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คำนำ 
 สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖9                                
ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความชัดเจนสอดคล้องและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เพื ่อถ่ายทอด  สู ่หน่วยงานในสังกัดสถาบัน                      
พระบรมราชชนก เพื ่อเป ็นแนวทางให้หน่วยงานในสังก ัดสถาบันพระบรมราชชนก นำไปใช ้เป ็นกรอบ                           
ในการพฒันาให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการายงานผลของการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์   
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ฯ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์    
๑8 กลยุทธ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 26 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ 
ขอขอบคุณผู ้บริหาร บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ทั ้งสวนกลางและสวนวิทยาลัยที ่ให้ความร่วมมือ           
ในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกต่อไป 
 
 

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 
สถาบันพระบรมราชชนก  

กันยายน 2565   
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สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 กรอบการประเมิน 
            1.1 การกำกับติดตามและการประเมินผล 
            1.2 วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามและประเมินผล 
            1.3 แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผล 

• กลไกการกำกับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์                    
ของสถาบันพระบรมราชชนก 

            1.4 เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จ 
• เกณฑ์การประเมิน/คะแนนผลการประเมิน 
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ส่วนที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 
              พ.ศ. 2565 - 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์  17 

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  18 
  การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้อง

กับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม 
  

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  24 
 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
  

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  27 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 
  

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  31 
 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
  

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค  
 

 45 
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บทสรุปผู้บริหาร 
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก ตามพระราชบัญญัติสถาบัน    
พระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๒) ดังนั ้น สถาบันพระบรมราชชนกจำเป็นต้องมีการปรับทิศทางขององค์กรเพื ่อให้การดําเนินงาน        
ของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก โดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานส่วนกลาง และวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ ( Strategic 
Planning) เพื ่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสถาบัน ตลอดจนต้องมีการนําแผนยุทธศาสตร์ที ่กำหนด            
สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้วย โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

๑. การศึกษาความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อสถาบันพระบรมราชชนก มีการประชุมเพ่ือระดมสมอง
ร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ๒๐ ปี แผนการศึกษาชาติ ๒๐ ปี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก การวางแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
สถาบันพระบรมราชชนกในครั้งนี้ ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ที่เกิดจากการประชุมระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะทำงานได้นําข้อเสนอมาวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรเพื่อนําไปสู่ก าร
กำหนดสถานะทางยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis  

๓. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์สถาบัน 
พระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จัดทำขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างผู้นําและนวัตกรรมสุขภาพ                     
สู่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ซึ่งในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้กำหนดกรอบ      
การพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์               
๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ เป้าประสงค์ ๑๘ กลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานในการขับเคลื่อน
นโยบายสู ่การปฏิบัติของหน่วยงานภายใต้สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รวมถึงได้มีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการโดยการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการดำเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก ได้อย่างตรงตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งค่ัง และยั่งยืน ต่อไป 

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์ ๑8 กลยุทธ์  
29 ตัวชี ้ว ัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงานของตัวชี ้วัด                   
จำนวน 26 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ จำนวน 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 และตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย      
ที่กำหนดไว้ จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08 ผลการประเมินผลสำเร็จของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์   
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมิน 
เท่ากับ 4.73 หรือระดับดีมาก 
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รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผลการการดำเนินงานตามตวัชี้วัดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(จำนวน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ร้อยละ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ร้อยละ ผลการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การ
ผลิตกําลงัคนดา้นสุขภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการของ
ระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม 
 

8 7 87.5 1 12.5 4.55 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
สุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนและสงัคมอย่างยังยืน 
 

4 4 100 0 0 5.0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การ
บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 

6 3 50 3 50 4.25 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การ
บริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

8 6 75 2 25 4.38 

รวม 26 20 76.92 6 23.08 4.73 

 ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก                  
พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
จำแนกแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ      
ความต้องการ ของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน
พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.5 
และตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 ร้อยละอาจารย์
ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตามกรอบ TQF คะแนนเฉลี่ย 4.5 จากคะแนนเต็ม 5  มีกิจกรรมและโครงการส่งเสริมคุณลักษณะ            
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษามีผลงานนวัตกรรมได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ 75 รางวัล สถาบันมีการเรียน             



 

๓ 
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การสอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในปีการศึกษา 2564 จำนวน 
1,000 คน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของประเทศในการ
ให้บริการรักษาพยาบาล ผลประเมินความสำเร็จตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลมีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.55 คะแนน หรือระดับดีมาก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงานพบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
 ผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ มีการดำเนินงานตามแผนเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้าน
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีการแลกเปลี่ยน มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยและเครือข่ายการวิจัย   
และนวัตกรรม ทั้งสถาบัน ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคม ระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ จำนวน 775 บทความ และระดับนานาชาติ 
จำนวน 95 บทความ มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 1 ผลงาน            
มีศูนย์ English Editing Service Center (EESC) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนวิจัยในระดับนานาชาติ                   
ผลประเมินความสำเร็จตัวชี ้วัดยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมด้านสุขภาพมีผลประเมิน                 
อยู่ในระดับ 5 คะแนน หรือระดับดีมาก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงานพบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 50 และมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 
ร้อยละของวิทยาลัยที่มีระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ ระดับ 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล (ตัวชี้วัดนี้มี 2 ตัวชี้วัด
ย่อย ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ 1. ร้อยละของบุคลากรด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย สบช. 
โมเดล ดำเนินการได้มากกว่าค่าเป้าหมาย แต่ตัวชี้วัดย่อยที่ 2. ร้อยละของชุมชนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
สุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล ดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมาย) ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรม
ที่มีค่า NPS ระดับดีมากข้ึนไป 

ผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ การสร้างต้นแบบและความร่วมมือของสถาบันพระบรมราชชนกกับชุมชน
โดยการสร้างคน และองค์ความรู้ที ่ยั ่งยืนด้วยโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วย สบช. โมเดล 1 วิทยาลัย         
1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย         
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เสมือนห้องปฏิบัติการที่ให้คุณค่าองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื ่อตอบรับกับสถานการณ์ เช่น หลักสูตรการพยาบาลผู ้ป่วยวิกฤต 
(หลักสูตร 1 เดือน) เพื ่อพัฒนากำลังคนทางการพยาบาลด้านการพยาบาลผู ้ป่วยวิกฤตเพื ่อรองรับรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของประเทศ เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาลให้มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ป่วยและญาติได้มั่นใจว่าจะได้รับ
การดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันได้รับการยอมรับในด้านการบริการวิชาการ
โดยมีร้อยละของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมามากถึงร้อยละ 9.41                 
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ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5 ผลประเมินความสำเร็จตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ             
แก่สังคมมีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.25 คะแนนหรือระดับดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดค่าเป้าหมาย 
ในการดำเนินงานจำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือ
เท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 75.0 และตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าค่า
เป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบัน             
ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน 

ผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ สถาบันมีการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เข้ามาใช้งานเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
ปฏิบัติงาน และจัดการเรียนการสอนให้เกิดความคล่องตัว จำนวน 3 ระบบ มีนโยบายขับเคลื่อนองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรสีเขียว มีวิทยาลัยในสังกัดผ่านการประเมินวิทยาลัยสีเขียว ร้อยละ 17.95 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 5 ผลประเมินความสำเร็จตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้
หลักธรรมาภิบาลมีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.38 คะแนน หรือระดับดี  
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ส่วนที่ 1  

กรอบการประเมิน 

1.1 การกำกับติดตามและการประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อประเมินผล    
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ำหนดไว้หรือไม่ โดยให้หน่วยงานในสังกัดรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งข้อมูลที ่ ได้จากการรายงานของ
หน่วยงานในสังกัดจะเสนอต่อผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อรายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน 
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารเพ่ือพัฒนาสถาบันต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามและประเมินผล 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ตามประเด็นยุทธศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน และข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.3 แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผล 
 สถาบันพระบรมราชชนก มีการกำกับติดตามและประมินผลแผนยุทธศาสตร์ โดยติดตามตั้งแต่ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาพรวม รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน หลังจากที่ได้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ ่งเป็นการติดตามในระดับตัวชี้วัดกลยุทธ์        
จะประเมินผลในระดับผลผลิตของแต่ละยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์       
โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายในแผนที่ตั ้งไว้  เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละปี     
และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน นำเสนอท่ีประชุมผู้บริหารต่อไป  
1.4 เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จ 
 เกณฑ์การให้คะแนนการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบัน              
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการคิดคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ใช้วิธีเทียบ
สัดส่วนผลงานทีท่ำได้ให้เป็นร้อยละของเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ในรูปจำนวน หรือร้อยละ หรือระดับความสำเร็จ แล้วแต่กรณี)  

• คะแนน 1 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 0 – 69.99 
• คะแนน 2 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 70 – 79.99 
• คะแนน 3 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 80 – 89.99 
• คะแนน 4 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 90- 99.99 
• คะแนน 5 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 100 

 



 
 

๖ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เกณฑ์การประเมิน/คะแนนผลการประเมิน 
• 1.00 - 1.50 = 1 คะแนน ผลการดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
• 1.51 - 2.50 = 2 คะแนน ผลการดำเนินงานต้องปรับปรุง 
• 2.51 - 3.50 = 3 คะแนน ผลการดำเนินงานระดับพอใช้ 
• 3.51 - 4.50 = 4 คะแนน ผลการดำเนินงานระดับดี 
• 4.51 - 5.00 = 5 คะแนน ผลการดำเนินงานระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

๗ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ส่วนที่ 2 

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569             
ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์ ๑8 กลยุทธ์ 29 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
มีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี ้ว ัดในการดำเนินการ จำนวน 26 ตัวชี ้ว ัด และไม่กำหนดค่าเป้าหมาย             
ในการประเมิน จำนวน 3 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
จำนวน 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 และตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08 ผลการประเมินผลสำเร็จของตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มีผลการประเมิน 
เท่ากับ 4.73 หรือระดับดีมาก 

ผลการการดำเนินงานตามตวัชี้วัดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(จำนวน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ร้อยละ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ร้อยละ ผลการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การผลิต
กําลังคนดา้นสุขภาพที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม 

8 7 87.5 1 12.5 4.55 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสขุภาพ
เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ
สังคมอย่างยังยนื 

4 4 100 0 0 5.0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบ
สุขภาพโดยการมสี่วนร่วมของชมุชน 

6 2 33.3 4 66.7 4.25 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหาร
จัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

8 6 75 2 25 4.38 

 26 20 76.92 6 23.08 4.73 

  

 ผลการว ิเคราะห์การดำเน ินงานตามตัวชี ้ว ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก                           
พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
จำแนกแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า 



 
 

๘ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ                    
ความต้องการ ของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า 
มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.5 ได้แก่    
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของประเทศและผู้เรียน             
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบัน
กำหนดภายในภาคการศึกษาที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 คะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ตามการรับรู ้ของตนเองของนักศึกษาแต่ละชั ้นปี ตัวชี ้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์ของสถาบันในระดับดีขึ ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕1 จากคะแนนเต็ม ๕)   
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์             
ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕1 จากคะแนนเต็ม ๕) ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จ          
ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
และตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.5 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 
2.1.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามกรอบ TQF คะแนนเฉลี ่ย 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 มีกิจกรรมและโครงการส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต                  
ที่พึงประสงค์ นักศึกษามีผลงานนวัตกรรมได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ 75 รางวัล สถาบันมีการเรียนการสอน             
ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,000 คน 
เป็นการยกระดับคุณภาพชีว ิต ผลิตกำลังคนเพื ่อตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของประเทศในการให้บริการ
รักษาพยาบาล ผลประเมินความสำเร็จตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.55 คะแนน หรือระดับดีมาก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน มีประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน
พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่    
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 
จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนเงินทุนวิจัย
ภายนอก ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล  

ผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ มีการดำเนินงานตามแผนเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงด้านวิจัย
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีการแลกเปลี่ยน มีระบบพี่เลี ้ยงนักวิจัยและเครือข่ายการวิจัย                    
และนวัตกรรม ทั้งสถาบัน ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคม ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผล
งานวิจัยที ่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยที ่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ จำนวน 775 บทความ และระดับนานาชาติ                  
จำนวน 95 บทความ มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 1 ผลงาน                  
มีศ ูนย์ English Editing Service Center (EESC) เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนวิจัยในระดับนานาชาติ                     
ผลประเมินความสำเร็จตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพมีผลประเมินอยู่ในระดับ 
5 คะแนน หรือระดับดีมาก 



