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

 สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖9                                
ขึ้นเพ่ือกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความชัดเจนสอดคล้องและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เพื ่อถ่ายทอด  สู ่หน่วยงานในสังกัดสถาบัน                      
พระบรมราชชนก เพื ่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก นำไปใช้เป็นกรอบ                           
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 ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ทั้งสวนกลางและสวนวิทยาลัย ที่ให้ความร่วมมือ
ในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป 
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รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  1 
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์  4 
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์  6 
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์  12 

•  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  13 
  การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ

ความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม 
  

•  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  20 
 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
  

•  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  24 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 
  

•  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   
 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล  28 

 
ภาคผนวก 

  

   
   
   

 

 

 



 

๑ 

 

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

บทสรุปผู้บริหาร 
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระ
บรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๒) ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนกจำเป็นต้องมีการปรับทิศทางขององค์กรเพื่อให้การดําเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก โดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานส่วนกลาง และวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Planning) เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสถาบัน ตลอดจนต้องมีการนําแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้วย 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 คณะทำงานได้นําข้อเสนอมาวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรเพื่อนําไปสู่การ
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
ยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการโดยการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกัน 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 จำแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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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 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
(จำนวน) 

ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การผลิตกําลงัคน
ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 
ชุมชน สังคม 

8 5 62.5 3 37.5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างองค์
ความรู้และนวตักรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนและสังคมอยา่งยังยนื 

4 2 50 2 50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสขุภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

6 2 33.3 4 66.7 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการสู่
องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

8 1 12.5 7 87.5 

รวม 26 10 38.46 16 61.54 

 ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก                    
พ.ศ. 2655 – 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 26 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่ดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.46 และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 61.54 และหากพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด                         
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 8 ตัวชี ้ว ัด ผลการ
ดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.5              
และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.5  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.0 
และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.0  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนรว่ม
ของชุมชน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน
พบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี ้ว ัด คิดเป็นร้อยละ 33.3            
และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.7  



 

๓ 

 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๔ การบริหารจัดการสู ่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดค่าเป้าหมาย     
ในการดำเนินงาน จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย 
จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.5 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.5
  
  
 

 



 
 

๔ 

 

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

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

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) 
...................................................................................................... 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2565 – 2569             
ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์ ๑8 กลยุทธ์ 29 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
มีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในการดำเนินการ จำนวน 26 ตัวชี้วัด  

ผลการการดำเนินงานตามตวัชี้วัดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(จำนวน) 

บรรลุ
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ร้อยละ ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การผลิตกําลงัคนดา้นสุขภาพที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ
ของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม 

8 5 62.5 3 37.5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ
สังคมอย่างยังยนื 

4 2 50 2 50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6 2 33.3 4 66.7 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการสู่องค์กร
สมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

8 1 1.5 7 87.5 

 26 10 38.46 16 61.54 
  

ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2655 – 2569
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 26 
ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่ดำเนินการมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
38.46 และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.54 และหากพิจารณาผลการ
ดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พบว่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการ               
ของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือ
เท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.5 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.5 

 
 



 
 

๕ 

 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน มีประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า       
มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.0 และอยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.0  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า                      
มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.7  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย          
4 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี ้ว ัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน               
จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด               
คิดเป็นร้อยละ 12.5 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.5  
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖ 

 

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

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

  
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 
มีการกำหนดตัวชี้วัด 10  ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ                    
จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด                  
คิดเป็นร้อยละ 62.5 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.5  

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการของ
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะการจัดการสุขภาวะ
ชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล 

1.1.1 จำนวนหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่ตอบสนองความ
ต้องการระบบสุขภาพของประเทศและผู้เรียน  
      1) ระดับปริญญาตรี 
      2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
           2.1) ระดับปริญญาโท 
           2.2) ระดับปริญญาเอก  

 
 

1 
 

1 
N/A 

 
 
1 
 
2 
0 

 
 

๑ 
 

๒ 
๐ 

 
 

