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คำนำ 

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหผูบริหาร
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จัดทำขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) 
โดยใหมีการถายทอดตัวชี ้ว ัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 พรอมทั้งจัดใหมีพิธีลงนาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖4 ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั ้น ๒ 
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดการติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน 
(Small Success) รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เปนระยะ เพื่อใหการกำกับติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคา
ของงานและเปนแนวทางที่จะบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กองยุทธศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก
ไดรวบรวมรายละเอียดคำรับรองการปฏิบัต ิราชการ (Performance Agreement: PA) ของ
ผูบริหารสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เปนรูปเลม เพื่อใหสวนราชการ
ในสังกัดไดใชประกอบเปนแนวทางในการดำเนินงานตอไป หวังเปนอยางยิ ่งวา คำรับรอง 
การปฏิบัติราชการฯ เลมนี้ จะเปนประโยชนตอสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนา
ระบบราชการของสถาบันพระบรมราชชนกใหบังเกิดผลที่พึงประสงคอยางย่ังยืนสืบไป  

กองยุทธศาสตร 
 สถาบันพระบรมราชชนก 

 ธันวาคม ๒๕๖4 



หน้า 
นโยบายการด าเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก 
โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 

- การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)  
ของอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- สรุปตัวชี้วัดค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- รายละเอียดตัวชี้วัดค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
(Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

• รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กับ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
- นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร
- นายแพทยศ์ักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
- นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี
- รองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล
- ศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
- รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
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• คณบดีคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักวิชาการ
ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
กับ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
- คณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์
- ส านักงานอธิการบดี 
- ส านักวิชาการ
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หน้า 

• ผู้อ านวยการกอง กับ รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
กับ อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

- กองกฎหมาย 
- กองทรัพยากรบุคคล 
- กองยุทธศาสตร์ 
- กองกลางและประชาสัมพันธ์ 
- กองบริหารการคลังและพัสดุ 
- กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ 
- กองบริการวิชาการ 
- กองทะเบียนและประมวลผล 
- กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
- กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
- ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ 
- กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
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สรุปตัวชี้วัดค ารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement: PA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
- นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร
- นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
- นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี
- รองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล
- ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว
- รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
- ผู้อ านวยการส านักวิชาการ
- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
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นโยบายการด าเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
.................................................... 

วิสัยทัศน์หรือแนวนโยบายในการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก เป็นผู้น าและต้นแบบ
สถาบันอุดมศึกษาในการบูรณาการ การสร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โดยชุมชน เพ่ือชุมชน สู่สากล แข่งขันได้และยั่งยืน โดยมีปณิธาน คือ ปัญญาเพ่ือเสริมสร้างพลังสังคมมนุษย์ 
(Wisdom for Human society Empowerment) มีอัตลักษณ์ คือ วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ 
กตเวที ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ รักใคร่ผูกพัน มุ่งม่ันรับผิดชอบ ส่งมอบคุณธรรม
เน้นให้มีสมรรถนะหลัก 4Cs คือ Critical thinker Communication Collaborator Creator โดยผนวก
รวมกันเป็น Community Engagement โดยมีแนวคิดพัฒนาบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก 4.0 
ในยุค New Normal ดังนี้ 1) สร้างคนในยุคเปลี่ยนผ่าน สร้างโอกาสผ่านการศึกษา ต้องมีการปรับตัว           
ทั้งครูอาจารย์ นักศึกษา ให้เป็นผู้ก้าวทันโลก “สร้างคนแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติ” 
2) สร้างหลักสูตรให้มีความท้าทาย 4 ด้าน คือ ด้านยุค Covid-19 ด้านเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ และด้านการแข่งขัน
ในเชิงคุณภาพ 3) ยุทธศาสตร์การศึกษาใหม่ภายใต้แผนสถาบันพระบรมราชชนก โดยมองหาจุดเด่นให้คน      
มีศักยภาพ สังคมโลกสนใจ ท าแล้วได้เปรียบ สร้างทิศทางการศึกษาในอนาคตยุคศตวรรษที่ 21 ให้เป็น      
New Normal ร่วมกับวัฒนธรรมไทย สร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เลือกเรียนผ่านสื่อหรือนอกห้องเรียน 
หันมามองรอบด้านอย่างเป็นระบบ คาดหวังการเปลี่ยนแปลงโดยให้นักศึกษาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้     
แบบใหม่ ๆ ครูอาจารย์ปรับกระบวนการสอนแบบ online และต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี 
มีระบบค้นหาคนที่มีคุณภาพ สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท างานได้รวดเร็ว  สร้างคนยุคใหม่ให้มีความรู้
ความสามารถและต้องมีศักยภาพในการแข่งขันในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
สร้างองค์กรยุคใหม่ โดยปรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT ให้มีความสะดวกรวดเร็วแบบ Eco System 
สร้าง Learning Management System (LMS) สร้างเมืองนวัตกรรม Single card ปรับห้องเรียนสู่พ้ืนที่ชุมชน 
ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบ Personal Education Portfolio สนับสนุน
กิจกรรมสหสาขา โดยริเริ่มจัดตั้งชมรมเครือข่าย Start Up ให้นักศึกษาท างานกันเอง ส่งเสริม Reflection 
feedback Transformation โดยให้พันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนกสู่ ในศตวรรษที่ 21 ในยุค 
New Normal คือ ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้น าทางด้านวิชาการ ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสุขภาพวะของชุมชน เป็นศูนย์กลางและต้นแบบ              
ของการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐาน 
ส่งเสริมการเข้าถึงความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมบริการวิชาการหรือนวัตกรรมแก่สังคม 
ส่งเสริมและพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมของสถาบันเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
แก่ชุมชนและประชาชน สร้างปัญญาสู่สังคม และเป็นสถาบันที่สังคมพ่ึงพิงได้ด้านศิลปะวัฒนธรรม  
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การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหาร
สถาบันพระบรมราชชนก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ยืนยันว่าเป็นการด าเนินการร่วมกัน 
เป็นพันธะสัญญาว่าต้องมีการสนับสนุนด้วยกัน ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บริหารที่ร่วมลงนาม รวมทั้งต้องมีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อตกลงเป็นระยะ ๆ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงาน 
เป็นแนวทางที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ตามที่ได้         
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เล่ม 136 ตอนที่ 43 ก ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อสังคมไทย  

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาระบบราชการของสถาบันพระบรมราชชนก ให้บังเกิดผลที่พึง
ประสงค์อย่างยั่งยืนสืบไป  

กองยุทธศาสตร์ 
  สถาบันพระบรมราชชนก 

 ธันวาคม ๒๕๖4 
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สรุปตัวช้ีวัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement :  PA) 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ ...ศาสตราจารยพิเศษ ดร.นพ.วิชัย  เทียนถาวร...ตำแหนง... อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก... 