 
 

๙ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า  
มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่            
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 
ร้อยละของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของวิทยาลัยที่มีระดับ
ความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการ ระดับ 5 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล (ตัวชี้วัดนี้มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ 1. ร้อยละของ
บุคลากรด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล ดำเนินการได้มากกว่าค่าเป้าหมาย 
แต่ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2. ร้อยละของชุมชนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล ดำเนินการได้น้อย
กว่าค่าเป้าหมาย) ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีค่า NPS ระดับดีมากข้ึนไป 
 ผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ การสร้างต้นแบบและความร่วมมือของสถาบันพระบรมราชชนกกับชุมชน
โดยการสร้างคน และองค์ความรู้ที่ยั่งยืนด้วยโครงการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วย สบช. โมเดล 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง 
เสมือนห้องปฏิบัติการที่ให้คุณค่าองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่เพื่อตอบรับกับสถานการณ์ เช่น หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน) เพื่อพัฒนากำลังคน
ทางการพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรองรับรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู ้ป่วยและญาติได้มั ่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี  นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถาบันได้รับการยอมรับในด้านการบริการวิชาการโดยมีร้อยละของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
เทียบกับปีที่ผ่านมามากถึงร้อยละ 9.41 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั ้งไว้ที ่ร้อยละ 5 ผลประเมินความสำเร็จ                
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคมมีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.25 คะแนนหรือระดับดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
4 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน
จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 
6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.0 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างระบบบริหารอัตรากำลังและ
สมรรถนะ ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของสถาบันในการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภายใน ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในสถาบันที ่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม               
(Green Office) ในระดับดีขึ ้นไป ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จำนวนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจหลักและการ
บริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จำนวนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ 
Cloud University และตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.0 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบันที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ                 



 
 

๑๐ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน 

ผลการดำเนินงานเด่น ได้แก่ สถาบันมีการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เข้ามาใช้งานเป็นเครื่องมือในการบริหาร ปฏิบัติงาน 
และจัดการเรียนการสอนให้เกิดความคล่องตัว จำนวน 3 ระบบ มีนโยบายขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียว 
มีวิทยาลัยในสังกัดผ่านการประเมินวิทยาลัยสีเขียว ร้อยละ 17.95 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ร้อยละ 5              
ผลประเมินความสำเร็จตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล                     
มีผลประเมินอยู่ในระดับ 4.38 คะแนน หรือระดับดี  
 

 
แผนภูมิภาพแสดงการเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการประเมินความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์  

สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569 ปีงบระมาณ พ.ศ. 2565 
 

  



 
 

๑๑ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์  

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม ประกอบด้วย                
2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือ
เท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.5 และมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.5  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายและผลการ
ดำเนินการของตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

ร้อยละ
ของการ

ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะการ
จัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล 

1.1.1 จำนวนหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพของ
ประเทศและผู้เรียน  
      1) ระดับปริญญาตรี 
      2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
           2.1) ระดับปริญญาโท            

 
 
1 
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๑ 
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บรรลุ 
 
 

บรรลุ 

 
 

100 
 
 

100 

 
 

5 
 
 

5 
           2.2) ระดับปริญญาเอก 0 0 ไม่ประเมิน 
1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

0 0 ไม่ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผล
การสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สถาบันกำหนดภายใน         
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 
69.99 

บรรลุ 
 

139.98 5 



 
 

๑๒ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายและผลการ
ดำเนินการของตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

ร้อยละ
ของการ

ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

1.2.2 คะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาตามการรับรู้
ของตนเองของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
      1) ชั้นปีที่ 1 
      2) ชั้นปีที่ 2 
      3) ชั้นปีที่ 3 
      4) ชั้นปีที่ 4 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐาน
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

1.3.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผล
การประเมินอัตลักษณ์ของสถาบันในระดับ 
ดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.๕1 จากคะแนนเต็ม ๕) 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 
97.73 

บรรลุ 
 

488.65 5 

1.3.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มี             
ผลการประเมินการบริการสุขภาพด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป                  
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕1 
จากคะแนนเต็ม ๕) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 
74.29 

บรรลุ 
 

235.72 5 

เป้าประสงค์ที่ 2: อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.1.1 ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ระดับ 1 ระดับ 1 บรรลุ 100 5 

2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการ
ประเมินตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ      
ด้านการสอน (Professional Standard 
Framework)     

0 – ไม่ประเมิน 

2.1.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบัน                 
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
      1) ผูช้่วยศาสตราจารย์     

 
 

ร้อยละ 5 

 
ร้อยละ 
0.98 

 

 
ไม่บรรลุ 

 
 

19.60 

 
 

1 

      2) รองศาสตราจารย์ ร้อยละ – - ไม่ประเมิน 
2.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบัน           
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ร้อยละ 25 25.96 
 

บรรลุ 
 

103.84 5 

ผลการประเมิน 4.55 



 
 

๑๓ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์  
มีการกำหนดตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับ                  
ค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายและผลการ
ดำเนินการของตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 
ของการ

ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

เป้าประสงค์ที่ 1: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติ                   
และนานาชาต ิ

1.1.1 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์  
       1) ระดับชาติ  
       2) ระดับนานาชาติ 
 

 
 

42 
4.16 

 
 

42.04 
5.16 

 
 

บรรลุ 
บรรลุ 

 
 
100.09 
124.13 

 
 

5 
5 

1.1.2 จำนวนผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการท่ีถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับ
การยอมรับ 
 

20  328  บรรลุ 1,640 5 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลักดันให้มีการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.2.1 จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก 25.00  
ลบ. 

 

48.1854 
ลบ. 

