีย้งและรวมพัฒนาหองปฏิบัติการของ

คณะแพทยศาสตร เพ่ือใหสามารถตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดวยวิธี real 
time RT-PCR ไดดวยตนเอง และเมื่อหองปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตรมีความพรอมจึงสงตรวจที่คณะ
แพทยศาสตรต้ังแตเดือนมีนาคม 2563 จนถงึปจจุบัน 

2.3 การเผยแพรผลงานบรกิารทางวิชาการ 
 

การพัฒนาระบบ EZ Studio เพื่อสรางสือ่ในการ
ใหบริการทางวิชาการ โดยการปรับปรุงหองทำงานเปน
หองสตูดิโอ และไดรับการสนับสนุนอุปกรณบางสวนจาก
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดำเนินงานดังน้ี 
- ใชในการเรียนการสอนหลักสตูรปริญญาโท และ

ปริญญาเอก (online) 
- ใชในการบริการวิชาการแกประชาชน โดยนักวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัย  
- ในการอบรมอาจารย นักวิจัย และเจาหนาที ่ในการ

ประชุมงาน 
- ใชในการประชาสัมพันธ สำนักวิชาฯ และสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยผานสื่อออนไลน 
กระบวนการสนับสนนุ (Support process) 
1. ระบบการบริหารงานทั่วไป  
1.1 การจัดการโครงสรางพืน้ฐาน 1. การจัดระบบการเหลื่อมเวลาทำงาน มีการจัดการ

เหลื่อมเวลาทำงาน โดยใหหัวหนาหนวยงานพิจารณา
ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน เชน เหลื่อมเวลา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน เปน 09.30 – 17.30 น. 
เหลื่อมเวลาใน 2 ทีมงาน เปนการสลับทีมภาคเชา
และภาคบาย 

2. การจัดระบบการทำงานจากที่บาน มีการจดัระบบ
การทำงานจากที่บาน โดยใหแตละหนวยงาน จัดทำ
แผนการทำงานที่บาน และใหมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผานระบบรายงานผลของสถาบันฯ 

1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การจัดระบบการลงเวลาเขาทำงานและลางาน
ออนไลน มกีารจัดระบบการลงเวลาเขาทำงานและ
การลางานออนไลนดวยการลงขอมูลในระบบการลา 
จากน้ันผูมีอำนาจอนุมัติ อนุมัติในระบบ โดยไมตอง
พิมพลงกระดาษ  

2. ระบบการประชุมออนไลน มกีารปรับปรุงระบบ
ประชุมใหเหมาะสมกับการประชุมออนไลน 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ไดปรับเปลีย่น 
2. ระบบการเงินการคลงัและพัสดุ  
2.1 การจัดการหวงโซอุปทาน 
 

การจายเงินให supplier ดวยการโอนเงินเขาบัญช ี
แทนการรับเช็คที่สถาบันฯ เพ่ือลดการพบปะและรักษา
ระยะหางทางกายภาพ 

3. ระบบการบริหารบคุคล  
3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากร การใหความรูเรื่อง COVID-19 แกบุคลากรอยาง

สม่ำเสมอ โดยทาง LINE, ประชุมออนไลน และอ่ืนๆ 
3.2 ความปลอดภัยในการทำงาน 1. การจัดระบบการคัดกรองการเขาอาคาร มกีาร

ปรับปรุงการเขาออกอาคารดังน้ี 
- จุดเขาออก มีการปดทางเขาออกใหเหลอืเพียงจุด

เดียว 
- การเขาอาคาร ตองผานจุดวัดอุณหภูมิและลางมือ

ดวยแอลกอฮอลเจล กอนเขาอาคาร 
- ลดการสมัผัสดวยการใช key card แทนการ 

scan ลายน้ิวมือ 
2. การเฝาระวังการปวยดวยอาการคลาย COVID-19 

ของบุคลากร มีการจัดทำระบบการรายงานอาการ
ปวยของบุคลากรทั้งเมื่อลงเวลาเขาทำงานและเมื่อลา
ปวย โดยใหระบุอาการปวยที่เกี่ยวของกับระบบ
ทางเดินหายใจดวย 