ลำดับ ช่ือตัวช้ีวัด น้ำหนัก เปาหมายท้ังป 

1 ระดับความสำเร็จการดำเนินการรับนักศึกษาใหม เทียบกับเป าหมาย          
ตามแผนการผลิต ปการศึกษา 2565 

20 ระดับ 5 

2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานเพ่ือพัฒนากำลังคน  
ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ 

15 ระดับ 5 

3 ระ ดับความสำเร็จ ในการส ง เสริม  สนั บสนุ นการตี พิ มพ ผลงานวิจั ย                 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

20 ระดับ 5 

4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน       
การสอน 

10 ระดับ 5 

5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีตอบสนองตอระบบ
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

15 ระดับ 5 

6 ระดับความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 20 ระดับ 5 
รวม    100 



สรุปตัวช้ีวัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement :  PA) 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ ...ศาสตราจารยพิเศษ ดร.นพ.วิชัย  เทียนถาวร...ตำแหนง... อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก... 

ลำดับ ช่ือตัวช้ีวัด น้ำหนัก เปาหมายท้ังป 

1 ระดับความสำเร็จการดำเนินการรับนักศึกษาใหม เทียบกับเป าหมาย          
ตามแผนการผลิต ปการศึกษา 2565 

20 ระดับ 5 

2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานเพ่ือพัฒนากำลังคน  
ท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ 

15 ระดับ 5 

3 ระ ดับความสำเร็จ ในการส ง เสริม  สนั บสนุ นการตี พิ มพ ผลงานวิจั ย                 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

20 ระดับ 5 

4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน       
การสอน 

10 ระดับ 5 

5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีตอบสนองตอระบบ
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

15 ระดับ 5 

6 ระดับความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 20 ระดับ 5 
รวม    100 

จ



รายละเอียดตัวชี้วัดคำรบัรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ของ…………….....ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย  เทียนถาวร...............   ตำแหน่ง …………อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก………….. 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
เป้าหมาย

ทั้งป ี
มาตรการ 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success 
หมายเหตุ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.ประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานตาม
หลักภารกิจพื้นฐาน 
งานประจำ งานตาม
หน้าที่ปกติหรืองาน
ตามหนี้ ที่ ค วาม
รับผิดชอบหลัก งาน
ตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรฐัมนตรี  
(Function Based) 
(บังคับประเมิน) 

1.ระดับความสำเร็จการ
ดำเนินการรับนักศึกษา
ใหม่เทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนการผลิต 
ประจำปีการศึกษา 
2565 

20 ระดับ 5 1) จัดทำโครงการ สบช.สัญจร

2) จัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สบช. กับโรงเรยีนมัธยมศึกษาภายในเขตพื้นท่ี
สุขภาพท่ี ๑ - ๑๒ และกรุงเทพมหานคร  

3) เสนอแผนฯ ต่อสภาวิชาการและสภา
สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

4) จัดทำแผนการรับนักศึกษารายสถานศึกษา
ตามความต้องการกำลังคนจากจังหวัด เขต
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และจัดสรร
โควตา (ทุนการศึกษา ) ให้กับนักศึกษา
พยาบาล นักศึกษาสาขารังสีการแพทย์ ตาม
จำนวนที่ได้รับจากสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ทีข่อความ
ร่วมมือในการผลติ  

5) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสตูรต่างๆ ของสบช. ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ตามแผนการผลิตของคณะ
พยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ โดยเข้าร่วมระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) (เฉพาะหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี) 

ระดับ 1 
 จัดทำโครงการ
สถาบันพระบรม
ราชชนกสัญจร 
(สบช.สัญจร) 
เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์ 
แนะแนว
การศึกษา พร้อม
สร้างเครือข่าย
ระหว่างสถาบัน
กับสถานศึกษา
ต่าง ๆ ในเขต
สุขภาพท่ี ๑ – 
๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร 
สร้างแรงจูงใจใน
การเข้าศึกษาต่อ 
ณ สถาบันพระ
บรมราชชนก ณ 
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ภายในเขตพื้นท่ี
สุขภาพท่ี ๑ - 
๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร 

ระดับ 3 
เสนอแผนการ
ผลิต หลักเกณฑ์ 
วิธีการรับสมัคร
และคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา
หลักสตูรตา่งๆ  
ของคณะ
พยาบาลศาสตร์
และคณะ
สาธารณสุข
และสหเวช
ศาสตร์ ซึ่งเปิด
การเรยีนการ
สอนประจำปี
การศึกษา 
๒๕๖๕ เสนอต่อ
สภาวิชาการและ
สภาสถาบันพระ
บรมราชชนก 
เพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

ระดับ 5 
ดำเนินการรับ

สมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสตูร

ต่างๆ ของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
ตามแผนการผลิต
ของคณะพยาบาล
ศาสตร์และคณะ

สาธารณสุข
ศาสตร์และสห

เวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรม

ราชชนก ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 
โดยเข้าร่วมระบบ
การคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษา

ใน
สถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) (เฉพาะ
หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี) 

นักศึกษาเข้า
ศึกษาหลักสตูร

ต่าง ๆ ของ
สถาบันพระ
บรมราชชนก 

ประจำปี
การศึกษา 
2565 
มากกว่า 

ร้อยละ 95.01 
เมื่อเทียบกับ
แผนการรับ
นักศึกษาราย
สถานศึกษา 

จ



องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
เป้าหมาย

ทั้งป ี
มาตรการ 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ระดับ 2 
จัดทำความ
ร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง
สบช. กับ ร.ร.
มัธยมศึกษา
ภายในเขตพื้นท่ี
สุขภาพท่ี ๑ - 
๑๒ และ กทม. 
เพื่อส่งมอบ
โอกาสทางการ
ศึกษาให้กับ
นักเรียนในพ้ืนท่ี
ท้องถิ่น
ทุรกันดาร 
ห่างไกล และ
กระจายโอกสาร
ทางการศึกษา 
เพื่อให้สามารถ
เข้าศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์
และคณะ
สาธารณสุข
และสหเวช
ศาสตร์ ของ
สบช. กระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับ 4 
จัดทำแผนการ
รับนักศึกษาราย
สถานศึกษา ตาม
ความต้องการ
กำลังคนจาก
จังหวัด เขต
สุขภาพของ
กระทรวง
สาธารณสุข และ
จัดสรรโควตา 
(ทุนการศึกษา) 
ให้กับนักศึกษา
พยาบาล 
นักศึกษาสาขา
รังสีการแพทย์ 
ตามจำนวนที่
ได้รับจัดสรรจาก
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ขอความ
ร่วมมือในการ
ผลิต     