บรรลุ 192.74 5 

เป้าประสงค์ที่ 2: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา              
สุขภาวะของชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคม 
2.1.1 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 
       1) ระดับชาติ  

 
 30   

 
100  

 
บรรลุ 

 
333.33 

 
5 

       2) ระดับนานาชาติ 
 

0 0 ไม่ประเมิน 

ผลการประเมิน 5 
 

 



 
 

๑๔ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด 
จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 50 และมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายและผลการ
ดำเนินการของตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 
ของการ

ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

เป้าประสงค์ที่ 1: เป็นศูนย์บริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพและสุขภาวะชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการและการจัดตั้ง
ศูนยบ์ริการวิชาการ (Training Center) 
1.1.1 ร้อยละของวิทยาลัยที่มีระดับ
ความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ศูนย์บริการวชิาการ ระดับ 5 

ร้อยละ 40 
 

ผ่านระดับ 
2 จำนวน 
38 แห่ง 

ไม่บรรลุ 0 1 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการให้เป็น                   
ที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
1.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
       1) ระดับชาติ 
       2) นานาชาติ 

 
 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 5 

 
 
 

30.26 
5.69 

 
 
 

บรรลุ 
บรรลุ 

 
 
 

302.6 
113.8 

 
 
 

5 
5 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพ ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบ
สุขภาพ 
1.3.1 ร้อยละของอัตราเพ่ิมของการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่นำไปใช้เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 
 

33.33 บรรลุ 666.6 5 

1.3.2 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล 
       1) บุคลากรด้านสุขภาพ 
       2) ชุมชน 

 
 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 

 
 

99.57 
91.41 

 
 

บรรลุ 
ไมบ่รรลุ 

 
 

104.81 
96.22 

 
 

5 
4 

1.3.3 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีค่า 
NPS ระดับดีมากข้ึนไป 

ร้อยละ 70  60.87 ไม่บรรลุ  86.96 4 

เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ 
2.1.1 ร้อยละของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จาก
การบริการวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 9.41 บรรลุ 188.2 5 

ผลการประเมิน 4.25 



 
 

๑๕ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสู่องค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
มีการกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 8 ตัวชี ้ว ัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีตัวชี ้ว ัดที ่มีผล           
การดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.0 และตัวชี้วัดที่มีผล         
การดำเนินงานน้อยกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.0 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายและผลการ
ดำเนินการของตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 
ของการ

ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะตามท่ีสถาบันกำหนด 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตรากำลังและสมรรถนะ  
เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของสถาบัน 
1.1.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างระบบ
บริหารอัตรากำลังและสมรรถนะ 

ระดับ 3 ระดับ 3 บรรลุ 100 5 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
1.2.1 ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับของสถาบันที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
       1) ผู้บริหาร 
       2) บุคลากร 

 
 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70 

ยังไม่ได้
กำหนด

เกณฑ์การ
ประเมินฯ 

 
 
 

ไม่บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

 
 
 

0 
0 

 
 
 

1 
1 

เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ                
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ 

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
2.1.1 ระดับความสำเร็จของสถาบันในการ
พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการ           
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ระดับ 3 ระดับ 3 บรรลุ 100 5 

2.1.2 จำนวนคณะและสถาบันที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
       1) ระดับสถาบัน 
       2) ระดับคณะ 

 
 
 

0 
0 

 
 
 
- 
-  

ไม่ประเมิน 
ไม่ประเมิน 



 
 

๑๖ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายและผลการ
ดำเนินการของตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 
ของการ

ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน) 

เป้าประสงค์ที่ 3: เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                         
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
3.1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ระดับสถาบัน 

86  84.32 ไม่บรรลุ 98.04 4 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการนำการควบคุมภายในเป็นเครือ่งมือในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

3.2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม
ภายใน 

ระดับ 3 ระดับ 5 บรรลุ 166.66 5 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.3.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในสถาบัน                
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 5 17.95 
(7 แห่ง) 

บรรลุ 359 5 

เป้าประสงค์ที่ 4: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
4.1.1 จำนวนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม              
พันธกิจหลักและการบริหารจัดการที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้                 
และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน 

3 ระบบ 
 

3 ระบบ 
 

บรรลุ 100 5 

4.1.2 จำนวนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปและพ้ืนฐานวิชาชีพที่จัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ Cloud University 

2 รายวิชา 
 

2 รายวิชา 
 

บรรลุ 100 5 

ผลการประเมิน 4.38 

 

 

 

 



 
 

๑๗ 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4  
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยทุธ ์

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 - 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 



 
 

๑๘ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การผลิตกำลังคนด้านสขุภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความตอ้งการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม 

 

• เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21              
และสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

• เป้าประสงค์ที่ 2: อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล  



 

๑๙ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม   
เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล 

1.1.1 จำนวนหลักสูตร
การศึกษาใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการระบบสุขภาพ
ของประเทศและผู้เรียน  
      1) ระดับปริญญาตรี 
      2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
           2.1) ระดับ
ปริญญาโท 
           2.2) ระดับ
ปริญญาเอก  

 
 
 

 
1 
 

1 
 

N/A 

 
 
 
 

1 
 

2 
 

0 

 
 
 
 

๑ 
 

๒ 
 

๐ 
 

๑. จัดทำระบบและกลไกที่สำคัญ 
ในการจัดทำหลักสูตร 
     (1) ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ 
     (2) ระบบและกลไกการพัฒนา มคอ. 2 
๒. กลั่นกรองหลักสูตรใหม่ตามที่คณะเสนอ  
๓. ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
๔. ติดตามการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการและสภา
สถาบัน  
๕. ตรวจสอบและติดตามการลงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อมูลในระบบ CHECO กับเล่มเอกสาร
หลักสูตร (มคอ. ๒) 
 

การนำเข้าข้อมูล
หลักสูตรในระบบ 
CHECO มีข้อผิดพลาด 
มีผลให้การรับรอง
หลักสูตรจาก สป.อว. 
ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ
การกู้เงิน กยศ. ของ
นักศึกษา 

กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตร
การศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ 
AUN-QA  ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตรด้วย
คะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 

N/A 0 0 ไม่ประเมิน 
สบช.ใช้เกณฑ์AUN-QAปีงบประมาณ 2566 

(ปีการศึกษา 2565) 
 

 กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
1.2.1 ร้อยละของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่สถาบัน
กำหนดภายในภาค
การศึกษาท่ี 1 
 

ร้อยละ
15.03 

ร้อยละ 50 ร้อยละ ๖๘.๙๙ ๑. จัดทำคู่มือระบบการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
ทุกวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเพ่ือให้
วิทยาลัยนำไปปฏิบัติ 
๒. ประสานสถาบันภาษา เพื่อทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 
๓. จัดสอบตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา 
4. ดำเนินการตรวจข้อสอบเพ่ือรายงานผลการสอบตาม
เกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
 
 

 กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 
 



 

