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“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ได้รับการให้ลวามส าลัญอย่างยิ่ง ถูกก าหนดให้เป็นนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์  ทั้ ง ในระดับโลก  และระดับประเทศ  ได้แก่  เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  Sustainable 
Development Goals 2030 (SDGs) และเป้าหมาย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุขภาพ  (Global 
strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030) ซึ่งก าหนดโดยองล์การอนามัยโลก (WHO) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังลมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 
12 และ ก าหนดเป็นวาระส าลัญในการขับเลลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการยกระดับลุณล่ามนุษย์ (Human 
Wisdom) พั ฒ น า ล น ไ ท ย ใ ห้ เ ป็ น “ม นุ ษ ย์ ที่ ส ม บู ร ณ์ ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่ 21” ลื อ  ล น ไ ท ย ที่ มี ปั ญ ญ า 
ที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะเห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม(Heart) ลวบลู่
ไ ป กั บ กา ร เ ป็ น  “ลน ไทย  4.0 ใ น โ ลกที่ ห นึ่ ง” พัฒนา ให้ เ ป็ น ข้ า ร า ชก า ร  4.0 และ เป็ นภาลรั ฐ ที่ 
มีขีดสมรรถนะสูง มีลวามเชี่ยวชาญช านาญ ในหลากหลาย 

กระทรวงสาธารณสุข  ก็ ได้ ให้ลวามส าลัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระบบสุขภาพ  
(Human Resource for Health) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งของลวามส าเร็จของการด าเนินงานด้านสุขภาพ  
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ เป็นทั้งผู้สร้างและผู้น าเทลโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ เป็นผู้บริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในหมู่ประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ บุลลากร
เป็นเลิศ (People Excellence) ได้แก่ ก าลังลนด้านสุขภาพทุกสาขาที่มีบทบาทในด้าน ส่งเสริม รักษา ป้องกัน 
ฟ้ืนฟู และลุ้มลรองผู้บริโภล รวมกลุ่มวิชาชีพและสายสนับสนุน ซึ่งอยู่ในภาลรัฐ ภาลเอกชนและชุมชน ให้เป็น
หนึ่งใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรล 
และลวบลุมผู้บริโภลเป็นเลิศ (PP&P Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุลลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence) ที่จะบรรลุ
เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีลวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สู่วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุข 
เป็นองล์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังลม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” ขับเลลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ลวาม
มั่นลง มั่งล่ัง และยั่งยืน 

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรม - 
ราชชนก พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 43 ก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562)   
มีพันธกิจที่ส าลัญ ลือ 1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุลลากรให้สอดลล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีลวามรู้ 
ลวามสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีลุณธรรม จริยธรรม มีลวามส านึกต่อสังลมและเพ่ือให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนา 
องล์ลวามรู้ และน าลวามรู้นั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังลมและประเทศชาติ 3) พัฒนาองล์ลวามรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและลุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 4) 
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด โ อ ก า ส แ ล ะ ล ว า ม เ ส ม อ ภ า ล ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ล ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น  
5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังลมโดยเน้นลวามร่วมมือกั บชุมชน 6) ให้บริการด้านการแพทย์และ 
การสาธารณสุข 7) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุลลลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนกจ าเป็นต้องมีการปรับทิศทางขององล์กรเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก 
โดยลวามร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง และวิทยาลัยในสังกัด โดยใช้กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning) เพ่ือก าหนดทิศทางในอนาลตของสถาบันฯ โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาลตที่ต้องการ
บรรลุภายใต้ลวามต้องการทางยุทธศาสตร์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ งลวามต้องการในระดับนโยบาย  
ลวามต้องการของบุลลากรในสถาบันฯ ลวามต้องการของเลรือข่ายลวามร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึง
ลวามต้องการของลูกล้า ผู้รับบริการที่มีต่อสถาบันฯ ในภาพรวม 360 องศา และก าหนดแนวทางในการบรรลุ
สภาพการณ์ที่ก าหนดบนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ การก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ใน
อนาลตที่ต้องการให้เกิดจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านลือจะต้องล านึงถึงทั้งสภาพการณ์ท่ีต้องการ
ให้เกิดศักยภาพหรือขีดลวามสามารถขององล์กร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังลม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนต้องมีการน าแผนยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
ด้วย โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การศึกษาความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อสถาบันพระบรมราชชนก  จากการประชุม 
ระดมสมองโดยร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี 
แผนการศึกษาชาติ 20 ปี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ พรบ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 
พบว่า 
  - ลวามต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อสถาบันพระบรมราชชนกในระดับนโยบาย  ต้องการให้
สถาบันพระบรมราชชนก 1) มีการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุลลากรด้านสาธารณสุขท่ีสอดลล้องกับลวามต้องการ
ของระบบสุขภาพที่มีลุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 2) มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่
ขาดแลลนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและระบบสุขภาพมีลวามต้องการสูง 3) มีการวิเลราะห์และปรับปรุงหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตบางสาขาวิชาที่เกินลวามต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 4) มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่
ตอบสนองระบบสุขภาพและกระจายแหล่งฝึกอบรมให้ลรอบลลุมพ้ืนที่ 5) มีการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
หน่วยบริการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติเพ่ือตอบสนอง Prevention & Promotion Excellence, 
และ Service Excellence เพ่ือการพัฒนาลุณภาพชีวิตลนไทยทุกกลุ่มวัย 
  - ลวามต้องการของบุลลากรในองล์กร จากการศึกษาพบว่า บุลลากรของสถาบันมีลวามต้องการที่
มี อิสระทางวิชาการ (Academic Freedom) ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและยกระดับการ 
จัดการศึกษาของสถาบันถึ งระดับบัณฑิตศึกษา มีลวามลล่องตัวในการบริหารจัดการองล์การทั้ งใน 
ด้านงบประมาณและการบริหารบุลลล มีลวามก้าวหน้าในสายงานวิชาการ (มีต าแหน่งทางวิชาการ) ได้รับสวัสดิการ
ที่เหมาะสม 
  - ลวามต้องการของเลรือข่ายลวามร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลู กล้าและผู้รับบริการ 
ที่มีต่อองล์กร จากการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการต้องการให้สถาบันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ 
สามารถให้ล าปรึกษาด้านวิจัย ด้านวิชาการสุขภาพแก่หน่วยงาน สังลมและชุมชน เป็นสถาบันการผลิตบัณฑิต
ด้านสุขภาพที่ตอบสนองลวามต้องการของชุมชนในพ้ืนที่แต่ละภูมิภาลที่มีบริบทแตกต่างกัน กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในชุมชนทุกระดับให้มีลวามเสมอภาลในการเข้าถึงการศึกษาด้านสุขภาพ  
เป็นสถาบันที่จัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือยกระดับลุณวุฒิการศึกษาให้กับบุลลากรในระบบสุขภาพ รวมไปถึง
เปิดโอกาสให้บุลลากรในระบบที่มีลวามรู้ ลวามสามารถได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/การวางแผนยุทธศาสตร์
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2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก น าไปสู่การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันพระบรมราชชนก จากผลการวิเลราะห์สภาพแวดล้อมองล์กรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
พระบรมราชชนก พบว่ามีสภาพแวดล้อมองล์กรโดยสรุป ดังนี้  
  - จุดแข็ง เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีลุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีสถาบัน การศึกษาตั้งอยู่ในทุกภูมิภาลของประเทศ สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับชุมชน อาจารย์มี
ลุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 400 ลน มีลวามเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ท าให้มีศักยภาพใน
การขยายหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติได้ มีโลรงสร้างพ้ืนฐานปัจจัย
เกื้อหนุนและมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงานทุกพันธกิจของสถาบัน  และการเป็นนิติบุลลลเอ้ือต่อการ
ขยายการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
 - จุดอ่อน พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ระบบและกลไกในการพัฒนาองล์กรสู่การเป็นองล์กรสมรรถนะสูงยังไม่ชัดเจน  บุลลากรส่วนใหญ่ 
มีสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/เป้าหมายที่ก าหนด ระบบเทลโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่ตอบสนอง ต่อการบริหารจัดการและพันธกิจของสถาบัน  
 - โอกาส พบว่า กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภายนอกมีลวามต้องการบุลลากร 
ด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพของประเทศ และมีศักยภาพด้านงบประมาณในการผลิตให้กับ
สถาบัน (PCC & Aging) มีเลรือข่ายกับส านักวิชาการและหน่วยงานอ่ืนๆของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้ง
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ท าให้เกิดโอกาสพัฒนาทุกพันธกิจของสถาบัน  วิชาชีพ 
ด้านสุขภาพยังเป็นลวามต้องการในตลาดแรงงาน ลวามก้าวหน้าทางเทลโนโลยีสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบ
การจัดการศึกษาและการบริหารองล์กร 
 - ภัยลุกลาม ได้แก่ ธุรกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาก าลังลนด้านสุขภาพมีการแข่งขันสูงท า
ให้ เกิดทางเลือกในการศึกษา ส่งผลให้จ านวนลูกล้ามีแนวโน้มลดลง และส่งผลต่อล่าใช้จ่ายในการ  
จัดการศึกษาเพ่ิมขึ้นนโยบายและลวามไม่แน่นอนด้านการผลิตและพัฒนาบุลลากรทางด้านสุขภาพของผู้บริหาร
และปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการส่งผลต่อการจ้างงาน 

3 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จากผลระดมสมองลวาม
ต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อสถาบันพระบรมราชชนก และผลจากการวิเลราะห์สภาพแวดล้อมองล์กรทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก น าสู่กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงล์ กลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางชั้นน าของอาเซียน สร้างก าลังลนด้านสุขภาพ 
เพ่ือชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 พันธกิจ  
1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุลลากรให้สอดลล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  เพ่ือให้มีลวามรู้ 

ลวามสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ  มีลุณธรรม จริยธรรม มีลวามส านึกต่อสังลมและเพ่ือให้มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองล์ลวามรู้ และน า
ลวามรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังลมและประเทศชาติ  

3) พัฒนาองล์ลวามรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและลุณภาพทางวิชาการ 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ  
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4) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและลวามเสมอภาลทางการศึกษาตามลวามต้องการของชุมชน  
5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังลมโดยเน้นลวามร่วมมือกับชุมชน  
6) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  
7) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างก าลังลนด้านสุขภาพที่มีลุณภาพมาตรฐานสู่ชุมชน 
เป้าประสงล์  

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีลุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วย
หัวใจลวามเป็นมนุษย์ 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์   

๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองลวามต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ และได้มาตรฐาน
อาเซียน 

๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรล์นวัตกรรม 
บริการสุขภาพด้วยหัวใจลวามเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างองล์ลวามรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ
สังลมอาเซียน 
เป้าประสงล์ 

3. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีลุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุข
ภาวะของชุมชนและสังลมอาเซียน  

กลยุทธ์  
4. เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีลุณภาพในระดับชาติ/

อาเซียน 
5. เร่งรัดการสร้างเลรือข่ายลวามร่วมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 
6. พัฒนาลวามร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข 
เป้าประสงล์ 

4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุลลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ 

7. พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทางสุขภาพที่ตอบสนองลวามต้องการระบบสุขภาพของ
ประเทศและอาเซียน 

8. ยกระดับลวามเชี่ยวชาญของบุลลากรของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/ระดับอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองล์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงล์ 

6. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 

9. พัฒนาระบบเทลโนโลยีสารสนเทศที่ลรอบลลุมในทุกประเด็น 
10. พัฒนาระบบนิเวศน์ลวามเป็นอุดมศึกษาสีเขียว 
11. พัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อทุกรูปแบบเพ่ือสร้างลวามผูกพันอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
12. พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุลลลให้มีศักยภาพภายใต้ล่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ของสถาบัน 

เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้สามารถด าเนินการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ สอดลล้ องกับยุ ทธศาสตร์  
ทุกระดับ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเลลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ลวามม่ันลง มั่งล่ัง และยั่งยืน ต่อไป 
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ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ที่มีลวามเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ 
ดานสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังลมแห งชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล  
การปฏิรูปด านสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแห งชาติ ฉบับที่  12 และ 
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบดวย ยุทธศาสตร
ลวามเปนเลิศ 4 ดาน ของกระทรวงสาธารณสุข ลือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรล และลุมลรองผูบริโภล
เป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 2) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 3) 
ดานบุลลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพ่ือ
เปนกรอบแนวทางในการขับเลลื่อนนโยบายสู การปฏิบัติของหนวยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาล ใหบรรลุเปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีลวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
อันจะน าพาประเทศไปสูลวามมั่นลง มั่งล่ัง ยั่งยืน นั้น 

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นสถาบัน อุดมศึกษาในก ากับของกระทรวงสาธารณสุขแห่ งแรก  ตามพระราชบัญญัติ สถาบัน 
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่  43 ก เมื่อวันที่  5  
เมษายน 2562) มีสถานะเป็นนิติบุลลล มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุลลากรทางด้านสุขภาพ และเป็น
สถานศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด้านการพยาบาล การสาธารณสุข  
และสหเวชศาสตร์ มีวิทยาลัยในสังกัดกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจ านวน ๓๙ แห่ง สามารถผลิตบุลลากร 
ด้านสุขภาพได้ ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ลนต่อปีการศึกษา สามารถผลิตก าลังลนด้านสาธารณสุขที่มีลวามสอดลล้อง
กับแผนของกระทรวงสาธารณสุข มีลวามพร้อมในทุกด้านสามารถจัดการศึกษาที่มีลุณภาพ ขยายโอกาส 
ทางการศึกษาให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผลิตงานวิจัยที่น าไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาหลักสูตรการอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุลลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตอบสนองลวามต้องการ
ของประชาชนและชุมชนให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้ทิศทางและนโยบายการพัฒนาสถาบันพระบรม
ราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีลวามชัดเจน สอดลล้องและตอบสนองต่อ
วิ สั ยทั ศน์  เ ป้ าหมายการ พัฒนา ก าลั งลนด้ านสาธารณสุ ข  จึ ง ได้ จั ดท าแผนยุทธศาสตร์ สถาบั น 
พระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ขึ้น เพ่ือ
ถ่ายทอดสู่หน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน เพ่ือให้สถาบันพระบรมราชชนก เป็นส่วนหนึ่งในการขับเลลื่อนและพัฒนาประเทศสู่ลวามยั่งยืน ต่อไป  

ทั้งนี้  สถาบันพระบรมราชชนก ขอขอบลุณผู บริหารและบุลลากรสถาบันพระบรมราชชนก  
ทั้งสวนกลางและสวนวิทยาลัย ที่มีสวนรวมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับนี้  
ใหมีลวามสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนในการพัฒนางานการผลิตและพัฒนาบุลลากร
ทางด้านสุขภาพ ใหกับหนวยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตอไป 

 
สถาบันพระบรมราชชนก 

กรกฎาลม 2562 
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1. ประวัติความเป็นมา 
 

สถาบันพระบรมราชชนก เดิมชื่อ "สถาบันพัฒนาก าลังลน 
ด้านสาธารณสุข" เป็นหน่วยงานใหม่ตามพระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่
และกิจการบริหารส่วนราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 
และพระราชฎีกาแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2536 ซึ่งก าหนดให้มีฐานะสูงกว่ากอง แต่ต่ ากว่ากรม โดยได้รวม
หน่ ว ย ง านด้ านการผลิ ตและ พัฒนาบุ ลล ากรด้ านสาธ ารณสุ ข 
จากกรม กองต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุข
ภาล โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ กรมลวบลุมโรลติดต่อ  

กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองฝึกอบรม และกองงานวิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยการสาธารณสุข ได้รับพระราชทานนามเปลี่ยนเป็น "วิทยาลัย  
การสาธารณสุขสิรินธร" วิทยาลัยพยาบาลได้รับพระราชทานนามเปลี่ยนเป็น "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี"  

  พ.ศ. 2517 มีการปรับโลรงสร้างกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ  
ของกรมต่าง ๆ และจัดตั้ง “กองงานวิทยาลัยพยาบาล” โดยการโอนสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลและ 
ผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเลยสังกัดในกองการศึกษา กรมการแพทย์และกรมอนามัย ไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล 
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง “กองฝึกอบรม” โดยให้ศูนย์ฝึกอบรมอนามัยภาลทั้ง 4 ภาล มาอยู่ในสังกัด 
กองฝึกอบรม 

พ.ศ. 2535  ได้มีการรวมหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาก าลังลนด้านสุขภาพโดยตรง 
เข้าด้วยกันท าให้เกิด “สถาบันพัฒนาก าลังลนด้านสาธารณสุข” และใช้ชื่อย่อว่า สพล. ขึ้น  

พ.ศ. 2537 สถาบันพัฒนาก าลังลนด้านสาธารณสุข ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ 
พระนามาภิ ไธย  สมเด็ จพระมหิตลาธิ เบศร  อดุลย เดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่ อสถาบัน  
ว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2537 โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่2) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
112 ตอนที่ 53 ก วันที่ 25 ธันวาลม 2538 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนลรินทราบรมราชชนนี ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดว่า วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี และ
ต่อท้ายชื่อจังหวัด ส่วนวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้วให้ลงชื่อที่ได้รับพระราชทานต่อไป ซึ่งได้แก่ 
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารลาม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุรี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาลุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
(พระพระอิสริยยศในขณะนั้น) ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “สิรินธร”  
และพระนามาภิไธยย่อ “สธ” มาเป็นชื่อของวิทยาลัยการสาธารณสุข โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร” และต่อท้ายชื่อจังหวัด สถาบันพระบรมราชชนก จึงถือเอาวันที่ 27 กันยายน ของทุกปี
เป็นวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก อย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2539 วิทยาลัยเทลโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับพระราชทานนามเป็น "วิทยาลัย
เทลโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิ เษก" พร้อมทั้ง ให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์  
งานฉลองศิริราชสมบัติลรบ 50 ปี 
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พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ
โปรด เกล้ าฯ  ให้ ประกาศว่ า  โดยที่ เ ป็นการสมลวรมี กฎหมายว่ าด้ วยสถาบันพระบรมราชชนก  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ขึ้นไว้ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่  43 ก วันที่  5 เมษายน 2562  ให้สถาบันพระบรมราชชนก  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของกระทรวง
สาธารณสุขแห่งแรก มีสถานะเป็นนิติบุลลล มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุลลากรทางด้านสุขภาพ และ
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด้านการพยาบาล การสาธารณสุข  
และสหเวชศาสตร์ 

  
2. ปรัชญา              

ลวามส าเร็จที่แท้จริง อยู่ที่การน าลวามรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind 

 

3. ปณิธาน 

ปัญญาของชุมชน เพ่ือชุมชน    
Wisdom of Community for Community 

 

4. วิสัยทัศน ์

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นน าของอาเซียน สร้างก าลังลนด้านสุขภาพ 
เพ่ือชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

5. พันธกิจ 
(1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุลลากรให้สอดลล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีลวามรู้ ลวามสามารถ

ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีลุณธรรม จริยธรรม มีลวามส านึก 
ต่อสังลม และเพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง     

(2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองล์ลวามรู้  
และน าลวามรู้นั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังลมและประเทศชาติ    

(3) พัฒนาองล์ลวามรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและลุณภาพ ทางวิชาการให้เป็น 
ที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ 

(4) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและลวามเสมอภาลทางการศึกษาตามลวามต้องการของชุมชน     
(5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังลมโดยเน้นลวามร่วมมือกับชุมชน  
(6) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  
(7) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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6. ข้อมูลทั่วไปและผลการด าเนินงาน 

ปัจจุบันสถาบันพระบรมราชชนก มีหน่วยงานในส่วนกลางและสถานศึกษาในสังกัดที่ตั้ งอยู่  
ในส่วนภูมิภาล จ านวน 39 แห่ง ประกอบด้วย 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  27 แห่ง 
วิทยาลัยพยาบาล     3 แห่ง 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร    7 แห่ง 
วิทยาลัยเทลโนโลยีทางการแพทย์   1  แห่ง 
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก   
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร    1 แห่ง 
 
 

 
 
 

6.1  ทรัพยากร 
(1) อัตราก าลัง  
ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันพระบรมราชชนก มีบุลลากรรวมทั้งหมด จ านวน 4,438 ลน 

เป็นบุลลากรในส่วนกลาง จ านวน 168 ลน (ร้อยละ 3.8) เป็นบุลลากรส่วนกลางแต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาล 
จ านวน 4,270 ลน (ร้อยละ 96.2) โดยจ าแนกตามประเภทบุลลากร ดังนี้ 

สัดส่วนบุคลากร 
ส่วนกลาง      วิทยาลัย 
ข้าราชการ  ร้อยละ 66    ข้าราชการ  ร้อยละ 58 
พนักงานราชการ  ร้อยละ 29    พนักงานราชการ  ร้อยละ 3 
ลูกจ้างประจ า  ร้อยละ 5   ลูกจ้างประจ า  ร้อยละ 5 
       พนักงานกระทรวง ร้อยละ 29 

      ลูกจ้างชั่วลราว  ร้อยละ 5 
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนบุลลากรสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  

 
 

แผนภูมิที่ 4 จ านวนบุลลากรจ าแนกเป็นส่วนกลางและวิทยาลัย 

 
 

แผนภูมิที่ 5 จ านวนบุลลากรส่วนกลาง จ าแนกตามประเภทบุลลากร 

 
 

58%28%

5%
5%4%

บุคลากรทั้งหมด รวมต าแหน่งว่าง จ านวน 4,438 คน

ข้าราชการ 2,579 คน พนักงานกระทรวง สธ. 1,242 คน ลูกจ้างประจ า 232 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 226 คน พนักงานราชการ 159 คน

2%

98%

บุคลากรทั้งหมด รวมต าแหน่งว่าง จ านวน 4,438 คน

ส่วนกลาง 102 คน วิทยาลัย 4,336 คน

66%

29%

5%

บุคลากรส่วนกลางทั้งหมด จ านวน 102 คน

ข้าราชการ 67 คน พนักงานราชการ 30 คน ลูกจ้างประจ า 5 คน
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บุลลากรวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทั้งหมด จ านวน 3,623 ลน จ าแนกตามประเภท 
บุลลากร ดังนี้ 

แผนภูมิที่ 6 จ านวนบุลลากรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 
   (ข้อมูลกองทรัพยากรบุลลล ณ เดือนกรกฎาลม 2562) 

 
(2) มูลค่าสินทรัพย์ 

ประเภทอาลารและสิ่งปลูกสร้าง ลรุภัณฑ์ อุปกรณ์ โลรงสร้างพ้ืนฐานมูลล่าสินทรัพย์รวมกว่า 
3,885,273,886.96 บาท (ข้อมูลกองลลังและพัสดุ ณ เดือนกันยายน 2561)  

 
(3) การเงินและงบประมาณ   ได้รับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2562  

จ านวน 1,308,320,000 บาท 
- งบด าเนินงาน  ร้อยละ 12.74 
- งบลงทุน  ร้อยละ 24.91 
- งบเงินอุดหนุน  ร้อยละ 61.72 
- งบรายจ่ายอื่น  ร้อยละ   0.63 

(ข้อมูลกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ เดือนกันยายน 2561) 
 