จ



องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก 
เป้าหมาย

ทั้งป ี
มาตรการ 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success 
หมายเหตุ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
2. ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานเพื่อพัฒนา
กำลังคนท่ีตอบสนอง
ระบบสุขภาพ 

20 ระดับ 5 1) วางแผนการให้บริการวิชาการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน
3) กำหนดแนวปฏิบตัิ
4) พัฒนาหลักสตูรการพัฒนาบุคลากรระบบ
สุขภาพ 

ระดับ 1 
มีการวาง
แผนการ
ให้บริการ

วิชาการร่วมกัน 

ระดับ 2 
มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
คณะทำงาน 
ดำเนินงาน
ร่วมกัน 

ระดับ 3 
มีการกำหนด
แนวปฏิบัติ และ
มีการดำเนินงาน
ร่วมกัน 

ระดับ 4 
มีการพัฒนา
หลักสตูรการ
พัฒนาบุคลากร
สุขภาพ(ประชา
พิจารณ์ / 

วิพากย์) 

ระดับ 5 
หลักสตูรดา้น
การพัฒนา
บุคลากร

สุขภาพ จำนวน 
1 หลักสูตร 

3.ระดับความสำเร็จใน
การส่งเสริม สนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

20 ระดับ 5 1) มีแผนปฏิบัติการฯ
2) มีการใช้บริการศูนย์  English Editing
Service Center (EESC) 
3) มีการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อ
ยกระดับสู่วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
4) การตดิตามประเมินผลการใช้บริการศูนย์
English Editing Service Center (EESC) 
และการพัฒนาคณุภาพวารสารวิชาการใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 1 
มีแผนปฏิบตัิการ
ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการ

ตีพิมพผ์ลงานวิจยั
ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

ระดับ 2 
มีการใช้บริการ
ศูนย์ English 
Editing Service 
Center (EESC) 
ระดับ 3 
มีการพัฒนา
คุณภาพ
วารสารวิชาการ
ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราช
ชนก เพื่อ
ยกระดับสู่
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

ระดับ 4 
มีการตดิตาม
ประเมินผลการใช้
บริการศูนย์ 
English Editing 
Service Center 
(EESC) และการ
พัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการ
ในสังกัดสถาบัน
พระบรมราช
ชนก 

ระดับ 5 
ผลงานวิจัย
ได้รับการตอบ
รับหรือตีพมิพ์ 
ในวารสาร 
วิชาการระดับ
นานาชาติ 
อย่างน้อย 
ร้อยละ 60 

จ



องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย
ทั้งป ี

มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

4.ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนการสอน 

10 ระดับ 5 1) มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย (ICT Master Plan) ที่มคีวาม
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดิจิทัล สถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 
2560 – 2565 

2) มีการทบทวนและจัดทำรายละเอียดของ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย (ICT Master Plan) ระดับ
หน่วยงาน โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
เห็นชอบ 

3) มีระบบเครือข่ายที่นักศึกษาสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม 
สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายสถาบันพระบรม
ราชชนก 

4) ติดตามให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 

ระดับ 1 
วิทยาลัยในสังกัด
มีแผนพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย 
(ICT Master 
Plan) ที่มีความ
สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาดิจิทัล 
สถาบันพระบรม
ราชชนก ปี พ.ศ. 
2560 – 
2565 

ระดับ 2 
วิทยาลัยในสังกัด
มีการทบทวน
และจัดทำ
รายละเอียดของ
แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และระบบ
เครือข่าย (ICT 
Master Plan) 
ระดับหน่วยงาน 
โดยผู้อำนวยการ
วิทยาลัยฯ 
เห็นชอบ 
ระดับ 3 
วิทยาลัยในสังกัด
มีระบบเครือข่าย
ที่นักศึกษา
สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลมุ 
สามารถเชื่อมโยง
กับเครือข่าย
สถาบันพระบรม
ราชชนก 

ระดับ 4 
ติดตามให้มีการใช้
งานระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
นำเสนอผู้บริหาร 

ระดับ 5 
ผู้บริหาร
สามารถนำ
ฐานข้อมูลไปใช้
ในการตัดสินใจ
ได้ รวมทั้งมี
เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง 

จ



องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย
ทั้งป ี

มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

5.ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาท่ีตอบสนองต่อ
ระบบบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข 

10 ระดับ 5 1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสตูร
ใหม่ท่ีตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
2) มีการจดัทำแผนดำเนินงานฯ/แผนปฏิบัติ
การ 
3) กำหนดแนวทาง (Core course) ของ
หลักสตูรที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
4) วิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคณุวฒุิ

ระดับ 1 
มีการประชุม
คณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร ม่
ที่ตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 
มีการจัดทำแผน
ดำเนินงานฯ/
แผนปฏิบัติการ 

ระดับ 2 
กำหนดแนวทาง 
(Core course)
ของหลักสูตร 
ที่ตอบสนอง
ระบบบริการ 
ระดับ 3 
มีส่วนร่วมพัฒนา
หลักสตูรใหม่ท้ังจาก
สถาบันพระบรมราช
ชนก และ/หรือ 
วิทยาลัย 
ในสังกัดหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 4 
วิพากย์หลักสตูร
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระดับ 5 
5.1 มหีลักสูตร 
ที่พัฒนาใหม่เพิ่ม
ตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
อย่างน้อย 1 
หลักสตูร หรือ 
5.2 มีการ
ขยายการ
พัฒนาให้
ครอบคลมุ
บุคลากร
สาธารณสุขสาย
งานอ่ืน ๆ 

จ



องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย
ทั้งป ี

มาตรการ เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

6.ระดับความสำเร็จใน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาของสถาบันพระ
บรมราชชนก 