บรรลุ 
 

บรรลุ 
- 

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ AUN-QA  
ในการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยคะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

N/A 0 0 - 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันกำหนด
ภายในภาคการศึกษาที่ 1 

ร้อยละ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 บรรลุ 
 

1.2.2 คะแนนเฉลี่ยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาตามการรับรู้ของตนเองของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
      1) ชั้นปีที่ 1 
      2) ชั้นปีที่ 2 
      3) ชั้นปีที่ 3 
      4) ชั้นปีที่ 4 

 
 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
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อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
ขั้น ๔ - ๖ 

 

 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 



 
 

๗ 

 

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

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการของ
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

1.3.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมิน        
อัตลักษณ์ของสถาบันในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.๕1 จากคะแนนเต็ม ๕) 

N/A ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 20 บรรลุ 
 

1.3.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลกาประเมินการ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป  
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.๕1 จากคะแนนเต็ม ๕) 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 บรรลุ 
 

เป้าประสงค์ที่ 2: อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.1.1 ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

N/A ระดับ 1 
 

ระดับ 1 
 

บรรลุ 
 

2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน (Professional Standard 
Framework) 

N/A 0 – – 

2.1.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ  
      1) ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
      2) รองศาสตราจารย์ 

 
 

N/A 
N/A 

 
 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ – 

 
 
ร้อยละ 0.87 
– 

 

 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
2.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิ     
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 
24 

ร้อยละ 25 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

๘ 

 

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

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม               
ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน มีประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.0  

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด 

 

ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการของ
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

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

1.1.1 ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ                  
ที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์  
       1) ระดับชาติ  
       2) ระดับนานาชาติ 

 
 

ร้อยละ 
 

 
 

42 
4.16 

 
 

29.40  
3.60     

 

 
 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1.1.2 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีถูกอ้างอิง                  
ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ 

จำนวน 20  297  บรรลุ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลักดันให้มีการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.2.1 จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก จำนวน 25.00  
ลบ. 

47.2885 
ลบ. 

บรรลุ 
 

เป้าประสงค์ที่ 2: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะ               
ของชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบกลไกการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน              
และสังคม 
2.1.1 จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 
       1) ระดับชาติ  
       2) ระดับนานาชาติ 
 

 
จำนวน 
จำนวน  

 
30  
0  

 
19  
0 
 

 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙ 

 

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

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัด 
จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด              
คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.7  

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด 

 

ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการของ
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 1: เป็นศูนย์บริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพและสุขภาวะชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการและการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ 
(Training Center) 
1.1.1 ร้อยละของวิทยาลัยที่มีระดับความสำเร็จในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของศูนย์บริการวชิาการ ระดับ 5 

ร้อยละ ร้อยละ 40 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
1.2.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับเชิญเป็นวิทยากร กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
       1) ระดับชาติ 
       2) นานาชาติ 

 
 

ร้อยละ  
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 5 

 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพ ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ 
1.3.1 ร้อยละของอัตราเพ่ิมของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่นำไปใช้
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ  ร้อยละ 5 
 

10.71 บรรลุ 
 

1.3.2 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ ด้วย 
สบช. โมเดล 
       1) บุคลากรด้านสุขภาพ 
       2) ชุมชน 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 

 
 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 

 
 

99.57 
91.41 

 
 

บรรลุ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

1.3.3 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่มีค่า NPS ระดับดีมากข้ึนไป ร้อยละ  ร้อยละ 70  60.87 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ 
2.1.1 ร้อยละของอัตราเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ ร้อยละ 5  
 

 62.75 บรรลุ 

 

 



 
 

๑๐ 

 

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

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                   
มีการกำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานพบว่า มีผลการดำเนินงานมากกว่าหรือ
เท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.5 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.5 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
 

ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการของ
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันมีสมรรถนะตามท่ีสถาบันกำหนด 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตรากำลังและสมรรถนะ เพื่อตอบสนองพันธกิจ
หลักของสถาบัน 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างระบบบริหารอัตรากำลัง
และสมรรถนะ 