6.2 ผลการด าเนินงานของสถาบัน 
(1) ด้านการผลิตบุคลากร  

ผลิตบุลลากรด้านสาธารณสุข เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5,382 ลน 
ในระดับการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร  จ านวน 4,722 ลน/ปี 
- ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ๔ หลักสูตร  จ านวน    660 ลน/ปี 

 
 

58%29%

5%
5%3%

บุคลากรวิทยาลัยทั้งหมด จ านวน 4,336 คน

ข้าราชการ 2,512 คน พนักงานกระทรวงฯ 1,242 คน ลูกจ้างประจ า 227 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 226 คน พนักงานราชการ 129 คน
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ตารางท่ี 1 จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก จ าแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 – 2560 

 
(ข้อมูลกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561) 

 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา จ าแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 - 2560 

ระดับการศึกษา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  4 ปี          3,454        3,438        3,328        3,785        3,826  

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน             349           349           229           348           401  

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข             282           354           300           360           228  

4. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต             315           338           251           315           267  

5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน               38             46             24             45              -    

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทลนิลเภสัชกรรม             260           248           213           284           349  

7. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์             152           158             97           112           135  

8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน             104           102             77           111           132  

9. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์               35             40             27             41             44  

รวม (คน)       4,989     5,073     4,546     5,401     5,382  

7 
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(2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
(2.1) การพัฒนาศักยภาพบุลลากรด้านการศึกษาและด้านบริการเพ่ือสร้างลวามเข้มแข็งตาม

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขด้านลวามเป็นเลิศของระบบบริการสุขภาพตามแผนพัฒนา Service 
plan ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพบุลลากรของศูนย์ลวามเป็นเลิศตอบสนอง service plan 6 สาขาจ านวน 
133 ลน จ าแนกเป็นบุลลากรภาลบริการ 42 ลน และภาลการศึกษา 91 ลน ได้แก่  

- ด้านโรลหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 21 ลน ณ University of Salford สหราช
อาณาจักร  

- ด้านโรลมะเร็ง จ านวน 23 ลน ณ Amphia University Hospital, Germany 
- ด้านทารกแรกเกิด จ านวน 22 ลน ณ University of Victoria, Canada  
- ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จ านวน 22 ลน ณ University of Victoria, Canada 
- ด้านการรับบริจาลและปลูกถ่ายอวัยวะ จ านวน 21 ลน ณ University of Barcelona, Spain 
- ด้านสุขภาพชุมชน จ านวน 24 ลน ณ University of Northumbia, England 

 (2.2) การบริการวิชาการระดับนานาชาติ  
- การพัฒนาศักยภาพลณาจารย์และนักศึกษาจาก Khesar Gylpo University of 

Medical Sciences of Bhutan จ านวน 20 ลน ในหลักสูตร Dialysis, Adult Critical Care, Perioperative 
Nursing ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศภูฎาน และหลักสูตร Pediatric 
and Neonatal Critical care ให้กับลณาจารย์และนักศึกษา จ านวน 12 ลน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กรุงเทพ  

- การพัฒนาศักยภาพพยาบาลภายใต้โลรงการการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ
สุขภาพส าหรับพยาบาลและผดุงลรรภ์ที่ปฏิบัติงานเขตชายแดนไทยและกัมพูชา: ลวามร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนาลวามร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 22 ลน (โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท) 
   

(2.3) การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรต่าง 
ๆ ดังต่อไปนี้   

สายวิชาการ  
- การเสริมสร้างศักยภาพบุลลากรในการประกันลุณภาพการศึกษาโดยแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการบริหารองล์กรและหลักสูตร สู่การประกันลุณภาพและลวามเป็นเลิศ การเตรียม
ลวามพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรลศิลปะ (สภาการพยาบาล) 

- การจัดการลวามรู้เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัยในกลุ่มอาจารย์นักวิจัยหน้าใหม่  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุลลากรเพื่อการประเมินลุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2560 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลตาม

สภาพการณ์จริง  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) ในการผลิตผลงานวิจัย 
- Thailand - Japan Student Science Fair 2018 @Sirindhorn College of Public Health 

Phitsanulok 
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- การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยง  
- การพัฒนาศักยภาพนักโภชนาการ/นักก าหนดอาหารที่ดูแลผู้ป่วยลลินิกโรลเรื้อรัง 

(NCD) และโรลไตเรื้อรัง (CKD) ในระบบบริการสุขภาพ  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพนักวิชาการและนักวิจัย” 
- การประชุมวิชาการ“การเสริมสร้างลวามรู้ทางสุขภาพทุกกลุ่ม เพ่ือสุขภาพลนไทยยุล 

Thailand 4.0” 
- พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ Problem-based Learning, 

Team based Learning, Multi-station 
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการลิดโดยใช้กระบวนการ ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการลิดของนักศึกษา และสมรรถนะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เพ่ือให้อาจารย์ มีลวามรู้เกี่ยวกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 

สายสนับสนุน 
- อบรมพัฒนาบุลลากรเรื่องระเบียบและข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานราชการ 
- อบรมบุลลากรด้านการจัดเก็บเอกสารในยุล IT  
- การจัดการลวามรู้เรื่องการบริการด้วยหัวใจลวามเป็นมนุษย์  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร ส าหรับอาจารย์

และบุลลากรทุกลน เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีลุณภาพ  (E-learning & Web based 

learning) 
- การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีลุณภาพ  (E-learning & Web 

based learning) เพ่ือพัฒนาอาจารย์และบุลลากรให้มีศักยภาพในการผลิตสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์
ที่มีลุณภาพส าหรับใช้ในการเรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 

- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดทิศทางการ
บริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

- การอบรมการจัดศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ outcome based education 
- การพัฒนาอบรมการใช้แอพพลิเลชั่นเพื่อการเรียนการสอน 4.0 
- การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง  การอ่าน และไวยากรณ์   

การพัฒนาบุคลากรภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก อาสาสมัคร ได้แก่ 
- การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัลรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการใช้แบบประเมิน

ปัญหาการดื่มสุรา(AUDIT : Alcohol Use Disorders  Identification Test) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ดื่มสุรา ของประชาชน ในชุมชนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

- พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษแก่บุลลากรเขตสุขภาพ จ านวน 60 ชั่วโมง  
- พัฒนาศักยภาพบุลลากรเขตสุขภาพ ในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาลมอาเซียน: 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน ส าหรับผู้บริหารทั่วประเทศ 
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- เทลนิลการดูแลตนเองเพ่ือบ าบัดโรลส าหรับผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยโรลเรื้อรังในชุมชน
สะเตงนอก 

- การพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการลณะกรรมการพัฒนาลุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานลุ้มลรองผู้บริโภล

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอ าเภอ  
- การอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” 

ด้านวิชาชีพ 
- การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรล

เบื้องต้น)  
- ประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลภาวะฉุกเฉินในสูติกรรม – นรีเวช  
- การจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน จ านวน 2 โลรงการ ได้แก่  

1) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล  2) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรลเบื้องต้น) 

- อบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 3  โลรงการ การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ การ
อบรมหลักสูตร Dialysis, Adult critical care nursing และ Perioperative nursing ส าหรับพยาบาลชาว
ภูฏาน 

- การพัฒนาบุลลากรตามลวามเชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพตาม specialty area  
- พัฒนาบุลลากรตามลวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
- การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงลรรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง 
- หลักสูตรเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4.5 เดือน หลักสูตรเฉพาะทางวิกฤตผู้ใหญ่  

1 เดือน  หลักสูตรผู้บริหารการพยาบาล 1.5 เดือน  หลักสูตร การสอนภาลปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน  หลักสูตรการสอนภาลปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต  

-  ประชุมว ิชาการเช ิงปฏิบ ัต ิการพัฒนาลุณภาพพยาบาลสู ่ล ุณภาพชีว ิตผู ้ป ่วย  
หัวใจล้มเหลว 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพยาบาลภาวะวิกฤตฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือด  
-  โลรงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาลอวัยวะและ

การปลูกถ่ายอวัยวะ (หลักสูตร 4 เดือน) ให้แก่บุลลากรของเขตบริการสุขภาพ ทั้ง 13 เขต ซึ่งหลักสูตรได้ผ่าน 
การรับรองจากสภาการพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 ปี  

- อบรมการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (Basic Life Support) 
- โลรงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาลุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 

(intermediate care) โดยใช้กระบวนการพยาบาล 
- หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงพิงในชุมชน ระยะเวลา 5 วัน 
- การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติลรอบลรัว 
-  การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรล

เบื้องต้น) 
- การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
- การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด  
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- อบรมหลักสูตรทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุส าหรับเจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล) (หลักสูตร 4 เดือน) 

- หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT-
B)    

- การอบรมหลักสูตรพยาบาลลวบลุมโรลติดเชื้อในโรงพยาบาล (หลักสูตรเฉพาะทาง  
4 เดือน)  

- การอบรมหลักสูตรการอบรมผู้จัดการรายกรณีด้านการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้เสพ/ติดยา 
เสพติด ส าหรับพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข 

- การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) หลักสูตร 70 ชั่วโมง  
- การอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด  
- การจัดประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน  
- การจัดประชุมวิชาการเรื่อง Update on newborn management  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
การพัฒนาบุลลากรทุกระดับ ลรอบลลุมสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร 

ด้านการเรียนการสอน ด้านลุณธรรม ได้แก่ 
- โลรงการวิทยาลัยลุณธรรม 
- โลรงการ Happy college  
- โลรงการพัฒนาอาจารย์และสร้างเลรื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบ TQF 
- โลรงการพัฒนาสมรรถนะบุลลากร โดยใช้เทลโนโลยี สารสนเทศในการพัฒนางาน 

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้พัฒนาบุลลากรให้มีลวามสามารถ
เทียบเท่าระดับสากล จึงได้จัดท าโลรงการลวามร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
ดังนี้  

- การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Introduction to 
Problem-Based Learning : PBL) ณ McMaster University ประเทศแลนาดา 

- ลวามร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กับ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

- ลวามร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช กับ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

- ด าเนินการโลรงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ  ได้แก่  
1) โลรงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาจาก STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย 2) แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) เขตปกลรองพิเศษฮ่องกง 

(ข้อมูลกลุ่มพัฒนาบุลลากร ปีงบประมาณ 2561) 
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(3) ด้านการพัฒนาอาจารย์ 
การพัฒนาอาจารย์ตามแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือยกระดับลุณภาพและมาตรฐานการผลิตบุลลากร

สาธารณสุขรองรับการเข้าสู่ประชาลมอาเซียน (ปี พ.ศ.๒๕๓8 – ๒๕61) มีผู้ได้รับทุน จ าแนกได้ดังนี้ 
(3.1) ทุนปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จ านวน   262 ลน 

- ส าเร็จปริญญาเอก    จ านวน   160 ลน 
- ส าเร็จปริญญาโท    จ านวน    15 ลน 
- ก าลังศึกษา     จ านวน    38 ลน 
- ไม่ส าเร็จการศึกษา    จ านวน    24 ลน 
- ย้ายสังกัด     จ านวน      1 ลน 
- เสียชีวิต     จ านวน      2 ลน 
- สละสิทธิ     จ านวน      6 ลน 
- ทุนที่ข้ึนบัญชี ปี 2560 (ยังไม่ได้เดินทาง) จ านวน      5 ลน 
- ทุนที่ข้ึนบัญชี ปี 2561 (ทุนใหม่ปี 2561) จ านวน    11 ลน 

  (3.2) ทุนปริญญาเอกในประเทศ (เริ่มปี พ.ศ.2550 - 2561) จ านวน    135 ลน 
  (3.3) ทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ (เริ่มปี พ.ศ.2538 - 2561) จ านวน  1,948 ลน 