20 ระดับ 5 1) จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพและกำกับ
ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจำปีการศึกษา 2565 

2) ประชุมอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารหารและ
บุคลากร ระดับคณะและสถาบัน เกี่ยวกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และการดำเนินการ
ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษา 

3) กำกับ ติดตาม การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน 

4) ดำเนินการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน 

ระดับ 1 
พัฒนาระบบ/
กลไกการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันพระบรม
ราชชนก ระดบั
หลักสตูร คณะ 
สถาบัน ที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติ  และ
มาตรฐาน
การศึกษาต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 2 
วิเคราะหผ์ลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ใน
ระดับหลักสตูร 
ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน 
เสนอสภา
สถาบันพระบรม
ราชชนกเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ 
นำไปสู่การ
วางแผนแนว
ทางการพัฒนา/
ปรับปรุงให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
พันธกิจของ
สถาบัน 
ระดับ 3 
สภาสถาบันพระ
บรมราชชนก 
เห็นชอบ
แผนพัฒนา
คุณภาพ 
(Improvement 
plan) ระดับ
สถาบัน ระดับ
คณะ และระดับ
หลักสตูร ปี
การศึกษา 
2564 พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 

ระดับ 4 
กำกับ ติดตาม 
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร 
ระดับคณะ และ
สถาบันให้เป็นไป
ตามระบบและ
กลไกท่ีกำหนด 

ระดับ 5 
ดำเนินการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสตูร คณะ 
และสถาบัน 
ของสถาบัน 
พระบรมราช
ชนก ตาม
วงรอบปี
การศึกษา 
2564 

จ



หมายเหตุ :  ๑. กรณีไมม่ีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 2 และ ๓ ให้นำน้ำหนักไปรวมให้กับตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 1 
 ๒. ตัวช้ีวัดรวม 3 องค์ประกอบ ไม่ควรน้อยกว่า ๕ ตัวช้ีวัด 

จ



คำรับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวาง 
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

กับ 
 อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 



1 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

     นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
(ด้านนโยบายและแผนงาน) 

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญารว่มกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ของ นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านนโยบายและแผนงาน) ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด        
ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้ 

5. ข้าพเจ้า นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านนโยบายและแผนงาน)
ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๒



3 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

     นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
(ด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญารว่มกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ื น ๆ
ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๔



5 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

 นายปภัสสร  เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
(ด้านบริการวิชาการ โครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ) 

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญารว่มกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 

4. ข้าพเจ้าศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นายปภัสสร  เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านบริการวิชาการ โครงการ
พระราชด าริและกิจการพิเศษ) ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีให้ค าแนะน า
ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นไปตามค า
รับรอง           ที่จัดท าข้ึนนี้

5. ข้าพเจ้า นายปภัสสร  เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านบริการวิชาการ โครงการ
พระราชด าริและกิจการพิเศษ) ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดี
สถาบันพระบรมราชชนก ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๖
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

     รองศาสตราจารย์วสุธร  ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
(ด้านกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์) 

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญารว่มกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
รองศาสตราจารย์วสุธร  ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านกิจการนักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ) ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดี
ให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกให้
เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์วสุธร  ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านกิจการนักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์) ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดี
สถาบันพระบรมราชชนก ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๘
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

     ศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
(ด้านวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์) 

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญารว่มกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
ศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านวิจัย
นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์) ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีให้ค าแนะน า
ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นไปตาม
ค ารับรองที่จัดท าข้ึนนี้

5. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว  รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
(ด้านวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ) ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับ
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
แต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๑๐
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

     รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
(ด้านการศึกษา และประกันคุณภาพ) 

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญารว่มกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ 

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านการศึกษา และประกัน
คุณภาพ) ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ
ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึนนี้

5. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ด้านการศึกษา และ
ประกันคุณภาพ) ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดีสถาบัน
พระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๑๒



คำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่าง 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ 

กับ  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 
และ 

     รองศาสตราจารย์วสุธร  ตันวัฒนกุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และสหเวชศาสตร์ 

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะ ผู้บังคับบัญชา
ของ รองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์       ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า
ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของรองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล รักษาราชการแทน
คณบดี         คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึนนี้

5. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์ ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ว่าจะมุ่ งมั่นปฏิบัติราชการให้ เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้ วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๑๔
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 
และ 

     รองศาสตราจารย์อรัญญา  เชาวลิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะ ผู้บังคับบัญชา
ของ รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ
ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของรองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึนนี้

5. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ท าความ
เข้าใจค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๑๖
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษวินัย สยอวรรณ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ท าค ารับรอง

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษวินัย สยอวรรณ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะเภสัช
ศาสตร์  ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า
ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษวินัย  สยอวรรณ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษวินัย  สยอวรรณ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดีสถาบัน
พระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๑๘
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักงานอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

     นางสาววิไล  ทองทวี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะ ผู้บังคับบัญชา
ของ นางสาววิไล ทองทวี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ
ตัวชี้วัด   ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่
ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ    ของนางสาววิไล ทองทวี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ให้เป็นไป
ตามค ารับรอง            ที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางสาววิไล  ทองทวี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ได้ท าความเข้าใจ
ค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามท่ีให้ค ารับรองไว้



๒๐
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้รับค ารับรอง 

และ 

     นางสุดา  พงษ์สว่าง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาของ
นางสุดา พงษ์สว่าง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิชาการ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดใน
เอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของนางสุดา พงษ์สว่าง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิชาการ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางสุดา พงษ์สว่าง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิชาการ  ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง
ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามท่ีให้ค ารับรองไว้



๒๒



คำรับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวาง 
ผูอำนวยการกองกฎหมาย ผูอำนวยการกองทรพัยากรบุคคล ผูอำนวยการกองยุทธศาสตร 

กับ  
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

กับ  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองกฎหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

     นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกฎหมาย ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด
ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกฎหมาย ให้เป็นไปตาม
ค ารับรองที่จัดท าข้ึนนี้

5. ข้าพเจ้า นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกฎหมาย ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง
ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามท่ีให้ค ารับรองไว้



๒๔
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

     นางสุดา พงษ์สว่าง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นางสุดา พงษ์สว่าง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล ได้พิจารณาและเห็นชอบ
กับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรา ยละเอียดอ่ืน ๆ
ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางสุดา พงษ์สว่าง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางสุดา พงษ์สว่าง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล ได้ท าความเข้าใจ
ค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๒๖
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