ระดับ
ความสำเร็จ    

ระดับ 3 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

1.2.1 ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบันที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนด 
       1) ผู้บริหาร 
       2) บุคลากร 

 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 70 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ

กำหนดเกณฑ์ 
การประเมินฯ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2.1.1 ระดับความสำเร็จของสถาบันในการพัฒนาระบบและ
กลไกการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

N/A ระดับ 3 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
ขั้นที่ 2-3 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2.1.2 จำนวนคณะและสถาบันที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 200) 
       1) ระดับสถาบัน 
       2) ระดับคณะ 
 

 
 

N/A 

N/A 

 
 

0 
0 

 
 

ยังไม่การ
ดำเนินการใน

ปี 2565 
 

 
 
 
- 
- 



 
 

๑๑ 

 

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

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
 

ค่าเป้าหมายและผลการดำเนินการของ
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ผลลัพธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 3: เป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม                         
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

3.1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถาบัน 
 

85.22 86 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการนำการควบคุมภายในเป็นเครือ่งมือในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

3.2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน N/A ระดับ 3 
 

ระดับ 4 
 

บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3.3.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในสถาบันที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดีขึ้นไป 

N/A ร้อยละ 5 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ 4: มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

4.1.1 จำนวนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม พันธกิจหลักและ
การบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้มีความเป็นปัจจุบัน 
พร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน 

2 ระบบ 3 ระบบ 
 
 

2 ระบบ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

4.1.2 จำนวนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและ
พ้ืนฐานวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ                       
Cloud University 
 

N/A 2 รายวิชา 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๒ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 



 
 

๑๓ 

 

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

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การผลิตกำลังคนด้านสขุภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความตอ้งการของระบบสุขภาพ ชุมชน สังคม 

 

• เป้าประสงค์ที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

• เป้าประสงค์ที่ 2: อาจารย์มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล  



 

๑๔ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 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. จัดทำระบบและกลไก                 
ที่สำคัญในการจัดทำหลักสูตร 
     (1) ระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่ 
     (2) ระบบและกลไกการพัฒนา 
มคอ. 2 
๒. กลั่นกรองหลักสูตรใหม่ตามที่
คณะเสนอ  
๓. ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 
๔. ติดตามการเสนอหลักสูตรต่อ     
สภาวิชาการและสภาสถาบัน  
๕. ตรวจสอบและติดตามการลง
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของข้อมูลในระบบ CHECO กับเล่ม
เอกสารหลักสูตร (มคอ. ๒) 
 

 กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 



 

๑๕ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

 

1.1.2 ร้อยละของหลักสูตร
การศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ 
AUN-QA  ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตรด้วย
คะแนนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

N/A 0 0 สบช.ใช้เกณฑ์ 
AUN-QA 

ปีงบประมาณ 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 50 ๑. จัดทำคู่มือระบบการสอบ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุก
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนกเพ่ือให้วิทยาลัยนำไปปฏิบัติ 
๒. จัดสอบและตรวจวิเคราะห์และ
สรุปผลการสอภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาวิทยาลัยในสังกัด           
สถาบันพระบรมราชชนก  
๓. จัดทำแผน/แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริม
สมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก 

 กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 
 



 

๑๖ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 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) 

 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ขั้น ๔ - ๖ 

 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา 
๒. จัดทำร่างแบบประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
ตามการรับรู้ของตนเองของนักศึกษา
แต่ละชั้นปี 
๓. ส่งร่างให้ทุกวิทยาลัยพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้น ๔ - ๖ 
๔. จัดทำแบบประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา และเก็บข้อมูลผ่านระบบ 
Online  
๕. วิเคราะห์และรายงานผลการ
ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่
21 ของนักศึกษาแยกตามรายชัน้ปี 
๖. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปวางแผนพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษา 

 กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 



 

๑๗ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

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

N/A ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 20 ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ตอบแบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต
ของสถาบันพระบรมราชชนก ตาม
แบบประเมินตัวตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