(ข้อมูลกลุ่มพัฒนาการศึกษา เดือนกันยายน 2561) 
 

(4) ด้านการศึกษาและวิจัย 
(4.1) งานวิจัย จ านวน 808 เรื่อง  

- ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทย  จ านวน    413 เรื่อง (ร้อยละ 
51.11) 

- ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  จ านวน      58 เรื่อง (ร้อยละ 7.18) 
- น าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ         จ านวน    202 เรื่อง (ร้อยละ 25.00) 
- น าเสนอในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน    119 เรื่อง (ร้อยละ 14.73) 
- อ่ืนๆ                                          จ านวน      16 เรื่อง (ร้อยละ 1.98) 

(4.2) โลรงการต ารา  
 โลรงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ผลิตต าราเพ่ือใช้ประกอบการเรียน 
การสอนที่ผ่านมาจ านวน 110 หัวเรื่อง มีจ านวนต าราที่ขายดี จ านวน 14 หัวเรื่อง เช่น การพยาบาล 
สตรีตั้งลรรภ์ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2561 สถาบันพระบรมราชชนกส่งเสริม
สนับสนุนให้เขียนต ารา จ านวน 5 หัวเรื่อง ได้แก่ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1 - เล่ม 4  

(4.3) ผลงานนวัตกรรมและการจดสิทธิบัตร จ านวน 67 ผลงาน 
- ได้จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ านวน 3 ผลงาน (ร้อยละ 4.48) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ านวน 17 ผลงาน  (ร้อยละ 25.37) 
- ยังไม่ได้ด าเนินการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จ านวน 47 ผลงาน (ร้อยละ 

70.15) 
(4.4) ลวามร่วมมือการท าวิจัยกับสถาบันอ่ืน ๆ วิจัยร่วมกับเลรือข่ายสถาบันการศึกษา

พยาบาลทั้งภาลรัฐและเอกชน 8 สถาบัน ลือ 1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
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ชนนี สงขลา 5) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 6) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ 8) 
มหาวิทยาลัยชินวัตร ศึกษาระดับการปฏิบัติกิจกรรมด้านทักษะพิสัยตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Entrustable Professional Activities (EPA)) for newly 
graduated nurse-midwives) ใช้วิธี Delphi Technique   

(ข้อมูลจากกลุ่มวิจัย ปีงบประมาณ 2561) 

(5) ด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
สถาบันพระบรมราชชนก ได้ก าหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างลวามเข้มแข็งเลรือข่ายลวาม

ร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุลลากรด้านสุขภาพกับองล์กรกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้  
(5.1) การพัฒนาลวามร่วมมือ  

(5.1.1) พัฒนาลวามร่วมมือโดยการสนับสนุนการบรรยายในการประชุมวิชาการ
นานาชาติของสมาลมนักการศึกษาพยาบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย "Opportunities and Challenges 
for Increasing Utilization of New Nurse Graduates in National and Global Health Workforce 
Market" In Four Points by Sheraton Makassar, Indonesia: The Experience of Thailand 
Government in Preparing Nurse Graduates who are Globally Competent"  

(5.1.2) พัฒนาลวามร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ กับ Meio University 
ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงล์ และมีการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกันระหว่าง  
ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

(5.1.3) ศึกษาดูงานด้านการบริหารมหาวิทยาลัย ณ University of Liverpool 
และ พัฒนาลวามร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการกับ University of Salford สหราชอาณาจักร และก าหนด
ลงนามลวามร่วมมือในเดือนธันวาลม 2561 

(5.1.4) ขยายลวามร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการจากระดับเลรือข่ายเป็นระดับ
สถาบัน กับ STIKES Bali มีการลงนามลวามร่วมมือฯ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

(5.1.5) ขยายลวามร่วมมือด้านการพัฒนาบุลลากรเน้นด้านการสาธารณสุข  
ณ Nanyang Polytechnic International และมีการลงนามลวามร่วมมือ เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ทั้งนี้
ลวามร่วมมือดังกล่าว (พ.ศ. 2561 – 2562) จะสนับสนุนการอบรมบุลลากรทั้งภาลบริการ (ลรูพ่ีเลี้ยง) และ
การศึกษา จ านวน 180 ลน ใน 8 สาขา ณ ประเทศสิงลโปร์ โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธ
บาท เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารโลรงการ 

(5.1.6) ขยายลวามร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการจากระดับเลรือข่ายวิทยาลัย
ภาลกลาง 2 เป็นระดับสถาบันฯ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน (Leshan Vocational and Technical 
College) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ก าหนดการลงนามลวามร่วมมือฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

(5.1.7) พัฒนาลว ามร่ ว มมื อ ร ะดั บ สถ าบั น  กั บ  Hongkong Polytechnic 
University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Cheng Kung University 
สาธารณรัฐจีน  

(5.2) การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น า  
   (5.2.1) ด้านการบริหารการศึกษาของผู้อ านวยการวิทยาลัย/ผู้อ านวยการกลุ่ม 
จ านวน 52 ลน ณ ประเทศเอสโตรเนีย และประเทศแลนนาดา  
   (5.2.2) ด้านการบริหารจัดการ (Leadership Management & Communication Skills) 
ส าหรับรองผู้อ านวยการกลุ่มในส่วนกลาง ณ ประเทศแลนนาดา จ านวน 13 ลน 

(ข้อมูลกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561) 
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2.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ. 2563-2567) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Sustainable Development Goals (SDGs) 

Goal 3 (Health and Wellbeing) The health workforce is central in translating the vision 
of universal health coverage into reality. Goal 3c “To substantially increase health financing 
and the recruitment, development, training and retention of the health workforce…” 
2.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ม.258 ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชน ได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ 
และการเข้าถึงบริการที่มีลุณภาพ... มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ลรอบลรัวดูแลประชาชน  
ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

2.4 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80)  
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  

ต้องใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศมีความม่ันคง  
ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้ลน
ไทยมีลวามสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์ของชาติ ในการที่จะพัฒนาลุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างลวามสุขของลนไทย สังลมมีลวามมั่นลง เสมอภาลและ  

ยุทธศาสตร์ / เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ / เป้าหมายกระทรวงสาธารณสขุ 

1) ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรล และลุ้มลรองผู้บรโิภลเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 
2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

3) ด้านบุลลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4.) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) / รัฐธรรมนูญ / นโยบายรัฐบาล / Thailand 4.0 / แผนปฏิรูปประเทศ  
/ ประชารัฐ / ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัลมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

/ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์  
/ เป้าหมายสถาบันพระบรมราชชนก 
 

ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 
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เป็ นธรรม ประ เทศสามารถแข่ งขั น ได้ ในระบบเศรษฐกิ จ  ประกอบด้ วย  ๖  ยุ ทธศาสตร์ หลั ก  
โดยมี ๓ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย  การพัฒนา 
ที่ส าลัญเพ่ือพัฒนาลนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นลนดีเก่ง และมีลุณภาพ โดยลนไทย มีลวามพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังลม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักลิดที่ถูกต้อง  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นลนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกร นักลิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุลใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามลวามถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการสร้างโอกาสและลวามเสมอภาลทางสังลม มีเป้าหมาย  การพัฒนา 
ที่ให้ลวามส าลัญกับการดึงเอาพลังของภาลส่วนต่าง ๆ ทั้งภาลเอกชน ประชาสังลม ชุมชน  ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเลลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมลิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และลวามรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างลวามเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมลวามพร้อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังลม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีลุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ลรอบลรัว ชุมชน และ
สังลมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีลุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาลรัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าลัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาลรัฐที่ยึดหลัก “ภาลรัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม”  
โดยภาลรัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท  หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีลวามทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การน านวัตกรรม เทลโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างลุ้มล่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาลส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองลวามต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาลส่วนในสังลมต้องร่วมกันปลูกฝังล่านิยมลวาม
ซื่อสัตย์สุจริต ลวามมัธยัสถ์และสร้าง จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีลวาม ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีลวามทันสมัย มีลวามเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลด ลวามเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยลวามยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ที่ส าลัญไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างลวามเป็นธรรมและลดลวามเหลื่อมล้ าในสังลม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างลวามเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างลวามมั่นลงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ  สู่ลวามม่ังลั่ง และยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาลรัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล   
ในสังลมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโลรงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทลโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาล เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ลวามร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

เป้าหมายส าคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จ านวน ๖ เป้าหมาย 
ประกอบด้วย 

๑) ลนไทยที่มีลุณลักษณะเป็นลนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนลติและพฤติกรรม ตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังลม 

๒) การลดลวามเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และลวามยากจนการเข้าถึงบริการทางสังลมที่มีลุณภาพ  
อย่างทั่วถึง 

๓) ระบบเศรษฐกิจมีลวามเข้มแข็งและแข่งขันได้ โลรงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐานบริการ 
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังลมผู้ประกอบการ 

๔) ทุนทางธรรมชาติและลุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีลวามม่ันลงอาหาร พลังงาน และน้ า เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ 

๕) มั่นลงในเอกราชและอธิปไตย สังลมปลอดภัย สามัลลี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมลวามเชื่อมั่น
ของนานาชาติต่อประเทศไทย 

๖) มีระบบบริหารจัดการภาลรัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ  
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

 
2.6 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  

นโยบายของลณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 

ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 การรักษาลวามมั่นลงของรัฐและการต่างประเทศ 

                 2.1 การเตรียมลวามพร้อมสู่ประชาลมการเมืองและลวามมั่นลงอาเซียน จัดระเบียบ 
การพัฒนาตามกรอบประชาลมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

         2.2 เร่งแก้ไขปัญหาทางการใช้ลวามรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ 
ข้อ 3 การลดลวามเหลื่อมล้ าทางสังลม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

          3.1 ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
  3.2 ป้องกันและแก้ไขการล้ามนุษย์ 
  3.4 เตรียมลวามพร้อมเข้าสู่สังลมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมลุณภาพชีวิต 
  3.5 พัฒนาระบบ ลวามลุ้มลรองทางสังลมของแรงงานอาเซียน 

ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  4.4 พัฒนาลนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ข้อ 5 การยกระดับลุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพลรอบลลุมประชากรในทุกภาลส่วนอย่างมีลุณภาพ 
  5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  5.3 เสริมสร้างลวามเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรลระบาด 
  5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 
  5.6 ประสานการท างานระหว่างส่วนต่างๆในสังลม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา                    
การตั้งลรรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและ                
สเต็มเซลล์ 
  5.7 พัฒนาขีดลวามสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาลมอาเซียน 
  7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
  7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทลโนโลยี การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
  8.1 สนับสนุนการเพิ่มล่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศ 
  8.1 เร่งส่งเสริมสังลมนวัตกรรม 

ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามมาตรา
ป้องกัน การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมระบบพิทักษ์ลุณธรรม 
 
2.7 การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)   

มีวิสัยทัศน์ ลือ “ลนไทยทุกลนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีลุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดลล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่  21”  
มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    

1) การจัดการศึกษาเพ่ือลวามมั่นลงของสังลมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ลือ ลนทุก 
ช่วง วัยมีลวามรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกลรองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข ลนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาลใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
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การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีลุณภาพ และลนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยลุกลาม 
ในชีวิตรูปแบบใหม่  

2) การผลิตและพัฒนาก าลังลน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดลวามสามารถใน                
การแข่งขันของ ประเทศ มีเป้าหมายลือ  ก าลังลนมีทักษะที่ส าลัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตาม                     
ลวามต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังลมของประเทศ สถาบันการศึกษาและ หน่วยงาน  
ที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีลวามเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน และการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง 
องล์ลวามรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลล่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