     นางวรนุช  ทัศบุตร รักษาการผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายวิศิษฎ์ ตั้ งนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ของนางวรนุช ทัศบุตร ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด
ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ นางวรนุช ทัศบุตร ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางวรนุช ทัศบุตร ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง
ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามท่ีให้ค ารับรองไว้



๒๘



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่าง 
ผู้อ านวยการกองกลางและประชาสัมพันธ์  
ผู้อ านวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ  

ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ 
กับ  

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
กับ  

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองกลางและประชาสัมพันธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

     นางสาวดวงนภา  ประเสริฐเมือง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลางและประชาสัมพันธ์

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลางและประชาสัมพันธ์  ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้ าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองกลางและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลางและประชาสัมพันธ์
ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๓๓๐
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองบริหารการคลังและพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

     นางสาววิไล ทองทวี รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ  
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นางสาววิไล ทองทวี รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด
ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพ เจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ นางสาววิไล ทองทวี รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางสาววิไล ทองทวี รักษาการผู้อ านวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ  ได้ท าความเข้าใจ
ค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สุข
แก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๓๓๒
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

     นายวรุฒ  บุญประยงค์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษาและวิทยบริการ ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นายวรุฒ  บุญประยงค์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและวิทย
บริการได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า
ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายวรุฒ  บุญประยงค์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและวิทยบริการ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นายวรุฒ  บุญประยงค์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและ
วิทยบริการ  ได้ท าความเข้ า ใจค ารับรอง  ตามข้อ 3 แล้ ว  ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดี
สถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๓๓๔



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่าง 
ผู้อ านวยการกองบริการวิชาการ ผูอ้ านวยการกองทะเบยีนและประมวลผล

กับ  
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

กับ  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองบริการวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

นายปภสัสร  เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

 นางสาวเบญจพร  รัชตารมย์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริการวิชาการ
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายปภัสสร  เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นางสาวเบญจพร  รัชตารมย์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริการวิชาการ ได้พิจารณาและเห็นชอบ
กับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด
ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้  และข้าพเจ้ ายินดีจะให้ค าแนะน า  ก ากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวเบญจพร รัชตารมย์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริการวิชาการ
ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางสาวเบญจพร รัชตารมย์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริการวิชาการ ได้ท าความเข้าใจ
ค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่น
ปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๓๓๖
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองทะเบียนและประมวลผล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

นายปภสัสร  เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

      นางสาวมยุรี ศรีอุดร รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
นางสาวมยุรี ศรีอุดร รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดใน
เอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการของ นางสาวมยุรี ศรีอุดร รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล ให้เป็นไปตามค า
รับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางสาวมยุรี ศรีอุดร รักษาการผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง
ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามที่ให้ค ารับรองไว้



๓๓๘



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่าง 
ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

กับ  
รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

กับ  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

รองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

      นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ    ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ของ นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ
ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าข้ึนนี้

5. ข้าพเจ้า นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๔๐



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่าง 
ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ศูนย์วิเทศสัมพันธ์

กับ 

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
กับ  

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย ์เรืออากาศเอกหญิงวณิชา  ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้รับค ารับรอง 

และ 

      นางสาวเบญจพร  รัชตารมย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม  

ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของ นางสาวเบญจพร รัชตารมย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ
และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวเบญจพร รัชตารมย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางสาวเบญจพร รัชตารมย์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ว่าจะมุ่ งมั่นปฏิบัติ ราชการให้ เกิดผลงานที่ดีตามเป้ าหมายของตัวชี้ วัดแต่ละตัวในระดับสู งสุด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๔๒
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ศูนย์วิเทศสัมพันธ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอกหญิงวณิชา  ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้รับค ารับรอง 

และ 
      ว่าทีร่้อยตรีหญิงศิริพร ประนมพนธ์ ปฏิบัติงานทีศู่นย์วิเทศสัมพันธ์  ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์เรืออากาศเอกหญิงวณิชา ชื่นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ประนมพนธ์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ
ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ ว่ าที่ ร้ อยตรีหญิง  ศิ ริพร ประนมพนธ์  ศูนย์วิ เทศสัมพันธ์  ให้ เป็นไป
ตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ประนมพนธ์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ได้ท าความเข้าใจค ารับรอง
ตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตามที่ให้ค ารับรองไว้



๔๔



ค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่าง 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา

กับ 

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
กับ  

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
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ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
…………………………………………………….. 

1. ค ารับรองระหว่าง

รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้รับค ารับรอง 
และ 

      นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ รักษาการผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพ
การศึกษา    ผู้ท าค ารับรอง 

2. ค ารับรองเป็นค ารับรองสองฝ่าย เป็นสัญญาร่วมกันและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

3. รายละเอียดของค ารับรอง ได้แก่ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้

4. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ของ นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ รักษาการผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอ่ืน ๆ
ตามท่ีก าหนดในเอกสารประกอบท้ายค ารับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการของ นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ รักษาการผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปตามค ารับรองที่จัดท าขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นางอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ รักษาการผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา
ได้ท าความเข้าใจค ารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ค ารับรองกับรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
ว่าจะมุ่ งมั่นปฏิบัติราชการ ให้ เกิดผลงานที่ดีตามเป้ าหมายของตัวชี้ วัดแต่ละตัวในระดับสู งสุด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้ค ารับรองไว้



๔๖



สรุปตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
ของผูบริหารสถาบันพระบรมราชชนก 
(Performance Agreement: PA)   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ นายวิศิษฎ  ตั้งนภากร ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ดานนโยบายและแผนงาน) 

 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาหมาย

ท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
 

รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ภาพรวม 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 

รอยละ 
80 

กองยุทธศาสตร 

2 
 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองยุทธศาสตร 

3 
 

รอยละความสําเร็จการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบันพระบรมราชชนก(สวนกลาง) 

รอยละ 
80 

กองยุทธศาสตร 

4 ระดบัความสําเร็จในการบรหิารแผนยุทธศาสตรสถาบนัพระบรมราชชนก ระดับ 5 กองยุทธศาสตร 

5 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของสถาบันพระบรมราชชนก ระดับ 5 กองยุทธศาสตร 

6 
รอยละความสําเร็จของงานตรวจสอบการคิดคํานวณการชดใชเงิน  
กรณีผิดสัญญาลาไปศึกษา/สัญญารับทุนการศึกษา 