๒๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

1.2.2 คะแนนเฉลี่ยทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาตามการรับรู้
ของตนเองของนักศึกษา           
แต่ละชั้นปี 
      1) ชั้นปีที่ 1 
      2) ชั้นปีที่ 2 
      3) ชั้นปีที่ 3 
      4) ชั้นปีที่ 4 
 

 
 
 
 
 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

 
 
 
 
 

3.60 
3.70 
3.80 
3.90 

(คะแนน
เต็ม ๕) 

 
 

 
 
 
 
 

4.15 
4.08 
4.08 
4.13 

 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา 
๒. จัดทำร่างแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
๓. ส่งร่างให้ทุกวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
๔. จัดทำแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา และเก็บข้อมูลผ่านระบบ Online  
๕. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินทักษะการเรียนรู ้            
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาแยกตามรายชั้นป ี

นักศึกษาให้ความร่วมมือ
ในการตอบค่อนข้างน้อย 
ต้องกำกับติดตาม
บ่อยครั้ง 

กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
1.3.1 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์                
ของสถาบันในระดับดี              
ขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕1 
จากคะแนนเต็ม ๕) 

N/A ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 97.73 
 

ผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตของ
สถาบันพระบรมราชชนก ตามแบบประเมินตัวชี้วัดตาม 
แผนยุทธศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ย ฯ                    
≥ 3.51 เท่ากับ 992 คนจากผู้สำเร็จการศึกษา                           
ที่ตอบประเมิน 1,015 คน 

ผู้สำเร็จการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบ
ประเมินอัตลักษณ์ล่าช้า 

กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 



 

๒๒ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

1.3.2 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลกาประเมิน
การบริการสุขภาพด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ในระดับดี
ขึ้นไป  (คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕1 
จากคะแนนเต็ม ๕) 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 94.29 
 

ผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบการบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ ตามแบบประเมินตัวตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยฯ ≥ 3.51 
เท่ากับ 924  คนจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ตอบประเมิน 
980 คน 
 

ผู้สำเร็จการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องตอบแบบ 
ประเมินอัตลักษณ์ล่าช้า 

กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

เป้าประสงค์ที่ 2: อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.1.1 ระดับความสำเร็จ 
ในการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

N/A ระดับ 1 
 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของ
สถาบันพระบรม
ราชชนก 

คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก  530/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก 
 

- กองทรัพยากร
บุคคล 
 

2.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ที่ผ่านการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การสอน (Professional 
Standard Framework) 

N/A 0 - ไม่ประเมิน- - กองทรัพยากร
บุคคล 



 

๒๓ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

2.1.3 ร้อยละอาจารย์
ประจำสถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ  
      1) ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
      2) รองศาสตราจารย์ 

 
 
 

N/A 
N/A 

 
 
 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ – 

ปี 2565 
มีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
จำนวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 

0.98 

คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 700/2565  
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการด้านการสอนให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 

- กองทรัพยากร
บุคคล 
 

2.1.4 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25.96 คณะพยาบาลศาสตร์ 
อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 353 คน   
คิดเป็นร้อยละ 19.17 ของจำนวนอาจารย์ประจำของ
สถาบันทั้งหมด 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 125 คน   
คิดเป็นร้อยละ 6.79 ของจำนวนอาจารย์ประจำของ
สถาบันทั้งหมด 
อาจารย์ประจำของสถาบันทั้งหมด  มีจำนวนทั้งสิ้น 
1,841 คน อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก        
รวมทั้งสิ้น 478 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96 ของจำนวน
อาจารย์ประจำของสถาบันทั้งหมด 
 

 
 

กองทรัพยากร
บุคคล 
 

 



 

๒๔ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

• เป้าประสงค์ที่ 1: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและ
นานาชาติ 

• เป้าประสงค์ที่ 2: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
1.1.1 ร้อยละของจำนวน
ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการท่ีตีพิมพ์ต่อจำนวน
อาจารย์  
       1) ระดับชาติ  
       2) ระดับนานาชาติ 
 

 
 
 

ร้อยละ 
41.19 
4.16 

 

 
 
 

ร้อยละ 
42 

4.16 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 
42.04 (774 บทความ) 
5.16 ( 95 บทความ) 

 

1) ระดับชาติ 
     ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ มีจำนวน 774 บทความ
ต่อจำนวนอาจารย์ 1,841 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.04  

2) ระดับนานาชาติ 
     ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 95 
บทความต่อจำนวนอาจารย์ 1,841 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.16 

- กองวิจัย            
และพัฒนา
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.2 จำนวนผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท่ีถูก
อ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับ
การยอมรับ 
 

N/A 20 
บทความ 

 

328 บทความ 
 

     ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีถูกอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับมีจำนวน 328 
บทความ แบ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน 
226 บทความ และวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
102 บทความ  

- กองวิจัย           
และพัฒนา
นวัตกรรม 



 

๒๖ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลักดันให้มีการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
1.2.1 จำนวนเงินทุนวิจัย
ภายนอก 
 
 

25.00  
ลบ. 

25.00  
ลบ. 

48,185,419 บาท 
 
 
 
 

     เงินทุนวิจัยจากภายนอก เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
48,185,419 บาทจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
จำนวน 33,090,319 บาท 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ มีจำนวนเงินทุนวิจัย
ภายนอกจำนวน 15,095,100 บาท 

- กองวิจัย           
และพัฒนา
นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ 2: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม 
2.1.1 จำนวนนวัตกรรม          
ที่ได้รับรางวัล 
       1) ระดับชาติ  
       2) ระดับนานาชาติ 
 

 
 

28 ชิ้นงาน 
0 ชิ้นงาน 

 
 

30 ชิ้นงาน 
0 ชิ้นงาน 

 
 

100 ชิ้นงาน 
0 

     ในระดับชาติมีนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจำนวน 
ชิ้นงาน แบ่งเป็นรางวัลของอาจารย์และบุคลากร 
จำนวน 20 ชิ้นงาน และของนักศึกษา จำนวน 80 
ชิ้นงาน ส่วนในระดับนานาชาติยังไม่มีรางวัล 
 

- กองวิจัย         
และพัฒนา
นวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 



 

๒๗ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ โดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 

 

• เป้าประสงค์ที่ 1: เป็นศูนย์บริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพและ
สุขภาวะชุมชน 

• เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการ 



 