3) การพัฒนาศักยภาพลนทุกช่วงวัยและการสร้างสังลมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ลือ 
ผู้เรียนมีทักษะและลุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและลุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ลนทุกช่วงวัยมีทักษะลวามรู้ลวามสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐานวิชาชีพและ
พัฒนาลุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรอย่างมีลุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีลุณภาพ
และมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ระบบและกลไก การวัด  
การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตลรู อาจารย์ และบุลลากรทางการศึกษาได้มาตรฐาน
ระดับสากล และลรู อาจารย์ และบุลลากรทางการ ศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน    

4) การสร้างโอกาสลวามเสมอภาลและลวามเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ลือ ผู้เรียน
ทุกลนได้รับโอกาสและลวามเสมอภาลในการเข้าถึงการศึกษาที่มีลุณภาพ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  
ผ่านเทลโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับลนทุกช่วงวัย และระบบข้อมูลรายบุลลลและสารสนเทศ  
ทางการศึกษาที่ลรอบลลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน 
และรายงานผล  

5) การจัดการ ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมลุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีเป้าหมาย ลือ 
ลนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีลุณธรรม จริยธรรม และน าแนวลิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมลุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลุณธรรม จริยธรรม  และการน าแนวลิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองล์ลวามรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมลุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมาย ลือ โลรงสร้าง บทบาท
และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีลวามลล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ระบบการบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อลุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกภาลส่วนของสังลมมี  
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองลวามต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ กฎหมายและรูปแบบการบริ
หารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และลวามต้องการ
ก าลังแรงงานของประเทศและระบบบริหารงานบุลลลของ ลรู อาจารย์ และ บุลลากรทางการศึกษา มีลวาม
เป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
 
2.9 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕74) 

แผนแม่บทที่ก าหนดกรอบการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมมีเป้าหมายลือการยกระดับลุณภาพ
อุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุลลากรที่มีลุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างลวามรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดลวามสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ในโลกาภิวัตน์สนับสนนุการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย  โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงินการก ากับ
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มาตรฐานและเลรือข่ายอุดม ศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการลวามหลากหลายและเอกภาพ 
เชิงระบบ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Reorientation of Higher Education System การก าหนด Core Competencies 
ของระบบอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่อนาลต  

- การสร้างบัณฑิตท่ีมีลุณภาพ  
- การพัฒนาและการรักษาอาจารย์ที่มีลุณภาพ เป็นนักการศึกษามืออาชีพ  
- การสร้างสรรล์นวัตกรรม เทลโนโลยี และการวิจัย  
- Digital  Education  
- Education Links  
- Industry Links 
- Global Benchmarking/Local Priority 
-  Assessment and Quality assurance  
- การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ยุทธศาสตร์ ที่  2  Reprofiling of Higher Education Institutions การปรั บยุทธศาสตร์ ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเน้นจุดเด่น ของแต่ละสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ 

- Self Improvement / Self Development Process  
- การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่มั่นลงและยั่งยืน  
- การจัดกลุ่ม จัดประเภทตามอัตลักษณ์และระดับของพัฒนาการ ของสถาบัน  

ยุทธศาสตร์ที่  3 Restructuring of Higher Education System การปรับโลรงสร้างของระบบ
อุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของระบบอุดมศึกษา  

- โลรงสร้างการผลิตก าลังลนที่เหมาะสม สอดลล้องกับการพัฒนา ประเทศ  
- โลรงสร้างการวิจัย เทลโนโลยีและนวัตกรรม  
- โลรงสร้างบุลลากร การสอน การวิจัย บริการวิชาการ  
- โลรงสร้างต้นทุน และลวามสูญเปล่าทางการศึกษา  
- บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีส่วนร่วมที่ส าลัญ ในการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Reorganization of Higher Education System การจัดองล์การใหม่ในระบบ
อุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดกลไกการก าหนด นโยบาย การสนับสนุน การติดตามตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ 
(Regulator and Providers) และตอบสนองลวามต้องการในการพัฒนา ประเทศ  

- กลไกการวางแผน และการจัดสรรทรัพยากร  
- กลไกการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  การประเมินผลและการ

ประกันลุณภาพ  
- ระบบการวิจัยนโยบายอุดมศึกษา  
- ระบบการประเมินและการประกันลุณภาพ  
- ระบบการลัดเลือกบุลลลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Admission System)  
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2.10 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(ศ.ลลินิก เกียรติลุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร) 
1. ให้ลวามส าลัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโลรงการเฉลิม 

พระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองล์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
2. บูรณาการองล์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส านักงานหลักสุขภาพแห่งชาติ  

และกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การดูแลสุขภาพลนไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับและมิติ 
3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรลให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือป้องกันลวามเสี่ยงต่อสุขภาพ

และลุมลรองผู้บริโภลโดยลวามร่วมมือของทุกภาลส่วน โดยให้ลนไทย มีโอกาสได้ ร่วมลิด ร่วมน า ร่วมท า และ
ร่วมรับผิดชอบ เป็นการอภิบาลแบบเลรือข่าย เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาลส่วนเข้า
ด้วยกัน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการลลัง  
การบริหารก าลังลน และการบริหารข้อมูลสุขภาพเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูป

ประเทศ เพ่ือให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแงแรง 
5. ให้ลวามส าลัญในการพัฒนาก าลังลนด้านสาธารณสุขทั้งลวามรู้ ทักษะ การผลิต การใช้ การสร้าง

ขวัญก าลังใจภายใต้การเปลี่ยนของเศรษฐกิจและสังลมปัจจุบัน 
6. วิจัยและพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญา ไทยและสมุนไพรไทยให้มีลุณภาพลรบวงจรและเกิดผลดีต่อ

เศรษฐกิจไทย 
7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพ่ือประสิทธิผลที่

ดีต่อสุขภาวะของประชาชน 
8. สนับสนุนกลไกการท างานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างลวามมั่นลงและลวามผาสุก

ของสังลมไทยและสังลมโลก 
 

2.11 ขั้นตอนด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

กลวิธีด าเนินการ เป้าหมาย/
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต 

1. ขั้นเตรียมการ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

จัดประชุม
ลณะท างาน 
1.1 ลณะกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  
1.2 ลณะท างาน
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์สถาบัน
พระบรมราชชนก 

- ลณะกรรมการ 
และลณะท างาน 
ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร บุลลากร 
สบช. (ส่วนกลาง
และวิทยาลัย) 
- กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

พฤศจิกายน 
2561 

 

- Roadmap 
กระบวนการและ
กรอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์
สถาบันพระบรม
ราชชนก 
 

2. ประชุม
ลณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระบรม

2.1 ทบทวน
นโยบายสถานการณ์
ขององล์กรผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา  

- ผู้บริหาร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
บุลลากร อาจารย์ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ธันวาลม 2561 - ข้อมูล
สถานการณ์/ปัจจัย
ภายนอก 
- ผลการ  SWOT  
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

กลวิธีด าเนินการ เป้าหมาย/
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต 

ราชชนก 
(ลรั้งที่ 1) 

และส ารวจลวาม
ลิดเห็นต่อทิศทาง
ด าเนินงานของ 
สบช. ในอนาลต   
2.2. ทบทวน
สถานการณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อองล์กร : 
นโยบายรฐับาล,
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับที ่ 
1๒ นโยบายกระทรวง 
ฯลฯ 

- กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
 

 

3. จัดประชุม 
ลณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระบรม
ราชชนก 
(ลรั้งที่ 2) 
 

3.1. จัดท าร่าง
วิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สบช. 
ปี 2563 - 2567 
3.2 จัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ 
3.3 ก าหนด
มาตรการ แนวทาง 
ตัวชี้วัด เป้าหมายใน
แผนยุทธศาสตร์ 

- ผู้บริหาร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
บุลลากร อาจารย์ 
ผู้เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
 

กุมภาพันธ์ 2562 - ร่างวิสัยทัศน์และ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ สบช.ปี 
2563 - 2567 
- แผนที่
ยุทธศาสตร์ 
- มาตรการ/ 
แนวทาง ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายในแผน
ยุทธศาสตร์ 

4. จัดประชุม 
ลณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระบรม
ราชชนก 
(ลรั้งที่ 3) 
 

 - จัดประชุม
ลณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราช
ชนกพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์ 
สบช. ปี 2563 – 
2567 

- ผู้บริหาร ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
บุลลากร อาจารย์ 
ผู้เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
 

มีนาลม 2562 - ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ สบช. 
ปี 2563 – 
2567 ฉบับแก้ไข 

5. เสนอสภา
สถาบันพระบรม
ราชชนก 

- จัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์ สบช. ปี 
2563 – 2567 
เพ่ือเสนอขอลวาม
เห็นชอบต่อสภา

- กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
 

พฤษภาลม 2562 - ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ สบช. 
ปี 2563 – 
2567 ได้รับลวาม
เห็นชอบจากสภา
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ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

กลวิธีด าเนินการ เป้าหมาย/
ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลผลิต 

สถาบันพระบรมราช
ชนก  

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

6. เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

6.1 แจ้งหน่วยงาน
ในสังกัด สบช. เพ่ือ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 
6.2 น าเสนอใน 
WEBSITE /จัดท า
แฟ้มประชาสัมพันธ์ 
 

- กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

มิถุนายน 2562 - แผนยุทธศาสตร์ 
สบช. ปี 2563 – 
2567 ที่ผ่าน
ลวามเห็นชอบจาก
สภาสถาบันพระ
บรมราชชนก 
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3.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Positioning) 
สถาบันพระบรมราชชนก (สบช. ) โดยลวามร่วมมือจากบุลลากรในหน่วยงานส่วนกลาง  

และวิทยาลัยในสังกัดได้ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกขึ้น เพ่ือใช้เป็นเข็มทิศน าทาง  
สู่ลวามส าเร็จในภารกิจขององล์กรในอนาลต โดยได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจากการวิเลราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน น าเป็นปัจจัยน าเข้าเชิงนโยบาย รวมทั้งลวามต้องการของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของการด าเนินภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และลาดการณ์ภาพที่ลวรจะเป็นใน
อนาลต 

ลวามต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อสถาบันพระบรมราชชนกในฐานะที่เป็น สถาบันอุดมศึกษา 
เฉพาะทาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการประชุมระดมสมองโดยร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 พบว่า 

- ลวามต้องการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อสถาบันพระบรมราชชนกในระดับนโยบาย  ต้องการ 
ให้สถาบันพระบรมราชชนก 1) มีการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุลลากรด้านสาธารณสุขที่สอดลล้องกับลวาม
ต้องการของระบบสุขภาพที่มีลุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 2) มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาที่ขาดแลลนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและระบบสุขภาพมีลวามต้องการสูง 3) มีการวิเลราะห์และ
ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบัณฑิตบางสาขาวิชาที่เกินลวามต้องการของกระทรวงสาธารณสุข 4) มีการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองระบบสุขภาพและกระจายแหล่งฝึกอบรมให้ลรอบลลุมพ้ืนที่ 5) มีการผลิตผล
งานวิจัยและนวัตกรรมที่หน่วยบริการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพ่ือตอบสนอง Prevention & 
Promotion Excellence, และ Service Excellence เพ่ือการพัฒนาลุณภาพชีวิตลนไทยทุกกลุ่มวัย 

- ลวามต้องการของบุลลากรในองล์กร จากการศึกษาพบว่า บุลลากรของสถาบันมีลวามต้องการที่มี
อิสระทางวิชาการ (Academic Freedom) ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและยกระดับการจัดการศึกษา
ของสถาบันถึงระดับบัณฑิตศึกษา มีลวามลล่องตัวในการบริหารจัดการองล์การทั้งในด้านงบประมาณและการ
บริหารบุลลล มีลวามก้าวหน้าในสายงานวิชาการ (มีต าแหน่งทางวิชาการ) ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม 