รอยละ 
80 

กองกฎหมาย 

7 
รอยละของจํานวนการเสนอเอกสารคําฟอง คําใหการ คํารอง คําขอ และเอกสาร
อ่ืนใดเพ่ีอยื่นตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี และการขอเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รอยละ 
80 

กองกฎหมาย 

8 
รอยละของจํานวนการตรวจสอบสํานวนและการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบ
สํานวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รอยละ 
80 

กองกฎหมาย 

9 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระดับ 5 กองกฎหมาย 

10 
สํานวนรายงานการดําเนินการทางวินัยขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

รอยละ 
80 

กองกฎหมาย 

11 
 

ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง ๕ ป ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

12 
ระดับความสําเร็จการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการสถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

13 
ระดับความสําเร็จโครงการพัฒนาอาจารยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
โดยการศึกษาตอ ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ท้ังในประเทศและ 
ตางประเทศ 

ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

14 
ระดับความสําเร็จของการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการและบําเหน็จ
รายเดือนของลูกจางประจาํ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (สวนกลาง) 

ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

15 
ระดับความสําเร็จการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของขาราชการ เลื่อนข้ันคาจาง
ลูกจางประจําและคาตอบแทนพนักงานราชการ 

ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA) 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ นายศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
(ดานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาหมายท้ัง

ป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบนัพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

2 
 

ระดับความสําเร็จของสถาบันพระบรมราชชนกผานเกณฑการประเมิน ITA  
มีผลการประเมินรอยละ 85 ข้ึนไป 

ระดับ A  
(85 คะแนน) 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

3 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแนวทางสูสถาบันสีเขียว (Green University)  ระดับ 5 
รอยละ 25 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

4 
ระดับความสําเร็จการพัฒนาบุคลากรดานการเขียนหนังสือราชการ 
และงานสารบรรณ เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนสํานักงานอัตโนมัติ  
(Office Automation)  

ระดับ 3 กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

5 
ระดับความสําเร็จการจัดกิจกรรมหนาท่ีพลเมืองเทิดทูนพระมหากษัตริย 
ทะนุบํารุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

ระดับ 5 กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

6 
ระดับความสําเร็จการจัดสงรายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ระดับ 5 กองบริหารการ

คลังและพัสดุ 

7 ระดับความสําเร็จการโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย ในระบบบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

ระดับ 5 กองบริหารการ
คลังและพัสดุ 

8 
ระดับความสําเร็จระบบบริหารจัดการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

ระดับ 5 กองบริหารการ
คลังและพัสดุ 

9 
รอยละของการใชจายงบลงทุน ตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองบริหารการ
คลังและพัสดุ 

10 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖5 ของสถาบันพระบรมราชชนก (สวนกลาง)  

ระดับ 5 กองบริหารการ
คลังและพัสดุ 

11 
ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอน 

ระดับ 5 กองเทคโนโลยีฯ 

12 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจ 

ของผูบริหาร 
ระดับ 5 กองเทคโนโลยีฯ 

13 ระดับความสําเร็จของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับภาพลักษณองคกร ระดับ 5 กองเทคโนโลยีฯ 
14 ระดับความสําเร็จของการจดัการเรียนการสอนตามนโยบาย Cloud University ระดับ 5 กองเทคโนโลยีฯ 

15 
รอยละของหนวยงานท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดมาตรฐาน 

รอยละ 100 กองเทคโนโลยีฯ 

 



49 

 
สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
  ของ นายปภัสสร  เจียมบุญศรี ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 

(ดานบริการวิชาการ โครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ)  

 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาหมาย

ท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือพัฒนา
กําลังคนท่ีตอบสนองตอสุขภาพ 

ระดับ 5 กองบริการ
วิชาการ 

2 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ (Excellence Center) 
ดานวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 5 กองบริการ
วิชาการ 

3 
ระดับความสําเร็จพัฒนาศูนยบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ระดับ 5 กองบริการ

วิชาการ 

4 
ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการบริการวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564 

ระดับ 5 กองบริการ
วิชาการ 

5 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริการวิชาการ    ท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 กองบริการ
วิชาการ 

6 ระดับความสําเร็จการดําเนินการรับนักศึกษาใหม ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 
7 รอยละของจํานวนการรับนักศึกษาใหมเทียบกับเปาหมายตามแผนการผลิต รอยละ ๙๐ กองทะเบียนฯ 

8 
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรมของ 
สถาบันพระบรมราชชนก “โครงการ สบช.สัญจร” 

ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 

9 ระดับความสําเร็จของการข้ึนทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 
10 ระดับความสําเร็จของการข้ึนทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 
11 รอยละของขอมูลสารสนเทศผูสําเร็จการศึกษา รอยละ ๘๐ กองทะเบียนฯ 
12 รอยละของขอมูลสารสนเทศนักศึกษาท่ีคงอยู ณ ปจจุบัน รอยละ ๘๐ กองทะเบียนฯ 

13 
ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมงานพระราชทานปริญญาบัตร 
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑,๒๕๖๒ และ๒๕๖๓      

ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 

14 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําสั่ง คูมือ ขอบังคับตางๆ 
สอดคลองภารกิจกองฯ ตามพ.ร.บ.สบช. 

ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 

15 
รอยละของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของกองทะเบียนและ
ประมวลผล 

รอยละ 9๐ กองทะเบียนฯ 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA) 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ รองศาสตราจารยวสุธร  ตันวัฒนกุล ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
(ดานกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ) 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาหมาย

ท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดานทุนการศึกษาของนักศึกษาสถาบันพระบรม
ราชชนก 

ระดับ 5 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

2 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานกองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

3 ระดับความสําเร็จการดําเนินการใหบริการนักศึกษาในการอบรมวิชาทหาร ระดับ 5 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

4 
ระดับความสําเร็จการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2564 ระดับ 5 กองกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

5 
ระดับความสําเร็จการการจัดทําระเบียบหรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานกิจการนักศึกษา 

ระดับ 5 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

๖ 
ระดับความสําเร็จการจัดกิจกรรมหนาท่ีพลเมืองเทิดทูนพระมหากษัตริย 
ทะนุบํารุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

ระดับ 3 กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ ศาสตราจารย เรืออากาศเอกหญิงวณิชา  ชื่นกองแกว ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
(ดานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ) 

 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาหมาย

ท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคําของบประมาณจากกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจยัและนวัตกรรม (ววน.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