4. ระบบจัดการความรูและการพัฒนาองคกร  
4.1 การทำคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน 1. การทำคูมือการตรวจทางหองปฏิบัติการเพือ่หาเชื้อ 

COVID-19 มกีารทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จัดทำขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
ตรวจวินิจฉัยแกผูปฏิบัติงาน และผูที่เกี่ยวของ ภายใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเนนเรื่องของ
การรับสงสิ่งตรวจ แนวทางการขนสง การตรวจ
วินิจฉัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ การปฏิบัติงานใน
หอง BSL-3 และการทำลายขยะติดเช้ือ เพ่ือเปน
ประโยชนแกบุคลากรในหองปฏิบัติการ สามารถ
เขาใจ ปฏิบัติและดำเนินการไดอยางถูกตอง เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานดังกลาว
ได 

2. การทำคูมือการประชุมทางไกลผานระบบ Zoom มี
การจัดทำคูมือการประชุมทางไกลผานระบบ Zoom 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ไดปรับเปลีย่น 
สำหรับบุคลากรของสถาบันฯ โดยเผยแพรทาง 
website ภายในของสถาบันฯ 
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3. แผนการดำเนนิงานในดานตางๆ ไปสู New normal  
3.1 สรุปการทบทวนและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อประกอบการจัดทำแผน 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 นักวิจัยและอาจารยมคีวามรูพ้ืนฐานเกี่ยวกบัโรคติดเช้ือและภูมิคุมกันวิทยา ทำใหมคีวามพรอม

ในการทำวิจัยและการจัดการเรียนการสอนดานโรคติดเช้ืออุบัติใหมไดเปนอยางดี 
S2 นักวิจัยและอาจารยมปีระสบการณในการดำเนินการวิจยัทางคลินิกทั้งในดานการปองกนัและ

รักษาโรคติดเช้ือชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเคยดำเนินโครงการวิจัยวัคซีนปองกันเอชไอวี
มาแลวหลายโครงการ 

S3 มีเครือขายวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
S4 มีหองปฏิบัติการที่พรอมสำหรบัการวิจัย การเรียนการสอนและใหบรกิารทางวิชาการ 
S5 มีหนวยสนับสนุนการวิจัยที่มมีาตรฐานสากล มคีวามพรอมในการสรางงานวิจัยและนวัตกรรม 
S6 มีระบบและแนวทางการปองกันโรคติดเช้ือทางเดินหายใจตามมาตรฐานสากล 
S7 มีระบบสารสนเทศที่มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนและใหบริการทางวิชาการแบบ 

online 
 

จุดออน (Weakness) 
W1 นักวิจัยและอาจารยยังมปีระสบการณนอยในการทำวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 
W2 ยังไมเปนที่รูจักในวงกวางในการทำวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 
W3 ไมมแีหลงประชากรที่เปนผูปวย COVID-19 ในการทำวิจัย 
W4 นักวิจัยและอาจารยสวนใหญยังไมมีความเช่ียวชาญในการวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม 
W5 บุคลากรยังขาดความเขาใจในการจัดการสิ่งสงตรวจ 
W6 นักวิจัยและอาจารยยังมปีระสบการณนอยในการสอน การประเมนิผล และการใหบรกิารทาง

วิชาการแบบ online 
 
โอกาส (Opportunity) 
O1 มีแหลงทนุวิจัยเกี่ยวกับ COVID-19 และโรคอุบัติใหมมากขึน้ 
O2 การระบาดของ COVID-19 เอ้ืออำนวยใหสถาบันฯ สามารถทำการวิจัย การจัดการเรียนการสอน 

การสรางนวัตกรรม และการใหบริการทางวิชาการทีเ่กี่ยวของกับ COVID-19 และโรคติดเช้ือ
อุบัติใหมมากขึน้ 

O3 การระบาดของ COVID-19 เอ้ืออำนวยใหสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนแบบ online เพ่ือดึงดูด
ใหมผีูสมัครเรียนมากขึ้น 