๒๘ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

(รอบ 12 เดือน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 1: เป็นศูนย์บริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพและสุขภาวะชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการและการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Training Center) 
1.1.1 ร้อยละของวิทยาลัย
ที่มีระดับความสำเร็จในการ
เสริมสรา้งความเข้มแข็งของ
ศูนย์บริการวชิาการ ระดับ 5 
 

N/A ร้อยละ 40 
 

ดำเนินการผ่านระดับ 2 
จำนวน 38 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 97.44  
ขณะนี้ทุกวิทยาลัยกำลัง
ดำเนินการในระดับ 3 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
ดำเนินการระดับ 4 จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการ
ระดับ 3 จำนวน 8 แห่ง 
คณะพยาบาลศาสตร์  
ดำเนินการระดับ 2 จำนวน 30 แห่ง 

สถาบนัพระบรมราชชนก
และคณะยังไม่มีฐานข้อมูล
จึงไม่สามารถเชื่อม
ฐานข้อมูลกับวิทยาลยัได ้

กองบริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
1.2.1 ร้อยละของบุคลากร
ทีไ่ด้รับเชิญเป็นวิทยากร 
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ             
ที่ปรึกษา เพ่ิมขึ้นจากปี             
ที่ผ่านมา 
       1) ระดับชาติ 
       2) นานาชาติ 
 
 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 12 

N/A 

 
 
 
 

 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 5 

 
 
 

1) ระดับชาติ   
จำนวน 532 คน จาก
จำนวนอาจารย์ประจำที่
ปฏิบัติงานจริง 1,758 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.26 
2) ระดับนานาชาติ  
จำนวน 100 คน จาก
จำนวนอาจารย์ประจำที่
ปฏิบัติงานจริง 1,758 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.69 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
เป็นวิทยากรระดับอาเซียน 45 คน จากจำนวน
อาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 409 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 11.00 ระดับชาติ จำนวน 156 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.14 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรระดับชาติ 
จำนวน 376 คน จากจำนวนอาจารย์ประจำที่
ปฏิบัติงานจริงจำนวน 1,349 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.76  

- กองบริการ
วิชาการ 



 

๒๙ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

(รอบ 12 เดือน) 
เป็นวิทยากรระดับนานาชาติ จำนวน 55 คน จาก
จำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงจำนวน 1,349 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 
หมายเหตุ: ร้อยละของบุคลากร ฯ เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 30.26 – 12 = 28.26  

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพ ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ 
1.3.1 ร้อยละของอัตรา
เพ่ิมของการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ที่นำไปใช้เทียบกับปี           
ที่ผ่านมา 
 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 33.33 
 

ปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์มีจำนวนหลักสูตร 
28 หลักสูตรใหม่ ปี 2565 มีจำนวนหลักสูตรใหม่ 
31 หลักสูตร (เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 3 หลักสูตร) 
ปี 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์มีหลักสูตร 8 หลักสูตร หลักสูตรใหม่ 
ปี 2565 17 หลักสูตร (เพ่ิมขึน้ 9 หลกัสูตร) 

- กองบริการ
วิชาการ 
 

1.3.2 ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะด้าน
สุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล 
       1) บุคลากรด้าน
สุขภาพ 
       2) ชุมชน 

 
 
 

N/A 
 

N/A 

 
 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 95 
 

 
 
 

1) บุคลากรด้านสุขภาพ  
ร้อยละ 99.57 

 2) ชุมชน ร้อยละ 91.41 

  1) บุคลากรด้านสุขภาพ  
(อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ 
ด้วย สบช. โมเดล ร้อยละ 99.57 สายสนับสนุน
ร้อยละ 99.88 นักศึกษาร้อยละ 100) 
  2) ชุมชน  
(ประชาชนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ 
ร้อยละ 91.41)  

- กองบริการ
วิชาการ 
 



 

๓๐ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

(รอบ 12 เดือน) 
1.3.3 ร้อยละของหลักสูตร
ฝึกอบรมที่มีค่า NPS ระดับ          
ดีมาก ขึ้นไป 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 60.87 คณะพยาบาลศาสตร์ มี 80 หลักสูตร ค่าNPS                 
ที่ผ่านเกณฑ์ 50 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 62.5 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
มี 12 หลักสูตร ค่าNPS ที่ผ่านเกณฑ์ 6 หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 50 

- กองบริการ
วิชาการ 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ 
2.1.1 ร้อยละของอัตรา
เพ่ิมของเงินรายได้จากการ
บริการวิชาการเทียบกับปี         
ที่ผ่านมา 

 

N/A ร้อยละ 5  
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์  

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 62.75 
คณะพยาบาลศาสตร์  
ลดลงร้อยละ 31 .21 

 
รวมรายได้  

ปี 2565 เพ่ิมข้ึน 
29,503,649.42 บาท  

  คิดเป็นอัตราเพ่ิม  
ร้อยละ 9.41 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
ปี 2564 เงินจากบริการวิชาการ 25,593,718 
บาท ปี 2565 เงินจากบริการวิชาการ 
41,653,600 บาท เพ่ิมข้ึน 16,059,882 บาท 
คณะพยาบาลศาสตร์  
ปี 2564 เงินจากบริการวิชาการ  
145,967,190.42 บาท  
ปี 2565 เงินจากบริการวิชาการ 
100,403,659.00  บาท  
ลดลง 45,563,531.42 

ข้อมูลการให้บริการ
วิชาการ ระหว่างเดือน 
1 ตุลาคม 2564 ถึง 
30 มิถุนายน 2565  
( 9 เดือน ) 

กองบริการ
วิชาการ 
 



 

๓๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

• เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะตามที่สถาบันกำหนด 

• เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

• เป้าประสงค์ที่ 3: เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม ทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• เป้าประสงค์ที่ 4: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๒ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการ

ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะตามท่ีสถาบันกำหนด 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตรากำลังและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของสถาบัน 
1.1.1 ระดับความสำเร็จ   
ในการสร้างระบบบริหาร
อัตรากำลังและสมรรถนะ 
 
 
 

N/A ระดับ 3 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการบุคลากรสถาบัน 
พระบรมราชชนก 
2. มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ  
ทุกเดือน เพ่ือกำหนดนโยบาย          
การบริหารจัดการบุคลากร           
ด้านอัตรากำลังและสมรรถนะ 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
3. มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร           
ด้านอัตรากำลังและสมรรถนะ 
4. จัดกิจกรรมพัฒนา                      
ด้านอัตรากำลัง 
5. ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรด้านอัตรากำลัง 
 