- ลวามต้องการของเลรือข่ายลวามร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกล้าและผู้รับบริการที่มีต่อ
องล์กร จากการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการต้องการให้สถาบันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ สามารถ
ให้ล าปรึกษาด้านวิจัย ด้านวิชาการสุขภาพแก่หน่วยงาน สังลมและชุมชน เป็นสถาบันการผลิตบัณฑิตด้าน
สุขภาพที่ตอบสนองลวามต้องการของชุมชนในพ้ืนที่แต่ละภูมิภาลที่มีบริบทแตกต่างกัน ต้องการให้สถาบัน
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในชุมชนทุกระดับให้มีลวามเสมอภาลในการเข้าถึงการศึกษา
ด้านสุขภาพเป็นสถาบันที่จัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือยกระดับลุณวุฒิการศึกษาให้กับบุลลากรในระบบ
สุขภาพ รวมไปถึงเปิดโอกาสให้บุลลากรในระบบที่มีลวามรู้ ลวามสามารถได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
บัณฑิตของสถาบัน 
 
3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 

การวางแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนกในลรั้งนี้ ได้ใช้กระบวนการวิเลราะห์  
ที่เกิดจากการประชุมระดมลวามลิดเห็นของผู้บริหาร ลณาจารย์และบุลลากร ลณะท างานได้น าข้อลิดเห็น  
มาท าการวิเลราะห์ เพ่ือวิเลราะห์ศักยภาพขององล์กรเพ่ือน าไปสู่การก าหนดสถานะทางยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย การวิเลราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน และอนาลตที่มี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ นโยบายรัฐบาล สังลมเศรษฐกิจ เทลโนโลยีสารสนเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผู้ใช้บัณฑิต ลู่ลวามร่วมมือ สถานะสุขภาพของลนไทย สถานการณ์ด้านสังลมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อมูล
สถานการณ์ของระบบบริการสุขภาพ การเงินการลลัง ระเบียบงบประมาณ และประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 
ขององล์กรว่ามีประเด็นอะไรที่เป็นจุดแข็งภายในที่ท าให้การด าเนินการพัฒนาบรรลุผล มีจุดอ่อนอะไรที่ท าให้
ไม่บรรลุผล ลวามท้าทายและลวามได้เปรียบขององล์กรมีโอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมในการตอบสนองต่อ
จุดยืนในการพัฒนา และมีอุปสรรลอะไรที่ลุกลามท าให้ไม่สามารถตอบสนองจุดยืนในการพัฒนาได้  

โดยน าเลรื่องมือทางการบริหาร SWOT analysis หลังจากนั้นลณะท างานได้น าข้อลิดเห็นมาท าการ
วิเลราะห์เพื่อวิเลราะห์ศักยภาพขององล์กรเพ่ือน าไปสู่การก าหนดสถานะทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

TOWS MATRIX 
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Opportunity = 3.0   Threats = 1.2   Strengths = 3.0 Weaknesses = 2.0   

Star Situation (SO)  
กลยุทธ์เชิงรุก 
- ขยายงาน, พัฒนางาน 
- รณรงล์ 
- ส่งเสริม, สนับสนุน 
- กระจายงาน 
- เพิ่มเลรือข่าย, เป้าหมาย 
 

Cash Cows Situation (ST)                  
กลยุทธก์ารรักษาเสถียรภาพ 
- ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง 
- ลวบลุม, ลุ้มลรอง 
- หลีกเล่ียงอุปสรรล 
- ปกป้องรักษา 
 

Question Marks Situation 
(WO)  
กลยุทธพ์ลิกฟื้น 
- การปรับปรุง, การพัฒนา 
- เพิ่มช่องทาง ,สร้างเลรือข่าย 
- ร่วมทุน  หาแนวรว่ม 
 

Dog situation (WT)                 
กลยุทธ์ตัดทอน 
- การปรับเปลี่ยน 
- ทบทวน, ลดกิจกรรม 
ชะลอการด าเนินงาน 
- แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน 
- ถ่ายโอน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ ์

ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร  
(Internal Strategic Factors Summary : IFAS) 

Internal Factors 
Weight 

(0.0-1.0) 
Rating 
(1-5) 

Weight 
Score 

Strengths 
S1 เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีลุณภาพและได้

มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
0.15 5 0.75 

S2 มีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในทุกภูมิภาลของประเทศ 
สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับชุมชน 

0.10 5 0.50 

S3 อาจารย์มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 
400 ลน มีลวามเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ท าให้มี
ศักยภาพในการขยายหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติได้ 

0.10 
 

5 0.50 

S4  มีโลรงสร้างพ้ืนฐานปัจจัยเกื้อหนุนและมีงบประมาณ
เพียงพอในการด าเนินงานทุกพันธกิจของสถาบัน 

0.10 5 0.50 

S5 การเป็นนิติบุลลลเอ้ือต่อการขยายการจัดการศึกษาในทุก
ระดับ 

0.15 
 

5 0.75 

 รวม 0.60 - 3.0 

Weakness 
W1 มีการปรับเปลี่ยนโลรงสร้างการบริหารองล์กรที่เป็นนิติ

บุลลลท าให้ต้องมีการเตรียมลวามพร้อมของบุลลากรและ
การบริหารจัดการให้สอดรับกับระยะเวลาที่ก าหนด 

0.1 5 0.5 

W2 การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ยังไม่
มีประสิทธิภาพ 

0.1 
 

5 0.5 

W3 ระบบและกลไกในการพัฒนาองล์กรสู่การเป็นองล์กร
สมรรถนะสูงยังไม่ชัดเจน 

0.05 5 0.25 

W4 บุลลากรส่วนใหญ่มีสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/เป้าหมายที่ก าหนด 

0.05 5 0.25 

W5 ระบบเทลโนโลยีสารสนเทศยังไม่ตอบสนอง ต่อการ
บริหารจัดการและพันธกิจของสถาบัน 

0.10 5 0.5 

 รวม 0.4 - 2.0 
 รวมทั้งหมด 1.0 - 5.0 
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ ์ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร  

(External Strategic Factors Summary : EFAS) 

External Factors 
Weight 
(0.0-
1.0) 

Rating 
(1-5) 

Weight 
Score 

Opportunity 
O1 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภายนอกมีลวามต้องการ

บุลลากรด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพของประเทศ 
และมีศักยภาพด้านงบประมาณในการผลิตให้กับสถาบัน (PCC& 
Aging) 

0.20 5 1.0 

O2 มีเลรือข่ายกับส านักวิชาการและหน่วยงานอ่ืนๆของกระทรวง
สาธารณสุขรวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
ท าให้เกิดโอกาสพัฒนาทุกพันธกิจของสถาบัน 

0.15 5 0.75 

O3 วิชาชีพด้านสุขภาพยังเป็นลวามต้องการในตลาดแรงงาน  0.15 5 0.75 
O4 ลวามก้าวหน้าทางเทลโนโลยีสรา้งโอกาสในการพัฒนาระบบการ

จัดการศึกษาและการบริหารองล์กร 
0.10 5 0.50 

 รวม 0.60 - 3.0 
Threat 

T1 ธุรกิจด้านการศึกษาและการพฒันาก าลังลนด้านสุขภาพมีการ
แข่งขันสูงท าให้เกิดทางเลือกในการศึกษา ส่งผลให้จ านวนลูกลา้มี
แนวโน้มลดลง และสง่ผลต่อล่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 

0.15 3 0.45 

T2 นโยบายและลวามไม่แน่นอนด้านการผลิตและพัฒนาบุลลากร
ทางด้านสุขภาพของผู้บริหาร 

0.15 3 0.45 

T3 ปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการส่งผลต่อการจา้งงาน 0.10 3 0.30 
 รวม 0.40 - 1.20 
 รวมทั้งหมด 1.0 - 4.20 

 
3.๓ ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ  

เมื่อน าผลการวิเลราะห์ SWOT เมื่อน าผลการวิเลราะห์มาก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์พบว่า
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบันอยู่ในต าแหน่งที่มีจุดแข็ง - โอกาส ลือ มีจุดแข็งและโอกาสมาก ดังนั้น 
สถาบันพระบรมราชชนก จึงมีลวามพร้อมในการน าจุดแข็งและโอกาสในการวางกลยุทธ์ในการด าเนินการของ
สถาบันฯ   

จากผลการวิเลราะห์สภาพแวดล้อมองล์กรทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก พบว่า 
สถาบันพระบรมราชชนกมีสภาพแวดล้อมองล์กรโดยสรุป ดังนี้  

- จุดแข็ง เป็นสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีลุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
สถาบัน การศึกษาตั้งอยู่ในทุกภูมิภาลของประเทศ สามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับชุมชน อาจารย์มี
ลุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 400 ลน มีลวามเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ท าให้มีศักยภาพใน
การขยายหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติได้ มีโลรงสร้างพ้ืนฐานปัจจัย
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เกื้อหนุนและมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงานทุกพันธกิจของสถาบัน และการเป็นนิติบุลลลเอ้ือต่อการ
ขยายการจัดการศึกษาในทุกระดับ 

- จุดอ่อน พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ระบบและกลไกในการพัฒนาองล์กรสู่การเป็นองล์กรสมรรถนะสูงยังไม่ชัดเจน  บุลลากรส่วนใหญ่มี
สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/เป้าหมายที่ก าหนด ระบบเทลโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่ตอบสนอง ต่อการบริหารจัดการและพันธกิจของสถาบัน  

- โอกาส พบว่า กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภายนอกมีลวามต้องการบุลลากรด้าน
สุขภาพเพ่ือตอบสนองต่อระบบสุขภาพของประเทศ และมีศักยภาพด้านงบประมาณในการผลิตให้กับสถาบัน 
(PCC & Aging) มี เลรือข่ายกับส านักวิชาการและหน่วยงานอ่ืนๆของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้ ง
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ท าให้เกิดโอกาสพัฒนาทุกพันธกิจของสถาบัน  วิชาชีพด้าน
สุขภาพยังเป็นลวามต้องการในตลาดแรงงาน ลวามก้าวหน้าทางเทลโนโลยีสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาและการบริหารองล์กร 

- ภัยลุกลาม ได้แก่ ธุรกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาก าลังลนด้านสุขภาพมีการแข่งขันสูงท าให้
เกิดทางเลือกในการศึกษา ส่งผลให้จ านวนลูกล้ามีแนวโน้มลดลง และส่งผลต่อล่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เพ่ิมขึ้นนโยบายและลวามไม่แน่นอนด้านการผลิตและพัฒนาบุลลากรทางด้านสุขภาพของผู้บริหารและปัญหา
ทางการเงินของหน่วยบริการส่งผลต่อการจ้างงาน 

 
สถาบันจึงควรเร่งพัฒนา ดังนี้ 

๑. เร่งรัดการจัดการศึกษาให้มีลุณภาพ ทั้งกระบวนการและผลผลิตให้ลรบทุกวิทยาลัย โดยใช้
เกณฑก์ารประกันลุณภาพการศึกษาเป็นแรงผลักดัน ให้มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องและลุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 

๒. เร่งการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นชุมชนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ สบช. และเปิดการ
เรียนการสอนรองรับวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างหลากหลาย สหสาขาวิชาชีพ ตอบสนองหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามทิศทางของประเทศในอนาลต รวมทั้งการเป็นศูนย์ศึกษาสุขภาพส าหรับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 

๓. เร่งแสวงหาเลรือข่ายลวามร่วมมือเพ่ือพัฒนาทางวิชาการ รวมทั้งภาลส่วนที่ร่วมมือในการ
ผลิตทั้งในและต่างประเทศ 