O4 มีโอกาสสรางเครือขายวิจยัและการเรยีนการสอนกับหนวยงานใหมๆ ทั้งในและตางประเทศ 
 

ภัยคุกคาม (Threat) 
T1 ทุนวิจัยในประเด็นที่สถาบันฯมีความเช่ียวชาญเดิมอาจลดลง 
T2 แหลงทุนวิจัยในปจจุบันมกัเนนการวิจัยทีส่รางนวัตกรรม ไมเนนการวิจัยดานวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน 
T3 เขาถึงทุนวิจัยยากเน่ืองจากอาจารยไมมีประสบการณและความชำนาญเรื่อง COVID-19 
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T4 การระบาดของ COVID-19 ทำใหมีปญหาการเดินทาง อาจจะทำใหมีนักศึกษาและอาสาสมัคร
โครงการวิจัยนอยลง 

T5 สถานการณ COVID-19 อาจทำใหแหลงทุนพิจารณาลดการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยของ
นักศึกษาตางชาติที่จะเขามาศกึษาในหลักสูตรนานาชาติ 

T6 ปญหาเรื่องหวงโซอุปทานมีอุปสรรคตอการวิจัยและการเรยีนการสอน 
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2.2 แผนการดำเนนิงานทีส่อดคลองกับกระบวนการหลกัและกระบวนการสนับสนนุ ในชวงไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2563 และปงบประมาณ 2564 
 

แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กระบวนการหลัก (Core Process)                                     

1. ระบบการดำเนินงานวิจัย 
                 

  

1.1 การกำหนดหัวขอและพ้ืนที่ในการทำวิจัย                               

1.1.1 แผนสรางเครือขายวิจัยที่
สามารถเขาถึงตัวอยาง/ผูปวย โรค
อุบัติใหม 

                              ไดเครือขายวิจัยโรคติดเชื้อ
อุบัติใหมเพ่ิมขึ้น 

อยางนอย 1 
เครือขาย 

1 ,4 ,6 

  -ประชุมกำหนดเปาหมายใหชัดเจน                               
  -ประชุม/จัดกิจกรรมระหวางนักวิจัย
และเครือขายอยางสม่ำเสมอ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 

                              

  -เสนอของบประมาณดำเนินงาน                               

1.2 การแสวงหาแหลงทุนวิจัย                                     

1.2.1 แผนการขอทุนวิจัยเชิงบูรณา
การและนวัตกรรมดานโรคอุบัติใหม 
และสรางความรวมมือกับองคกรที่
คลายคลึงกันในการขอทุนวิจัย 

                              ไดรับการจัดสรรทุนวิจัย
ดานโรคอุบัติใหม 

อยางนอย 3 
โครงการ 

1 ,6 ,7 
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แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -สรางความรวมมือกับเครือขายวิจัย
องคกรท่ีคลายคลึงกัน 

                              

  -ติดตามประกาศจากแหลงทุนตางๆ                               
  -ประชุมวางแผนงาน อาจรวมถึงการ
กำหนดนวัตกรรม 

                              

  -พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 
(พัฒนานวัตกรรมระดับ
หองปฏิบัติการ) 

                              

  -สงไปยังแหลงทุนตางๆ                               

1.3 การดำเนินการวิจัย                             

1.3.1 แผนรองรับกรณีปดคลินิกใน
สถานการณ COVID-19  

                              1. มีแผนรองรับ 
2. เม่ือมีการดำเนินการ
ตามแผนสามารถทำ
กิจกรรมการเก็บขอมูล 
สัมภาษณ อาสาสมัครจาก
ท่ีบานได 
3. การตรวจสอบเอกสาร
ขอมูลวิจัยสามารถทำได
จากท่ีบาน 

1. มีแผน
ภายใน 3 
เดือน 
2. เก็บขอมูล
ไมต่ำกวา 
80% 
3. ตรวจสอบ
ได 100% 

1 ,5 ,6 ,11 
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แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.3.2 แผนคลินิกวิจัยปลอดภัย
หางไกล COVID-19  

                              อุบัติการณผูติดเชื้อ 
COVID-19 ในคลินิก 

เทากับ 0 4 ,6 ,8 ,9 ,11 

1.3.3 แผนการจัดการบริหารยาวิจัย
ในสถานการณฉุกเฉิน 

                              มียาวิจัยพรอมและ
เพียงพอสำหรับสำหรับ
อาสาสมัครทุก
โครงการวิจัย 

100% 6,7,8,9,10 

1.4 การควบคุมคุณภาพการวิจัย                               

1.4.1 แผนการบริหารจัดการการ
ควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพของการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ (Quality 
Control/Quality Assurance) ใน
สถานการณฉุกเฉิน 