ระดับ 5 กองวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

2 
 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม ระดับ 5 กองวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

3 
 

ระดับความสําเร็จในการสงเสริม สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

ระดับ 5 กองวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

4 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตร 

ระดับ 5 กองวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

5 
ระดับความสําเร็จในการสรางความรวมมือดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานในประเทศและตางประเทศ 

ระดับ 5 กองวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

6 
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสราง 
ภาพลักษณท่ีดีดานวิชาการตางประเทศและการลงนามในบันทึกความเขาใจและ 
หรือบันทึกขอตกลงของสถาบันพระบรมราชชนก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 

7 
ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนงานโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมถึง
การบริหารและติดตามผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของศูนย
วิเทศสัมพันธ 

ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 

8 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํานโยบาย ทิศทางการการขับเคลื่อนสถาบันสูการ
เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางชั้นนําในระดับอาเซียน ในมิติงานดาน
ตางประเทศ 

ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 

9 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิเทศสัมพันธของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 

10 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ รองศาสตราจารยอรัญญา  เชาวลิต ตําแหนง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
(ดานการศึกษา และประกันคุณภาพ) 

 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาหมาย

ท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
 

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานท่ี
เก่ียวของ 
 

ระดับ 5 กองสงเสริม
วิชาการฯ 

2 
 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษา 

ระดับ 5 กองสงเสริม
วิชาการฯ 

3 
 

ระดับความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนก 

ระดับ 5 กองสงเสริม
วิชาการฯ 

4 
จํานวนหลักสูตรการศึกษาใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีตอบสนองความ
ตองการระบบสุขภาพ 

5 หลักสูตร กองสงเสริม
วิชาการฯ 

5 
รอยละของนักศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ีสถาบัน 
กําหนด 

รอยละ 20 กองสงเสริม
วิชาการฯ 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ...นางสาววิไล  ทองทวี...ตําแหนง...รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี... 

 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมายท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบนัพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

2 
 

ระดับความสําเร็จของสถาบันพระบรมราชชนกผานเกณฑการประเมิน ITA  
มีผลการประเมินรอยละ 85 ข้ึนไป 

ระดับ A  
(85 คะแนน) 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

3 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแนวทางสูสถาบันสีเขียว (Green University) ระดับ 5 
รอยละ 25 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

4 
ระดับความสําเร็จการพัฒนาบุคลากรดานการเขียนหนังสือราชการ 
และงานสารบรรณ เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนสํานักงานอัตโนมัติ  
(Office Automation) 

ระดับ 3 กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

5 
ระดับความสําเร็จการจัดกิจกรรมหนาท่ีพลเมืองเทิดทูนพระมหากษัตริย 
ทะนุบํารุงศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

ระดับ 5 กองกลางและ
ประชาสัมพันธ 

6 
ระดับความสําเร็จการจัดสงรายงานทางการเงินถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ระดับ 5 กองบริหารการ

คลังและพัสดุ 

7 ระดับความสําเร็จการโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย ในระบบบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

ระดับ 5 กองบริหารการ
คลังและพัสดุ 

8 
ระดับความสําเร็จระบบบริหารจัดการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

ระดับ 5 กองบริหารการ
คลังและพัสดุ 

9 
รอยละของการใชจายงบลงทุน ตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองบริหารการ
คลังและพัสดุ 

10 
ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖5 ของสถาบันพระบรมราชชนก (สวนกลาง)  

ระดับ 5 กองบริหารการ
คลังและพัสดุ 

11 
 

รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ภาพรวม 
ของสถาบนัพระบรมราชชนก 

รอยละ 80 กองยุทธศาสตร 

12 
 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองยุทธศาสตร 

13 
 

รอยละความสําเร็จการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบันพระบรมราชชนก(สวนกลาง) 

รอยละ 80 กองยุทธศาสตร 

14 ระดับความสําเร็จในการบริหารแผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก ระดับ 5 กองยุทธศาสตร 

15 
 
ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําปของสถาบันพระบรมราชชนก 

 
ระดับ 5 

 
กองยุทธศาสตร 
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ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมายท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

16 
รอยละความสําเร็จของงานตรวจสอบการคิดคํานวณการชดใชเงิน  
กรณีผิดสัญญาลาไปศึกษา/สัญญารับทุนการศึกษา 

รอยละ 80 กองกฎหมาย 

17 
รอยละของจาํนวนการเสนอเอกสารคําฟอง คําใหการ คํารอง คําขอ และ
เอกสารอ่ืนใดเพ่ีอยื่นตอศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี และการขอ
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รอยละ 80 กองกฎหมาย 

18 
รอยละของจาํนวนการตรวจสอบสํานวนและการดําเนินงานเก่ียวกับการ
ตรวจสอบสํานวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

รอยละ 80 กองกฎหมาย 

19 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ระดับ 5 กองกฎหมาย 

20 
สํานวนรายงานการดําเนินการทางวินัยขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

รอยละ 80 กองกฎหมาย 

21 
 

ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง ๕ ป ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

22 
ระดับความสําเร็จการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการสถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

23 
ระดับความสําเร็จโครงการพัฒนาอาจารยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
โดยการศึกษาตอ ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ท้ังในประเทศและ 
ตางประเทศ 

ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

24 
ระดับความสําเร็จของการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการและ
บําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจํา ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
(สวนกลาง) 

ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

25 
ระดับความสําเร็จการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของขาราชการ เลื่อนข้ันคาจาง
ลูกจางประจําและคาตอบแทนพนักงานราชการ 

ระดับ 5 กองทรัพยากร
บุคคล 

26 

ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสราง 
ภาพลักษณท่ีดีดานวิชาการตางประเทศและการลงนามในบันทึกความเขาใจ

และ 
หรือบันทึกขอตกลงของสถาบันพระบรมราชชนก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 

27 
ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนงานโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รวมถึงการบริหารและติดตามผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของศูนยวิเทศสัมพันธ 

ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 

28 
ระดับความสําเร็จของการจัดทํานโยบาย ทิศทางการการขับเคลื่อนสถาบันสู
การเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางชั้นนําในระดับอาเซียน ในมิติงานดาน
ตางประเทศ 

ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 

29 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิเทศสัมพันธของ
สถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 

30 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ระดับ 5 ศูนยวิเทศสัมพันธ 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  ของ ... นางสุดา  พงษสวาง ...ตําแหนง... รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิชาการ... 