๔. เร่งเพ่ิมสัดส่วนลุณวุฒิอาจารย์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่องล์กรวิชาชีพก าหนด และลรอบลลุม
สาขาสหวิชาชีพ เพ่ิมพูนทักษะลวามเชี่ยวชาญโดยใช้จุดแข็งที่สถาบันฯมีงบพัฒนาอาจารย์เป็นการเฉพาะ จึง
ต้องเน้นการบริหารจัดการการพัฒนาอาจารย์อย่างสอดลล้องกับยุทธศาสตร์  เนื่องจากลุณภาพอาจารย์เป็น
หัวใจส าลัญของการจัดการศึกษาและฝึกอบรม 

๕. ลวรลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเพ่ิมมูลล่าในการจัดการเรียนการสอน 
และการฝึกอบรมด้วยระบบ E -Learning เพ่ือรองรับลูกล้าในยุลดิจิทัล สังลมโซเชียลในปัจจุบัน 

๖. ระบบการลัดเลือกผู้เข้าศึกษา ต้องมีการพัฒนาเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนให้
สามารถลัดลนดีเข้าสู่พื้นที่ตนเองได้อย่างแท้จริง 
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เม่ือมีการเสริมจุดแข็งในโอกาสที่มี และมีการลดจุดอ่อน/ภัยคุกคาม แล้วเร่งการด าเนินการตามข้างต้น 
ผลลัพธ์ของแผนยุทธศาสตร์ที่ควรได้ เป็นดังนี้ 

๑. สถาบันพระบรมราชชนกเป็นองล์กรที่สร้างบุลลากรสาขาต่างๆหลากหลาย ตรงลวามต้องการ 
ของระบบสุขภาพ ซึ่งผลผลิตทั้งด้านการผลิตและพัฒนา เป็นเอกลักษณ์ลือ มีลวามเป็นมืออาชีพเน้นการ
ท างานในชุมชน มีลุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๒. มีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการด าเนินการสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา และมีลวามเป็น  
มืออาชีพในการบริหารการจัดการศึกษาทุกวิทยาลัย 

๓. มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงธุรกิจ มีกฎระเบียบต่างๆที่เอ้ือต่อการด าเนินงานเชิงรุก มีโลรงสร้าง               
การบริหารที่สอดลล้องรวมทั้งมีแผนก าลังลนที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนา (Put the man on the right Job) 
ภายใต้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based management) 

๔. บุลลากรของสถาบันต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ (Capacity building) ที่เป็นสหวิทยาการ 
อาจารย์ผู้สอนมีลวามช านาญเฉพาะด้าน และได้รับการส่งเสริมให้ผลิตผลงาน ทั้งด้านการสอน การศึกษาวิจัย 
การพัฒนาบุลลากร การพัฒนานโยบาย/แผน/และระบบการจัดการด้านสุขภาพ 

๕. สถาบันฯ จะมีระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีหลักสูตรบูรณาการทั้งในแนวลิด 
และเนื้อหาสาระ เน้นการท างานชุมชนเป็นเป้าหมาย มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
อาจารย์เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้จากภายในของแต่ละบุลลล (Transformative Learning) มีการสร้าง
การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีชุมชนที่เป็นฐานการฝึกปฏิบัติ  

๖. สถาบันฯ จะมีหลักสูตรที่หลากหลายตามลวามต้องการของระบบสุขภาพ โดยสามารถจัดการเรียน
การสอนที่มีวิธีการ รูปแบบที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได ้

๗. สถาบันฯ มีการสร้างองล์ลวามรู้ ลวบลู่กับการจัดการศึกษาและพัฒนาบุลลากร มีรูปแบบงานวิจัย
และพัฒนา งานวิจัยมีลุณภาพเป็นที่ยอมรับใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 
 ๘. สถาบันฯ มีระบบเทลโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัยเชื่อมโยงเลรือข่าย ลรอบลลุม 
ทั่วประเทศ และพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้องให้สะดวก รวดเร็ว 

๙. สถาบันฯ มีเลรือข่ายวิทยาลัยภาล/ เลรือข่ายผู้ใช้/ เลรือข่ายลวามร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนา/
องล์กรวิชาชีพ มีลวามสัมพันธ์ที่ดี เข้มแข็ง ยั่ งยืน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลวามร่วมมือที่เป็น
รูปธรรม 
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แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสงัคม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาก าลังคน S2 ผลติและพัฒนาก าลังลนอย่างเพียงพอและมีลณุภาพ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
ตามแผนฯ 20 ปี 

1. อัตราส่วนของบุลลากรด้านสุขภาพต่อประชากร ตัวชี้วัดของยุทธ์ 
ก าลังคน 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน  

ความเชื่อมโยงระดับประเทศ 

People Excellence 

แผนงาน/โครงการ แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังลนด้านสุขภาพ / โลรงการที่ 35 ผลติและพัฒนาก าลังลนด้านสุขภาพสูล่วามเป็นมอือาชีพ 

2. จ านวนผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพ 

ระดับลวามส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบ การผลิต และพัฒนา
ก าลังลนผานเกณฑ์ ระดับ 4 ท้ัง 5 องล์ประกอบ 

ยุทธศาสตร์ ก.สธ 20 
ปี 

เป้าหมายกระทรวง ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

รอยละของบุลลากรทีไ่ดรับการพฒันาตามเกณฑที่ก าหนด 

กลยุทธ์พัฒนา
ก าลังคน 

1. พัฒนาก าลังลนลุณภาพสอดลล้องกับภารกิจและ
การเปลีย่นแปลงของสังลม 

2. พัฒนาระบบลวามร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาลรัฐ 
ท้องถิ่นและเอกชนในการผลติและพัฒนาก าลังลน 

3. พัฒนาศักยภาพก าลังลนท้ังในสายบริการและสาย
บริหารจดัการสู่ลวามเป็นมืออาชีพ 

งบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

 

รายการจดัสรร 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายภาครัฐ  งบประมาณด้านการผลิตบุคลากร  งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร  

สถาบันพระบรมราชชนก  

ส่วนกลาง  

ระดับกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 

วิทยาลัย 
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1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ลุณภาพได้มาตรฐานสากลและ

มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการดูแลด้วย 
หัวใจลวามเป็นมนุษย์ 

๓. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล ด้านบริการ
วิชาการและให้บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพื่อ
สุขภาวะชุมชนและสังลมอาเซียนที่ยั่งยนื 

8. บุลลากรของสถาบันฯ ได้รับการ
ยกระดับลวามเชี่ยวชาญให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ/อาเซียน 

 

3. อาจารย์มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

7. มีการพัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วย
บริการสุขภาพ ที่ตอบสนองลวามต้องการของ

ระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

 

5. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั และนวัตกรรม
จากแหล่งทุนภายนอก 

 

12. ทรัพยากรบุลลลได้รับการพัฒนาการบริหารและพัฒนาภายใต้
ล่านิยมร่วมตามอัตลกัษณ์ของสถาบัน 

 

 

9. มีการพัฒนาระบบการจัดการขอ้มูลและ
เทลโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ให้เป็นองล์กรสมรรถนะสูง 

 

 

 

4. ผลงานวิจัย งานวิชาการ หรือนวัตกรรม มีการน าไปใช้ประโยชน์
และได้รับการยอมรับระดบัชาติและนานาชาต ิ

 

11. มีการพัฒนาการตลาดและสร้างลวามสัมพันธ์อันดกีับผู้
มีสาวนได้ส่วนเสีย 

 

10. มีโลรงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ด าเนินงาน (Green University) 

 

1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะด้านการ

บริหารจัดการสขุภาวะ
ชุมชนอย่างย่ังยืน 

2.1 มีผลงานวจิัย ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมทีม่ีลุณภาพสามารถน าไปใช้

ประโยชน์เพือ่พัฒนา 
สุขภาวะของชุมชนและสังลมอาเซียน 

3.1 เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาบุลลากรด้านสุขภาพที่
ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

3.2 เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ทางการแพทย์และการ

สาธารณสขุที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

4.1 เป็นสถาบันอุดมศกึษาที่
มีลุณภาพในการบริหาร

จัดการภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล 

6. ได้รับลวามร่วมมือจากสถาบันต่างประเทศในการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวตักรรม 
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เป้าประสงค์ (Goal) 

1. การสร้างก าลังลนด้านสุขภาพที่
มีลุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่
ชุมชน 

๒. การสร้างองล์ลวามรู้และนวัตกรรมด้าน
สุขภาพเพือ่พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ
สังลมอาเซียน 

๔. การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลุณภาพในการ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

มุมมองด้านคุณภาพ 

การบริการ 

2. บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มีลุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานการ
ดูแลด้วยหวัใจลวามเป็นมนษุย ์

1. หลักสูตรมีลวามสอดลลอ้งตอบสนองลวามต้องการของระบบสุขภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ/
นานาชาต ิ

 

มุมมองด้าน 

ประสิทธิภาพ 

องการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ ์(Strategic) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic Issues) 

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นน าของอาเซียน สร้างก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

มุมมองด้าน 

การพัฒนาองค์กร 

มุมมองด้านประสิทธิผล 

ตามยุทธศาสตร์ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map) สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 - 2567 
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สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นน าของอาเซียน สร้างก าลังลนด้านสุขภาพเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

(1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุลลากรให้สอดลลอ้งกับแนวนโยบายแห่งรฐัเพือ่ให้มีลวามรู้ ลวามสามารถทางวิชาการและทกัษะในวิชาชพี มีลุณธรรม จริยธรรม มีลวามส านกึตอ่สังลม และเพื่อให้มีศกัยภาพในการเรียนรูด้้วยตัวเอง 
(2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนนุการวิจัย เพือ่สรา้งหรือพฒันาองล์ลวามรู้และน าลวามรู้นัน้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสังลมและประเทศชาต ิ  (3) พัฒนาองลล์วามรู้ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและลณุภาพทาง
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ  (4) ส่งเสรมิให้เกดิโอกาสและลวามเสมอภาลทางการศกึษาตามลวามตอ้งการของชุมชน  (5) ให้บริการทางวชิาการแก่สังลมโดยเน้นลวามร่วมมอืกับชุมชน  (6) ให้บริการด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข (7) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป้าประสงค ์ 
(Goal) 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

1. การสร้างก าลังลนด้านสุขภาพที่มีลุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน 

2. การสร้างองล์ลวามรู้และนวัตกรรมด้าน
สุขภาพเพือ่พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ

สังลมอาเซียน 

3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล ด้านบริการ
วิชาการและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อ

สุขภาวะชุมชนและสังลมอาเซียนที่ยั่งยืน 

4. การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลุณภาพในการ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีลุณภาพได้
มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการดูแลด้วยหวัใจลวามเป็นมนษุย์ 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชนอยา่งยั่งยืน 

 

3. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวตักรรมที่มี
ลุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพือ่พัฒนาสุข
ภาวะของชุมชนและสังลมอาเซียน 
 

6. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลุณภาพในการ
บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุลลากรด้านสุขภาพที่
ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ/นานาชาต ิ
5. เป็นศูนย์กลางการใหบ้ริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ระดับชาติ/นานาชาต ิ

กลยุทธ ์ 
(Strategy) 

 

๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองลวาม
ต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ และได้
มาตรฐานอาเซียน 

๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรล์นวัตกรรม 
การบริการสุขภาพดว้ยหัวใจลวามเป็นมนุษย์และ
การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4. เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มี
ลุณภาพในระดับชาติ/อาเซียน 

5.  เร่งรัดการสร้างเลรือข่ายลวามร่วมมอื
เพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก 

6. พัฒนาลวามรว่มมือการผลิตผลงานวจิัย  
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ 

7.พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทาง
สุขภาพที่ตอบสนองลวามต้องการระบบ
สุขภาพของประเทศและอาเซียน 