-ไม่มี- กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

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

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ตอบแบบการบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ ตามแบบประเมิน
ตัวตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

-ไม่มี- กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 



 

๑๘ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

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

N/A ระดับ 1 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันพระบรม
ราชชนก 

คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก                
ที่ 530/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันพระบรมราชชนก 

 กองทรัพยากร
บุคคล 
 

2.1.2 ร้อยละของอาจารย์
ที่ผ่านการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
การสอน (Professional 
Standard Framework) 

N/A 0    กองทรัพยากร
บุคคล 

2.1.3 ร้อยละอาจารย์
ประจำสถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ  
      1) ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
      2) รองศาสตราจารย์ 

 
 
 

N/A 
N/A 

 
 
 

ร้อยละ 5 
ร้อยละ – 

 
 
 

ร้อยละ 0.87 

– 

คำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก                 
ที่ 700/2565 เรื่อง การแต่งตั้ง
ข้าราชการด้านการสอนให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
 

 กองทรัพยากร
บุคคล 
 



 

๑๙ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

2.1.4 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ขอข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ
สถาบันทั้งหมด  
และจำนวนอาจารย์สถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก          
ที่เป็นปัจจุบัน                

คณะพยาบาลศาสตร์ 
อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก จำนวน........ คน  
คิดเป็นร้อยละ ........ของจำนวน
อาจารย์ประจำของสถาบันทั้งหมด 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์ 
อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก จำนวน........ คน  
คิดเป็นร้อยละ ........ของจำนวน
อาจารย์ประจำของสถาบันทั้งหมด 

อาจารย์ประจำของสถาบันทั้งหมด      
มีจำนวนทั้งสิ้น ....... คน 
 

ยังไม่ได้ข้อมูลจำนวนอาจารย์
ประจำสถาบันทั้งหมด และจำนวน
อาจารย์สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก จากคณะพยาบาลศาสตร์  
และคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์ 

กองทรัพยากร
บุคคล 
 

 

 

 



 

๒๐ 

 

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

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

• เป้าประสงค์ที่ 1: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและ
นานาชาติ 

• เป้าประสงค์ที่ 2: มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 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 
29.40 (489 บทความ) 
3.60 ( 60 บทความ) 

     
 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มีอาจารย์ 
จำนวน 1,402 คน มีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
จำนวน 437 บทความ คิดเป็นร้อย
ละ 31.16 และตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติจำนวน 43 บทความ           
คิดเป็นร้อยละ 3.06 
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ                 
มีอาจารย์ จำนวน 261 คน                       
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ                 
จำนวน 52 บทความ คิดเป็น              
ร้อยละ 19.92 และตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติจำนวน 17 บทความ            
คิดเปน็ร้อยละ 6.51 . 

- กองวิจัย            
และพัฒนา
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๒ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

1.1.2 จำนวนผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการท่ีถูก
อ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับ
การยอมรับ 
 

N/A 20 
บทความ 

 

297 บทความ    คณะพยาบาลศาสตร์                           
มีผลงานวิจัย  ที่ถูกอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจำนวน 
295 บทความ แยกเป็นระดับชาติ
จำนวน 197 และระดับนานาชาติ 
98  
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ           
มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง                       
ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
จำนวน 2 บทความ เป็นระดับ
นานาชาติ 
 

- กองวิจัย           
และพัฒนา
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ผลักดันให้มีการแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
1.2.1 จำนวนเงินทุนวิจัย
ภายนอก 
 
 

25.00 ลบ. 25.00  
ลบ. 