                              ผลการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการท่ีใชในทุก
โครงการวิจัย ถูกตอง 
แมนยำและเปนท่ี
นาเชื่อถือ 

100% 6,8,10 

1.5 การพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการวิจัย                               

1.5.1 แผนการพัฒนาหองปฏิบัติการ
ระดับ BSL-3 

                              มีหองปฏิบัติการระดับ 
BSL-3 ท่ีมีเครื่องมือ
มาตรฐานสำหรับการ
ดำเนินการวิจัยโรคอุบัติ
ใหม  

อยางนอย 1 
หอง 

1 ,4 ,6 

    -Training บุคลากรท่ีเกี่ยวของใน
การทำงานในหองปฏิบัติการ BSL-3 
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แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    -สอบเทียบและบำรุงรักษา
เคร่ืองมือท่ีจำเปน ปรับปรุงหอง
ปฏิบัติงาน 

                              

   -จัดทำคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน                                 
1.5.2 แผนบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณสำหรับการตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการในสถานการณฉุกเฉิน 

                              มีวัสดุ อุปกรณ น้ำยา 
สารเคมีพรอมและ
เพียงพอสำหรับการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการสำหรับ
อาสาสมัครทุก
โครงการวิจัย 

100% 6,7,8,9,10 

2. ระบบการใหบริการทางวิชาการ                                     

2.1 การดำเนินการบริการทางวิชาการ                               
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แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.1.1 แผนการทำหลักสูตร Online   
- จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ   
- จัดเตรียมหลักสูตร การเรียนการ
สอน และบริการวิชาการ แบบ
ออนไลน    
- จัดเตรียมกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาท่ีปลอดภัยจากโควิด ผาน
ระบบออนไลน    
-จัดเตรียมหองเรียน หองปฏิบัติการ 
และสำนักงาน ตามมาตรการเวน
ระยะหางทางกายภาพ 

                              1. มีหลักสูตร online 
2. มีนักศึกษาสมัครเขา
เรียน 
3. หองเรียน 
หองปฏิบัติการและ
สำนักงานท่ีมีความ
ปลอดภัยจากโควิด 

1. มีหลักสูตร 
online อยาง
นอย 1 
หลักสูตร 
2. มีนักศึกษา
สมัครเขาเรียน
อยางนอย 10 
คน 
3. มีหองเรียน 
หองปฏิบัติการ
และสำนักงาน
ท่ีมีความ
ปลอดภัยจาก
โควิด 1 หอง 

1, 3, 4, 7, 9, 10, 
11 

2.1.2 แผนพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสถาบันและอาจารย เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนและใหบริการ
วิชาการแบบออนไลน 

                              อาจารยและบุคลากร 
ไดรับการพัฒนาฯ 

บุคลากรทุก
คนในสถาบันฯ
ผานการอบรม
การใชระบบ 

1, 2, 4, 5, 6 
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แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

online อยาง
นอย 1 
หลักสูตร 

2.1.3 แผนการจัดประชุมวิชาการ
ประจำปผาน ZOOM  

                              1. แผนการจัดประชุมท่ีได
มาตรฐาน ไดรับการ
รับรองจากสภาวชิาชีพให
ไดรับหนวยกิจเทากับการ
ประชุมปกติ 
2. ผูเขารวมประชุมไดรับ
ความรูเพ่ิมขึ้นและมีความ
พึงพอใจ 

1. มีการ
ประชุม
วิชาการ
ออนไลนอยาง
นอย 2 ครั้ง 
2. ผูเขารวม
ประชุมอยาง
นอย 80% 
ของเปาท่ีต้ังไว 
3. ผูเขารวม
ประชุมอยาง
นอย 80% 
ไดรับความรู
และมีความพึง
พอใจ 

1 ,4 ,5 ,7 ,10 
,11 

  -ประชุมวิชาการภายใน เดือน
พฤศจิกายน 2563 

                              