 
 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก 
2. มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ จำนวน 3 
ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายด้านอัตรากำลัง  
การบริหารตำแหน่งว่างสายการสอนและ                 
สายสนับสนุน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับ  
ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์     
ต่อสถาบัน 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการบริหารงานบุคคลและขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการของสถาบัน ฯ 
 

- กองทรัพยากร
บุคคล 
 



 

๓๓ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการ

ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
1.2.1 ร้อยละของ
ผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับของสถาบันที่ผ่าน
การประเมินสมรรถนะตาม
เกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
       1) ผู้บริหาร 
       2) บุคลากร 
 

 
 
 
 
 

N/A 

N/A 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70 

ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเกณฑ์ 
การประเมินสมรรถนะของ
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบัน   

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ 
(Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน              
เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ 

เนื่องจากในปี         
256๔ – 2565                   
ไมม่ีข้อมูลหรือเกณฑ์ 
การประเมินสมรรถนะ
ของผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ              
ของสถาบัน ฯ       
 

กองทรัพยากร
บุคคล 
 

เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
2.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของสถาบันในการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 
 

N/A ระดับ 3 ระดับ ๓ 
 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) 
๒. ดำเนินการวิเคราะห์องค์กรของสถาบัน
พระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ EdPEx               
และจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational 

- กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 



 

๓๔ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการ

ดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

2.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของสถาบันในการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) (ต่อ) 

Profile : OP) และเป้าหมายในการพัฒนา            
สู่ความเปน็เลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
๓. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
ของสถาบันพระบรมราชชนก                           
และแนวทาง/วธิีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช ้
 
 

2.1.2 จำนวนคณะและ
สถาบันที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
       1) ระดับสถาบัน 
       2) ระดับคณะ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N/A 

N/A 

 
 
 
 
 
 

0 
0 
 
 
 

 
 
 

เป็นตัวชี้วัดที่รับการประเมินใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ประเมิน 

- กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 

 



 

๓๕ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

เป้าประสงค์ที่ 3: เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
3.1.1 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ระดับ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85.22 86 สถาบันพระบรมราชชนก  
ได้ดำเนินการประเมิน
คุณธรรม 
และความโปร่งใส ป้องกัน
การทุจริตในองค์กรและ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รวมถึง
ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการให้บริการประชาชน
จากหน่วยงาน ผู้ประเมิน
ภายนอก ผลการประเมิน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
และการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะโดยได้รับคะแนน
การประเมินร้อยละ 84.32   

1.1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านทาง 
YouTube NACC โดยสำนักงาน ป.ป.ช.  
ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 
1.2 ดำเนินการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 
ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 
2.๑ ดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของสถาบัน ฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒.๒ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลปฏิทินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

     หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ (กอง) 
ในการตอบแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ (OIT) 
ไม่สามารถจัดทำข้อมูล 
เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของสถาบัน ฯ  
ได้ทันภายในเวลา 
ที่กำหนด กองกลาง 
และประชาสัมพันธ์ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ
ดำเนินการ ITA  
ของสถาบัน 
พระบรมราชชนก  

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ์ 



 

๓๖ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

3.1.1 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ระดับ
สถาบัน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนกรับทราบ 
๓.๑ ดำเนินการลงทะเบียนในนามของสถาบัน ฯ 
เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)   
พร้อมนำเข้าข้อมูล 
๓.๒ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน และภายนอก ๒ ส่วน 
4.๑.1 ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
แบบวัด (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยการจัดส่ง QR Code  
ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด 
4.๑.2 ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
แบบวัด(External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) โดยการจัดส่ง QR Code 
ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด 

จึงดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลดังกล่าวส่งต่อ
สำนักงาน ป.ป.ช. แทน 
เพ่ือให้สามารถส่ง
ประเมินได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  
(30 เมษายน 2565) 



 

๓๗ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

3.1.1 คะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ระดับ
สถาบัน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.๑.1 ดำเนินการแจ้งเวียนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะตามแบบ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
5.๑.2 ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการ (ITA) 
ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2565 
5.๑.3 ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการ (ITA) 
ของสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2/2565 
5.2 ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ของสถาบัน 
พระบรมราชชนก ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 84.32 
 



 

๓๘ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการนำการควบคุมภายในเป็นเครือ่งมือในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
3.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A ระดับ 3 
 

     สถาบันพระบรมราชชนก 
มีกระบวนการปฏิบัติงานที่
บุคลากร ผู้บริหาร มีบทบาท
ร่วมกันในการสร้างความ
เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงาน 
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน ช่วยให้
การบริหารทรัพยากรของ
หน่วยงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
มีการบริหารความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  
ซึ่งมีผลกระทบทำให้การ
ดำเนินงาน ไม่ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กร  

1.1 ดำเนินการจัดทำคำสั่งควบคุมภายใน 
สถาบันพระบรมราชนก 
1.2 ดำเนินการเสนออธิการบดีสถาบัน ฯ ลงนาม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 
สถาบันพระบรมราชชนก  
2.1 จัดทำผังกระบวนการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 2 ผัง 
(ส่วนกลางและส่วนงานย่อย) 
2.2 ดำเนินการเผยแพร่ผังกระบวนการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของสถาบัน 
พระบรมราชชนกให้หน่วยงานในสังกัดสถาบัน ฯ
รับทราบ 
3. จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก  
4 หน่วยงานหลักเพ่ือดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
4.1  ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ (ปค.4) 

1. มีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัด
กลยุทธ์ของสถาบัน
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและ
บริบทของสถาบัน 
2. ความไม่ชัดเจนและ
ความเข้าใจในพันธกิจ
ขององค์กร  
ทำให้การดำเนินการของ
แต่ละส่วนงานไม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
3. จากสาเหตุ 2 
ประการขา้งต้น ทำให้
การดำเนินการล่าช้ากว่า
กำหนด 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ์ 



 

๓๙ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

3.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมภายใน 
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งสถาบันพระบรมราชชนก
สามารถดำเนินการได้สูงกว่า
เป้าหมายที่ระดับ 5 
 

และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
แบบ (ปค.5)  
จากหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วยงานหลัก 
4.2.1 ดำเนินการจัดประชุมรายงานผลการ
ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
รอบ 6 เดือน ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 
เพ่ือจัดรายงาน ปค.4 และ ปค.5 ของสำนักงาน
อธิการบดี และสำนักวิชาการ 
4.2.2 ดำเนินการจัดทำรายงานและหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 
ปค.4 และ ปค.5) ของสถาบันพระบรมราชชนก      
4.2.2 ดำเนินการจัดทำรายงานและหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 
ปค.4 และ ปค.5) ของสถาบันพระบรมราชชนก   
4.2.3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงสถาบัน ฯ   
ในวันที่ 4 กันยายน 2565 
 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายงาน ปค.1 ปค.4 ปค.5 
และแบบติดตาม ปค.5 ของสถาบัน ฯ  



 

๔๐ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

3.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมภายใน 
(ต่อ) 

 

5.1.1 ดำเนินการจัดทำรายงานและหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 
ปค.4 และ ปค.5) ของสถาบันพระบรมราชชนก 
เพ่ือส่งให้กับกระทรวงสาธารณสุข 
5.2.1 ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผล
การดำเนินงานควบคุมภายในของสถาบัน ฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.3.1 ร้อยละของ
หน่วยงานภายในสถาบัน             
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ในระดับดี
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

N/A ร้อยละ 5      วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนกมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน มีการ
บริหารจัดการที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
โดยการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
 มีแนวทางในการจัดการของ
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ไปถึงการเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เป็นมิตร

1. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง สถาบันพระบรมราช
ชนก ที่ 1110/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สำนักงานสีเขียว (Green Office) 
2.ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการดำเนินงาน
สำนักงานสีเขียว  
2.1 ดำเนินการประกาศนโยบายด้านการ
ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2565 
3. ดำเนินการจัดทำ website สำนักงานสีเขียว 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร รายละเอียด
ตัวชี้วัดและเอกสารเครื่องมือการายงานผลการ

     เนื่องจากนโยบาย 
(Green Office) เป็น
นโยบายใหม่ที่ต้องมีการ
ขับเคลื่อนใหม่ทาง
วิทยาลัยจำเป็นจะต้องมี
การเรียนรู้และปรับตัว
กับเกณฑ์ตัวชี้วัดใหม่เพ่ือ
การปฏิบัติได้จริง 
 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ์ 
 



 

๔๑ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

3.3.1 ร้อยละของ
หน่วยงานภายในสถาบัน             
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ในระดับดี
ขึ้นไป (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับสิ่งแวดล้อมและปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกมาใน
ปริมาณต่ำรวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ซึ่งวิทยาลัยในสังกัดสามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Green 
Office) ในระดับดีขึ้นไป 
จำนวน 7 วิทยาลัยคิดเป็น
ร้อยละ 20 
 

ดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและ ใช้ google form 
/ google drive เป็นเครืองมือรวบรวม 
3.1 ข่าว/กิจกรรมที่แสดงการสื่อสารมหาวิทยาลัย
บันสีเขียว(Green University) 
3.2 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล
ติดตามมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
ผ่าน Google Drive 
3.3 ใช้คู่มือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากมีความละเอียด  
โดยแจกให้วิทยาลัยละ 1 เล่ม 
4. ดำเนินการจัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหารจัดการสำนักงาน 
สีเขียว (Green Office) ของสถาบัน ฯ  
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 
ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี และมีการจัดนิทรรศการ  
นำเสนอผลงาน จากวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จ.พิษณุโลก พร้อมทั้ง แชร์ประสบการณ์
ถ่ายทอด อุปสรรคปัญหาและกระบวนการจัดการ 
สำนักงานสีเขียว จนได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การ



 

๔๒ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

3.3.1 ร้อยละของ
หน่วยงานภายในสถาบัน             
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ในระดับดี
ขึ้นไป (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมิน สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้วิทยาลัยในสังกัด 38 แห่งและ
ผู้แทนจาก กอง และคณะ 2 คณะ รวมผู้เจ้า
ประชุม 110 คน 
5. วิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์วิทยาลัยสีเขียว  
ระดับดี 7 วิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 

๔๓ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

เป้าประสงค์ที่ 4: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4.1.1 จำนวนระบบ
สารสนเทศที่ครอบคลุม 
พันธกิจหลักและการ
บริหารจัดการที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ มีความเป็น
ปัจจุบัน พร้อมใช้ และ
เชื่อมโยงหน่วยงานทุก
ระดับกับสถาบัน 

2 ระบบ 3 ระบบ 
 
 
 

มีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมใช้
งานแล้วจำนวน 3 ระบบ 
ดังนี้ 
1. ระบบลงทะเบียน
ฝึกอบรมออนไลน์  
2. ระบบ E-Learning 
“Basic Professional 
Course” เพ่ือจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปแบบออนไลน์ 
(https://bpc2.pi.ac.th) 
3. ระบบชำระเงินเพ่ือขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา 
(https://Billing.pi.ac.th) 
 

1. มีระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์  
2. มีระบบ E-Learning “Basic Professional 
Course” เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาท่ัวไปแบบออนไลน์ 
(https://bpc2.pi.ac.th) 
3. มีระบบชำระเงินเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
(https://Billing.pi.ac.th) 

- กองเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและ
วิทยบริการ 

https://billing.pi.ac.th/


 

๔๔ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
(จำนวน/ร้อยละ/ระดับ/...) รายละเอียดและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

4.1.2 จำนวนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
และพ้ืนฐานวิชาชีพที่
จัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ Cloud University 
 

N/A 2 รายวิชา 
 

1. มีการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ Cloud 
University 
จำนวน 2 รายวิชา ได้แก่  
1) วิชาเภสัชวิทยา 
2) วิชากายวิภาคศาสตร์  
และสรีรวิทยา 

1. มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
บน Cloud University จำนวน 2 รายวิชา 

- กองเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและ
วิทยบริการ 

 



 

๔๕ 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

ส่วนที่ 4 
ปัญหาและอุปสรรค  

4.1 ปัญหาอุปสรรค 
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้อง
ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความแออัด ส่งผลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด           
ไม่สามารถดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
 2. ตัวชี้วัดบางตัวเป็นนโยบายใหม่ตามภารกิจของหน่วยงานที่ต้องมีการขับเคลื่อน หน่วยงานจึงอยู่
ระหว่างการกำหนดนโยบาย ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงมีการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติได้จริง 
 3. มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ และขาดความเข้าใจในพันธกิจ
ขององค์กร ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
  



 

 
 

 



 

  

สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทร. 0 2590 1812 www.pi.ac.th 

 

 