47,288,571.54 บาท 
 
 
 
 
 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มีจำนวน
เงินทุนวิจัยภายนอกจำนวน 
37,206,581.80 บาท 
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ                     
มีจำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก 
จำนวน 10,081,989.74 บาท 
 
 

- กองวิจัย           
และพัฒนา
นวัตกรรม 



 

๒๓ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 
ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

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 

 
 

19 ชิ้นงาน 
0 
 

   คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลงาน
นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล                     
จำนวน 14 ชิ้นงาน  
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ มี
ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล 
จำนวน 5 ชิ้นงาน 
 

- กองวิจัย         
และพัฒนา
นวัตกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔ 

 

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

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ โดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 

 

• เป้าประสงค์ที่ 1: เป็นศูนย์บริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพและ
สุขภาวะชุมชน 

• เป้าประสงค์ที่ 2: เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการบริการวิชาการ 
 



 

๒๕ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

(รอบ 9 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 
 

อยู่ระหว่างการรอข้อมูล                  
จาก 2 คณะ 

อยู่ระหว่างการรอข้อมูล                  
จาก 2 คณะ 

 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 

 
 
 
 

อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากคณะ
พยาบาล และรอจำนวนอาจารย์
ทั้ง 2 คณะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์ เป็นวิทยากรระดับอาเซียน 
45 คน 

 กองบริการ
วิชาการ 
 



 

๒๖ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

(รอบ 9 เดือน) 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพ ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ 
1.3.1 ร้อยละของอัตรา
เพ่ิมของการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ที่นำไปใช้เทียบกับปี           
ที่ผ่านมา 
 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 10.71 - ปี 2564  
คณะพยาบาลศาสตร์มีจำนวน
หลักสูตร 28 หลักสูตรใหม่  
- ปี 2565  
มีจำนวนหลักสูตรใหม่ 31 หลักสูตร 
(เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3 หลักสูตร)
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช
ศาสตร์มีหลักสูตรเพ่ิมข้ึน                         
9 หลักสูตร 
 

 กองบริการ
วิชาการ 
 

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

 
 
 

N/A 
 

N/A 

 
 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 95 
 

 
 
 

ร้อยละ 99.57 
 

ร้อยละ 91.41 

  1) บุคลากรด้านสุขภาพ (อาจารย์
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
สุขภาพ ด้วย สบช. โมเดล ร้อยละ  
99.57 สายสนับสนุนร้อยละ 
99.88 นักศึกษาร้อยละ 100) 
  2) ชุมชน (ประชาชนได้รับ              
การพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพ
ร้อยละ 91.41) 

 กองบริการ
วิชาการ 
 



 

๒๗ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 

(รอบ 9 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 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์และสห
เวชศาสตร์ มี 12 หลักสูตร ค่าNPS 
ที่ผ่านเกณฑ์ 6 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 50 
 

 กองบริการ
วิชาการ 
 
 
 
 

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

 

N/A ร้อยละ 5  
 

ร้อยละ 62.75 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2564 
เงินจากบริการวิชาการ 
25,593,718 บาท ปี 2565 เงิน
จากบริการวิชาการ 41,653,600 
บาท เพิ่มขึ้น 16,059,882 บาท 
 

 กองบริการ
วิชาการ 
 



 

๒๘ 

 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๙ 

 

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

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 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. มีการประชุมคณะกรรมการฯ  
ทุกเดือนเพื่อกำหนดนโยบายการ
บริหารจัดการบุคลากรด้าน
อัตรากำลังและสมรรถนะของ
สถาบันพระบรมราชชนก3 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาด้าน
อัตรากำลัง 
 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการบุคลากรสถาบัน                           
พระบรมราชชนก 
2. มีการประชุมคณะกรรมการฯ 
จำนวน 3 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบาย
ด้านอัตรากำลัง การบริหารตำแหน่ง
ว่างสายการสอนและสายสนับสนุน 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา
และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ ให้
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อสถาบัน ฯ 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการบริหารงานบุคคลและขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ
สถาบัน ฯ 
 

 กองทรัพยากร
บุคคล 
 



 

๓๐ 

 

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

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 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
ผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันฯ       

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ 
(Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน 
เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ 

เนื่องจากในปี 256๔ – 2565  
ไม่มีข้อมูลหรือเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะของผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับของสถาบันฯ       
 