 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาหมาย

ท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1 
 

ระดับความสําเร็จการดําเนินงานดานทุนการศึกษาของนักศึกษาสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

2 
 

ระดับความสําเร็จการดําเนินงานกองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากรของ
สถาบันพระบรมราชชนก 

ระดับ 5 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

3 
 

ระดับความสําเร็จการดําเนินการใหบริการนักศึกษาในการอบรมวิชาทหาร ระดับ 5 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

4 
ระดับความสําเร็จการดําเนินการจดัทําแผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2564 ระดับ 5 กองกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

5 
ระดับความสําเร็จการการจัดทําระเบียบหรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
กิจการนกัศึกษา 

ระดับ 5 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

6 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือพัฒนากําลังคน
ท่ีตอบสนองตอสุขภาพ 

ระดับ 5 กองบริการ
วิชาการ 

7 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ (Excellence Center) 
ดานวิชาการและวิชาชีพ 

ระดับ 5 กองบริการ
วิชาการ 

8 
ระดับความสําเร็จพัฒนาศูนยบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ระดับ 5 กองบริการ

วิชาการ 

9 
ระดับความสําเร็จของการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการบริการวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564 

ระดับ 5 กองบริการ
วิชาการ 

10 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริการวิชาการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 กองบริการ
วิชาการ 

11 ระดับความสําเร็จการดําเนินการรับนักศึกษาใหม ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 
12 รอยละของจํานวนการรับนักศึกษาใหมเทียบกับเปาหมายตามแผนการผลิต รอยละ ๙๐ กองทะเบียนฯ 

13 
ระดับความสําเร็จของการเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรมของ 
สถาบันพระบรมราชชนก “โครงการ สบช.สัญจร” 

ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 

14 ระดับความสําเร็จของการข้ึนทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 
15 ระดับความสําเร็จของการข้ึนทะเบียนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 
16 รอยละของขอมูลสารสนเทศผูสําเร็จการศึกษา รอยละ ๘๐ กองทะเบียนฯ 
17 รอยละของขอมูลสารสนเทศนักศึกษาท่ีคงอยู ณ ปจจุบัน รอยละ ๘๐ กองทะเบียนฯ 
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ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด 
เปาหมาย

ท้ังป 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

18 
ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมงานพระราชทานปริญญาบัตร 
ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑,๒๕๖๒ และ๒๕๖๓      

ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 

19 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําสั่ง คูมือ ขอบังคับตางๆ 
สอดคลองภารกิจกองฯ ตามพ.ร.บ.สบช. 

ระดับ 5 กองทะเบียนฯ 

20 
รอยละของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของกองทะเบียนและ
ประมวลผล 

รอยละ 9๐ กองทะเบียนฯ 

21 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน ระดับ 5 กองเทคโนโลยฯี 

22 
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจ 

ของผูบริหาร 
ระดับ 5 กองเทคโนโลยฯี 

23 ระดับความสําเร็จของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับภาพลักษณองคกร ระดับ 5 กองเทคโนโลยฯี  

24 
ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย  
Cloud University 

ระดับ 5 กองเทคโนโลยฯี 

25 
รอยละของหนวยงานท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดมาตรฐาน 

รอยละ 
100 

กองเทคโนโลยฯี 

26 
 

ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนใหหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
 

ระดับ 5 กองสงเสริม
วิชาการฯ 

27 
 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ ประกาศท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษา 

ระดับ 5 กองสงเสริม
วิชาการฯ 

28 
 

ระดับความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนก 

ระดับ 5 กองสงเสริม
วิชาการฯ 

29 
จํานวนหลักสูตรการศึกษาใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ีตอบสนองความ
ตองการระบบสุขภาพ 

5 หลักสูตร กองสงเสริม
วิชาการฯ 

30 
รอยละของนักศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ีสถาบัน 
กําหนด 

รอยละ 20 กองสงเสริม
วิชาการฯ 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ของ รองศาสตราจารยอรัญญา  เชาวลิต ตําแหนง รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมายท้ังป 

1 
 

รอยละของจํานวนการรับนักศึกษาใหมเทียบกับเปาหมายตามแผนการผลิต 
ปการศึกษา  2565 

20 ≥ 95% 

2 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

20 ระดับ 5 
  

3 
 

ระดับความสําเร็จในการสงเสริม สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการนําวจิัย 
ไปใชประโยชน 

20 ระดับ 5 
  

4 
 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดของหนวยงานสูระดับบุคคล
และนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไปใชในการเลื่อนเงินเดือน 

20 ระดับ 5 

5 
 

รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณภาพรวมของ 
คณะพยาบาลศาสตร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

20 100% 

รวม      100 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ของ รองศาสตราจารยวสุธร ตันวัฒนกุล ตําแหนง รักษาราชการแทนคณบด ี

คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมายท้ังป 

1 
 

รอยละของจํานวนการรับนักศึกษาใหมเทียบกับเปาหมายตามแผนการ
ผลิต ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

20 รอยละ 95.01 

2 
 

ระดับความสําเร็จในการสงเสริม สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจยัใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

20 ระดับ 5 

3 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

20 ระดับ 5 

4 
 

ระดับความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตรและสหเวชศาสตร 

10 ระดับ 5 

5 
 

รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหนี้ผูกพันภาพรวมของคณะ
สาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

10 รอยละ 100 

 
ระดับความสําเร็จการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับหนวยงานของคณะ
สาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 

20 ระดับ 5 

รวม      100 
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สรุปตัวช้ีวัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:  PA)  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ของ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษวินัย สยอวรรณ ตําแหนง ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร 

 

 
 

 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือตัวช้ีวัด น้ําหนัก เปาหมายท้ังป 

1 
 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน 
เพ่ือพัฒนากําลังคนท่ีตอบสนองระบบสุขภาพ เพ่ือจัดตั้ง 
คณะเภสัชศาสตร 

20 ระดับ 5 

2 
ระดับความสําเร็จในการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจยัเพ่ือจัดตั้ง 
คณะเภสัชศาสตร 

20 ระดับ 5 

3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตรทางดานเภสัชกรรม 50 ระดับ 5 
4 
 

ระดับความสําเร็จการถายทอดตัวชี้วัดขององคกรสูระดับหนวยงาน 
ของโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร 

10 ระดับ 5 

รวม      100 



สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 