  -ประชุมวิชาการประจำปของศนูย 
เดือนมีนาคม 2564 

                              

2.2 การเผยแพรผลงานบริการทางวิชาการ                               
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แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.2.1 แผนการสรางสื่อในการ
ใหบริการทางวิชาการโดยใชระบบ 
EZ Studio  

                                    

  -ผลิตสื่อการเรียนการสอนใน
กระบวนการวิชาหลัก และกระบวน
วิชาเลือก 

                              จำนวนสื่อการเรียนการ
สอนในกระบวนการวิชา
หลัก และกระบวนวิชา
เลือก 

-กระบวนวิชา
หลัก จำนวน 
3 รายวิชา  
-กระบวนวิชา
เลือก จำนวน 
1 รายวิชา  

1, 5, 7, 8 

  -เผยแพรสื่อโดยจัดทำเปนคลิปวิดิโอ 
บริการวิชาการ 

                              จำนวนการผลิตคลิปวิดิโอ ไมนอยกวา 15 
เรื่องตอป  

1, 5, 7, 8 

  -จัดประชุมงานหรือจัดอบรมให
ความรู แก อาจารย นักวิจัย และ
เจาหนาท่ี 

                              จำนวนคร้ังของการ
ประชุมงานหรือการจัด
อบรมใหความรู 

ไมนอยกวา 2 
ครั้งตอป  

4 

  -ประชาสัมพันธ สำนักวิชาฯ และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ โดย
ผานสื่อออนไลน 

                              จำนวนเรื่องสื่อ
ประชาสัมพันธสำนักวิชา  

 10 เร่ือง  1, 2, 3, 6, 8 

กระบวนการสนับสนุน (Support Process)  

1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                   
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แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1 การประชุมออนไลนสำหรับ
ผูบริหาร นักวิจัย  อาจารย และ
บุคลากร 

                              จำนวนครั้งของการ
ประชุมออนไลน 

แตละกลุมมี
การประชุม
ออนไลนอยาง
นอยเดือนละ 
1 ครั้ง 

1, 2, 8, 11 

1.2 แผนการใชระบบประชุมแบบ
ผสมผสานในการทำงาน 

                              1.ความพรอมของบุคลากร
และอุปกรณในการประชุม
แบบใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. ความพรอมของ
อุปกรณและระบบ 

1. บุคลากร
หลักทุกคน
สามารถใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ในการประชุม
ได 
2. สามารถ
จัดการประชุม
แบบใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ไดอยาง
ราบรื่น 100% 

1 ,4 

2. การพัฒนาบุคลากร                  
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แผนการดำเนินงานไปสู  ปงบ 2563 ปงบ 2564 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย สอดคลองกับ
คานิยมหลักและ

แนวคิด 11 
ประการ ของ

เกณฑ EdPEx ใน
ขอใดบาง 

New normal ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.1 การทำความเขาใจกับบุคลากร
สถาบันฯ ดานความปลอดภัยในการ
ทำวิจัยโรคอุบัติใหม 

                              บุคคลากรสถาบนัฯ มี
ความเขาใจท่ีถูกตองตอ
การทำวิจัยเกี่ยวกับโรค
อุบัติใหม 

100% 4 ,8 

   -จัดการประชุมหัวหนางาน หรือ
จัดทำสื่อทำความเขาใจดานความ
ปลอดภัยในการทำวิจัยโรคอุบัติใหม 

                              

 

 
 

คานิยมหลักและแนวคิด 11 ประการของเกณฑ EdPEx ไดแก  
1) มุมมองเชิงระบบ    7) การจัดการเพ่ือนวัตกรรม 
2) การนำองคกรอยางมีวิสัยทัศน   8) การจัดการโดยใชขอมูลจริง 
3) ความเปนเลิศท่ีมุงเนนผูเรียน   9) ความรับผิดชอบตอสังคม 
4) การใหความสำคัญกับคน   10) จริยธรรมและความโปรงใส 
5) การเรียนรูระดับสถาบัน และความคลองตัว 11) การสงมอบคุณคาและผลลัพธ 
6) การมุงเนนความสำเร็จ 
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