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 อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้น ๒ - ๓ 
 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด้านคุณภาพการศึกษาได้รับการ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้น ๒ - ๓ 
๒.๑ ดำเนินการวิเคราะห์องค์กรของ
สถาบันพระบรมราชชนก ตามเกณฑ์ 
EdPEx  

 กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 



 

๓๑ 

 

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

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

๒.๒ จัดทำโครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile : OP)  
และเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
๓. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบันพระบรมราชชนก และ
แนวทาง/วิธีการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช ้
 

2.1.2 จำนวนคณะและ
สถาบันที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx 
200) 
       1) ระดับสถาบัน 
       2) ระดับคณะ 

 
 
 
 
 

N/A 

N/A 

 
 
 
 
 

0 
0 
 
 
 
 
 

ยังไม่มีผลการดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

  กองส่งเสริม
วิชาการและ
คุณภาพ
การศึกษา 



 

๓๒ 

 

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

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 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 1. ลงทะเบียนในนามของ
สถาบันพระบรมราชชนก                
เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) พร้อมนำเข้า
ข้อมูล 
2. สำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้           
ส่วนเสียภายใน และภายนอก  2 
ส่วน ประกอบด้วย  
    1) บุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ (Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment: IIT)  
    2) ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐ (External 

1. ดำเนินการลงทะเบียนในนามของ
สถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) พร้อมนำเข้าข้อมูล 
2. ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน และภายนอก           
2 ส่วน 
3.1 ดำเนินการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แบบวัด(Internal 
Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) โดยการจัดส่ง QR 
Code ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด 
3.2 ดำเนินการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แบบวัด(External 
Integrity and Transparency 

- หน่วยงาน (กอง) ผู้รับผิดชอบ          
ในการตอบแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
(OIT) ไม่สามารถจัดทำข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์หลักของ
สถาบันพระบรมราชชนกได้ทัน
ภายในเวลาที่กำหนด กองกลาง
และประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ
ดำเนินการ ITA ของสถาบัน           
พระบรมราชชนก จึงดำเนินการ
จัดทำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อ
สำนักงาน ป.ป.ช. แทน เพื่อให้
สามารถส่งประเมินได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด                     
(30 เมษายน 2565) 
 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ์ 



 

๓๓ 
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ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โดยการจัดส่ง URL หรือ QR 
Code ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ
สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อ
ดำเนินการตอบแบบ 2 ส่วน (IIT 
และ EIT) 
4. ดำเนินการตอบแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ (OIT) ที่เผยแพร่ไว้            
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
และเสนอผู้บริหารของสถาบัน
ตรวจสอบและอนุมัติคำตอบ          
ในแบบวัด (OIT) ตามกรอบ
ระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด (30 เมษายน 2565) 
 

Assessment: EIT) โดยการจัดส่ง QR 
Code ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด 
4.1 ดำเนินการแจ้งเวียนการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะตามแบบ (Open 
Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 
4.2 ดำเนินการจัดประชุม 
คณะกรรมการ (ITA) ของสถาบันพระ
บรมราชชนก ครั้งที่ 1/2565 
4.3 ดำเนินการจัดประชุม 
คณะกรรมการ (ITA) ของสถาบันพระ
บรมราชชนก ครั้งที่ 2/2565 
4.4 ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานป.ป.ช.
เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด (30 
เมษายน 2565) และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาประเมินผลจากสำนักงาน
ป.ป.ช.  



 

๓๔ 
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ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการนำการควบคุมภายในเป็นเครือ่งมือในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
3.2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมภายใน 

N/A ระดับ 3 
 

1. วิเคราะห์ภารกิจของสถาบัน
พระบรมราชชนก เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางระบบการควบคุม
ภายใน โดยจัดทำแผนภาพการ
จัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในของสถาบัน
พระบรมราชชนก ประกอบด้วย  
  - แผนภาพการจัดทำรายงาน
การประเมินการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย  
  - แผนภาพการจัดทำรายงาน
การประเมินการควบคุมภายใน 
ระดับหน่วยรับตรวจและ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานในสังกัดสถาบัน               
พระบรมราชชนกทราบ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ

1. ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจของ
สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางระบบการควบคุม
ภายใน โดยจัดทำแผนภาพการจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของสถาบันพระบรมราชชนก 
ประกอบด้วย  
  - แผนภาพการจัดทำรายงานการ
ประเมินการควบคุมภายใน ระดับส่วน
งานย่อย  
  - แผนภาพการจัดทำรายงานการ
ประเมินการควบคุมภายใน 
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกทราบบน
เว็บไซต์กองกลางและประชาสัมพันธ์ 
https://www.pi.ac.th/news/1091 
 
 

1. มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ของสถาบัน
เพ่ือให้สอดคล้องกัสภาพ
แวดล้อมและบริบทของสถาบัน 
2. ความไม่ชัดเจนและความ
เข้าใจในพันธกิจขององค์กร         
ทำให้การดำเนินการของแต่ละ
ส่วนงานไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
3. จากสาเหตุ 2 ประการข้างต้น 
ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่า
กำหนด 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ์ 



 

๓๕ 
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ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

ควบคุมภายในสถาบันพระบรม
ราชชนก และเสนออธิการบดี
สถาบันพระบรมราชชนกเพ่ือ
พิจารณาลงนามคำสั่งฯ 
3. สำนักงานอธิการบดี สำนัก
วิชาการ และคณะ ควบคุมและ
กำกับติดตามให้หน่วยงานใน
สังกัด ดำเนินการวางแผน
ปรับปรุงและควบคุมภายในที่ได้
จัดวางระบบไว้ ประกอบด้วย 
  - กำหนดกระบวนการปฏิบัติ 
หรือ Flow Chart ในแต่ละ
กระบวนงาน 
  - กำหนดตารางวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในแต่ละกระบวนงานโดย
บุคลากรทุกระดับสามารถ 
นำมาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. สำนักงานอธิการบดี สำนัก
วิชาการ และคณะ ควบคุมและ

 
2. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 
508/2565 ลว 4 มีนาคม 2565 
3. ดำเนินการประสาน กำกับติดตาม 
ให้สำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาการ 
และคณะ ควบคุมและกำกับติดตามให้
หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการวางแผน
ปรับปรุงและควบคุมภายในที่ได้จัดวาง
ระบบไว้ ประกอบด้วย 
  - กำหนดกระบวนการปฏิบัติ หรือ 
Flow Chart ในแต่ละกระบวนงาน 
  - กำหนดตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในแต่ละกระบวนงานโดยบุคลากรทุก
ระดับสามารถ 
นำมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.1 อยู่ระหว่างจัดทำการประเมินผล
การควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 



 

๓๖ 
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ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

กำกับติดตามให้หน่วยงานใน
สังกัดดำเนินการ ดังนี้ 
  1) การประเมินผลการควบคุม
ด้วยตนเอง (CSA) 
  2) กำหนดมาตรการในการ
ควบคุมภายใน การป้องกันความ
เสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงของทุก
หน่วยงาน และจัดทำรายงาน
เสนอต่ออธิการบดีสถาบันพระ
บรมราชชนก ประกอบด้วย 
    - รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) 
    - รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน                 
(แบบ ปค.5)  
    - รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบติดตาม ปค.5) 

4.2 อยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการ
ในการควบคุมภายใน การป้องกัน
ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยงของทุก
หน่วยงาน และจัดทำรายงานเสนอต่อ
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
(แบบ ปค.4 ปค.5) และอยู่ระหว่าง
กำกับติดตามประเมินผลการ
ดำเนินการควบคุมภายใน                       
รอบ 6 เดือน  



 

๓๗ 
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พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด 
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จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

  3) ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการควบคุมภายใน และ
ปรับปรุงตามแผนการควบคุม 
ของหน่วยงานในสังกัดให้
เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 

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

N/A ร้อยละ 5 มีการดำเนินการตามแผน 
1. ประชุม/ศึกษาดูงาน 
2. คำสั่งคณะกรรมการ 
สำนักงานสีเขียว 
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
4. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือประเมินผลติดตาม 
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
5. มีวิทยาลัย ที่ผ่านเกณฑ์
วิทยาลัยสีเขียว ระดับดี ร้อยละ 
25 (จำนวน 10 วิทยาลัย จาก 
39 วิทยาลัย) 

1. ดำเนินการจัดทำประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green 
Office) ของสถาบันพระบรมราชชนก 
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 
ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์
พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
      - และมีการจัดนิทรรศการ
นำเสนอผลงาน จากวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก พร้อม
ทั้ง แชร์ประสบการณ์ถ่ายทอด 
อุปสรรคปัญหาและกระบวนการ

1. เนื่องจากนโยบาย (Green 
Office) เป็นนโยบายใหม่ที่ต้องมี
การขับเคลื่อนใหม่ทางวิทยาลัย
จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และ
ปรับตัวกับเกณฑ์ตัวชี้วัดใหม่เพ่ือ
การปฏิบัติได้จริง 
 

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ์ 
 



 

๓๘ 

 

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

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

 
 
 

จัดการสำนักงานสีเขียว จนได้รับ
รางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้วิทยาลัยในสังกัด 38 
แห่งและผู้แทนจากกอง และคณะ 2 
คณะ รวมผู้เจ้าประชุม 110 คน 
2. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง สถาบันพระ
บรมราชชนก ที่ 1110/2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกกรรมการสำนักงานสี
เขียว (Green Office)  
   - ดำเนินการประกาศนโยบายด้าน
การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว  
    - ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
3. ดำเนินการจัดทำ Website 
สำนักงานสีเขียว เพ่ือเป็นเครื่องมือ            
ในการสื่อสารรายละเอียดตัวชี้วัดและ
เอกสารเครื่องมือการายงานผลการ
ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 
 
 



 

๓๙ 

 

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

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 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 
 
 
 

1. มีระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
ออนไลน์ 
2. จัดทำระบบ E-Learning 
“Basic Professional Course” 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาท่ัวไปแบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom และ 
Video On Demand ในระบบ 
Moodle LMS บนเว็บไซต์ 
https://bpc.pi.ac.th/ 
 

1. มีระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
ออนไลน์ 
2. จัดทำระบบ E-Learning “Basic 
Professional Course” เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไป
แบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
และ Video On Demand ในระบบ 
Moodle LMS บนเว็บไซต์ 
https://bpc.pi.ac.th/ 

1. รูปแบบการบริหารเปลี่ยนไป
ทำให้ Process ของระบบไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ทำงานในปัจจุบัน 
2. ระบบรายงานไม่สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
3. ระบบยังไม่ครอบคลุมทุก               
พันธกิจ 

กองเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและ
วิทยบริการ 

https://bpc.pi.ac.th/


 

๔๐ 

 

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

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูล
พื้นฐาน

ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

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

จากการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2565 ผลการดำเนินงาน 
(รอบ 9 เดือน) 

4.1.2 จำนวนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
และพ้ืนฐานวิชาชีพที่
จัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ Cloud University 
 

N/A 2 รายวิชา 
 

1. จัดทำระบบ E-Learning 
“Basic Professional Course” 
เพ่ือจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การศึกษาท่ัวไปแบบออนไลน์ ใน
ระบบ LMS (Moodle) ร่วมกับ
การใช้โปรแกรม Zoom และ 
Video On Demand บน
เว็บไซต์ https://bpc.pi.ac.th/ 
2. จัดทำระบบสอบแบบ
ออนไลน์ เพื่อวัดและประเมินผล
การสอน 

1. มีระบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
2. มีระบบสอบแบบออนไลน์ 

1. ข้อจำกัดด้านเครื่องแม่ข่าย 
ทำให้นักศึกษา อาจารย์                  
ไม่สามารถเข้าระบบพร้อมกันได้ 

กองเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาและ
วิทยบริการ 

 

 

https://bpc.pi.ac.th/