8.ยกระดับลวามเชี่ยวชาญของบุลลากรของ
สถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/ระดับ
อาเซียน 

 

9.  พัฒนาระบบเทลโนโลยีสารสนเทศที่ลรอบลลุม
ในทุกประเด็น 

10.พัฒนาระบบนิเวศน์ลวามเป็นอุดมศึกษาสีเขียว 
11. พัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อทุกรูปแบบ

เพื่อสร้างลวามผูกพันอันดกีับผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

12.พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุลลล
ให้มีศักยภาพภายใต้ล่านยิมร่วม และอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

พันธกิจ (Mission) 
  

สถาบันพระบรมราชชนก 

34 



แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2563 - 2567 
 

35 
 

4.1 การก าหนดทิศทางขององค์กร 
 สถาบันพระบรมราชชนกจะต้องมีวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาลต โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ 
จึงต้องมีลวามสอดลล้องกับบริบท ลวามลาดหวัง และขอบเขตลวามรับผิดชอบภารกิจตามกฎหมาย   
เพ่ือพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งลวามส าเร็จที่มุ่งหวัง 
ทบทวนวิสัยทัศน์ของสถาบันพระบรมราชชนก จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต  
             สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถาบันฯเพ่ือให้สอดลล้องกับแผนปฏิรูประบบ
บริหารงานภาลรัฐ ปี พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไว้ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
      “ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นองล์กรที่มีศักยภาพ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังลนด้านสุขภาพลวบลู่  
กับการสร้างองล์ลวามรู้ ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นองล์รวม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและใช้ชุมชน
เป็นฐานการเรียนรู้ ภายใต้การสร้างลวามพร้อมทางสมรรถนะการพัฒนาระบบสุขภาพ ” 
วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ 
      “ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศด้านการผลิตและพัฒนาบุลลากร
สาธารณสุขที่มีลุณภาพ ตอบสนองลวามต้องการของระบบสุขภาพ ในระดับชาติและผลผลิตที่มีศักยภาพ 
สู่ระดับสากล” 
วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
      “พัฒนาองล์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า เพ่ือสร้างก าลังลนลุณภาพด้านสุขภาพให้ประเทศ  
สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน” 
วิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. ปี ๒๕60 – ๒๕๖4 

“สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า สร้างก าลังลนด้านสุขภาพเพ่ือชุมชน” A Leading Institution to Strengthen 
Human Resource for Health for Community) 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563 - 2567 

 

“สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นน าของอาเซียน สร้างก าลังลนด้านสุขภาพเพ่ือชุมชนสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นน า หมายถึง 
๑. องล์กรทางการศึกษาด้านสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อม่ันจากสังลมท้ังในและต่างประเทศ 
๒. ระบบการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีลุณภาพ ได้มาตรฐานสอดลล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
๓. การจัดการศึกษามีเอกลักษณ์ขององล์กรที่ชัดเจน เพ่ือการพัฒนาก าลังลนทางสุขภาพให้ชุมชน 
๔. บุลลากรทางการศึกษามีลุณภาพสูงทั้งด้านลุณธรรมจริยธรรม ลวามรู้ลวามสามารถทางการศึกษา

และการสาธารณสุข และมีผลงานที่โดดเด่นในระดับประเทศและสากล 
๕. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบนฐานวัฒนธรรมและล่านิยมร่วมขององล์กรที่มี  

ลวามเข้มแข็งเป็นองล์กรธรรมาภิบาลที่พึ่งตนเองได้ 
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สร้างก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชน   หมายถึง 
๑. กลไกหลักส าลัญในการการพัฒนาก าลังลนทางด้านสุขภาพของประเทศที่เน้นการสร้างก าลังลน

สาธารณสุขเพ่ือการดูแลสุขภาวะของลนในชุมชน 
๒. บัณฑิตและผู้ที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันมีลวามรู้ และปัญญาทางสุขภาพ และมีลวามเข้าใจ เข้าถึง

และพัฒนาเพื่อสุขภาวะในชุมชนอย่างแท้จริง 
 

4.2 ปรัชญา  (Philosophy)  
ลวามส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าลวามรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชนส์ุขแก่มวลมนุษยชาติ 
True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind 
 

4.3 ปณิธาน (Determination)  
ปัญญาของชุมชน เพ่ือชุมชน Wisdom of Community for Community 
 

4.4 พันธกิจ(Mission) 
(1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุลลากรให้สอดลล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีลวามรู้  ลวามสามารถทาง

วิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีลุณธรรม จริยธรรม มีลวามส านึกต่อสังลม และเพ่ือให้มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

(2) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองล์ลวามรู้และน าลวามรู้นั้นไปใช้
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังลมและประเทศชาติ 

(3) พัฒนาองล์ลวามรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีมาตรฐานและลุณภาพทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

(4) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและลวามเสมอภาลทางการศึกษาตามลวามต้องการของชุมชน 
(5) ให้บริการทางวิชาการแก่สังลมโดยเน้นลวามร่วมมือกับชุมชน 
(6) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(7) ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
1.6 ค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข 
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1.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

อัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก 

 

 

 

1.8 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
P  = Participation 
B  = Bonding 
R   = Responsibility 
I    = Integrity 

 
๑.๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การสร้างก าลังลนด้านสุขภาพที่มีลุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างองล์ลวามรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะ 
ของชุมชนและสังลมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล ด้านบริการวิชาการและให้บริการทาง 
การแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะชุมชนและสังลมอาเซียนที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้ 
   หลักธรรมาภิบาล 

๑.๑๐ เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีลุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วย 

หัวใจลวามเป็นมนุษย์ 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 
3. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีลุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะ

ของชุมชนและสังลมอาเซียน 
4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุลลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ/นานาชาติ 
5. เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

ระดับชาติ/นานาชาติ 
6. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ร่วมแรง 
ร่วมใจ 

รกัใคร่ 
ผกูพนั 

มุ่งมัน่ 
รบัผิดชอบ 

ส่งมอบ 

คณุธรรม 

มีวินัย 
Discipline 

 

 

รับผิดชอบ 
Responsibility 

 

เพียรพยายาม       
Persevere 
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๑.๑๑ กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองลวามต้องการของระบบสุขภาพของประเทศ และได้

มาตรฐานอาเซียน 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรล์

นวัตกรรม การบริการสุขภาพด้วยหัวใจลวามเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4. เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่มีลุณภาพในระดับชาติหรือ

อาเซียน 
5. เร่งรัดการสร้างเลรือข่ายลวามร่วมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 
6. พัฒนาลวามร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับสถาบัน

ต่างประเทศ 
7. พัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและหน่วยบริการทางสุขภาพที่ตอบสนองลวามต้องการระบบสุขภาพ

ของประเทศและอาเซียน 
8. ยกระดับลวามเชี่ยวชาญของบุลลากรของสถาบันให้ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ 

ระดับอาเซียน 
9. พัฒนาระบบเทลโนโลยีสารสนเทศที่ลรอบลลุมในทุกประเด็น  
10. พัฒนาระบบนิเวศน์ลวามเป็นอุดมศึกษาสีเขียว 
11. พัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อทุกรูปแบบเพ่ือสร้างลวามผูกพันอันดีกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
12. พัฒนาการบริ หารและพั ฒนาทรั พยากรบุ ลลลให้ มี ศั กยภาพภายใต้ ล่ านิ ยมร่ วม  

และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์และตัวชี้วัด การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การสร้างก าลังลนด้านสุขภาพที่มีลุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน 

เป้าประสงลท์ี่ 1:  ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีลุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการ
ดูแลด้วย หัวใจลวามเป็นมนุษย์ 

เป้าประสงลท์ี่ 2:  ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐานของ

ตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

๑. พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่
ตอบสนองลวาม
ต้องการของระบบ
สุขภาพของ
ประเทศ และได้
มาตรฐานอาเซียน 

๑.1 จ านวนของหลักสูตร
การศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามระบบ AUN-
QA 

N/A - 
 

- - 1 6 

1.2 จ านวนหลักสูตร
การศึกษาใหม่ที่ตอบสนอง
ลวามต้องการระบบสุขภาพ
ของประเทศ 
  1.2.1 ระดับปริญญาตรี 
  1.2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 

N/A  
N/A 

 
 
 
 

1 
- 

 
 
 
 

2 
- 

 
 
 
 

3 
- 

 
 
 
 

3 
- 

 
 
 
 

3 
2 

1.3 จ านวนหลักสูตร
นานาชาติ 
  1.3.1 ระดับปริญญาตรี 
  1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

N/A 
N/A 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

2 
2 

1.4 จ านวนหลักสูตร
นานาชาติมีนักศึกษา
นานาชาติเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  

N/A - - - - 4 

๒. พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ       
สร้างสรรล์
นวัตกรรม การ
บริการสุขภาพด้วย
หัวใจลวามเป็น

๒.๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษเท่ากับหรือ
มากกว่าระดับ Upper 
intermediate 

12 20 30 40 50 60 

2.2 ร้อยละของนักศึกษามี
ผลงานสร้างสรรล์นวัตกรรม
ที่ได้รับรางวัลในระดับ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 2 
 

3 4 5 6 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐานของ

ตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

มนุษยแ์ละการ
บริหารจัดการสุข
ภาวะชุมชน 

2.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินลุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจลวามเป็น
มนุษย์ในระดับดีมากข้ึนไป 
(ละแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๔.๕1 จากละแนน
เต็ม ๕) 

N/A ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

2.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษามีผลการประเมิน
สมรรถนะการบริหารจัดการ 
สุขภาวะชุมชนในระดับดี
มากขึ้นไป  (ละแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕1 
จากละแนนเต็ม ๕) 

N/A ๑๐ 
 

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

3. พัฒนาอาจารย์
ให้มีสมรรถนะการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

3.๑ ร้อยละอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ รศ.
ขึ้นไป 

N/A - - ๒ 
 
 

๔ ๖ 

3.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีลุณวุฒิปริญญา
เอกตรงตามสาขาที่เปิดการ
เรียนการสอน 

N/A 8 10 12 14 16 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองล์ลวามรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและ 
สังลมอาเซียน 

เป้าประสงล์ที่ 3 : มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีลุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนและสังลมอาเซียน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

4. เร่งรัดการผลิต 
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมที่มี
ลุณภาพในระดับชาติ
หรืออาเซียน  

4.1 จ านวนผลงานวิจัย 
และผลงานวิชาการ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

N/A 20 20 20 
 

40 40 

4.2 จ านวนนวัตกรรม
ของอาจารย์ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือ
อาเซียน 

N/A 1 2 2 2 2 

4.3 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังลมอาเซียน 

N/A ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๕๐ 

4.4 จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมที่ได้รับ
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

1 1 1 1 2 2 

4.5 จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมที่กระทรวง
สาธารณสุขน าไปใช้ใน
การก าหนดนโยบายหรือ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 

 

N/A 0 ๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

5. เร่งรัดการสร้าง
เลรือข่ายลวาม
ร่วมมือเพ่ือแสวงหา
ทุนจากภายนอก 

5. สัดส่วนของเงินทุน
วิจัยภายนอกต่อทุนวิจัย
ภายใน 

N/A ๑๐ : ๙๐ ๑๕ : ๘๕ ๒๐ : ๘๐ ๒๕ : ๗๕ ๓๐ : ๗๐ 

6. พัฒนาลวามร่วมมือ
การผลิตผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมร่วมกับ
สถาบันต่าประเทศ  

6. จ านวนผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมที่ท าร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

 

N/A ๑ ๓ ๕ 5 5 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล ด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์และ 

สาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะชุมชนและสังลมอาเซียนที่ยั่งยืน 
เป้าประสงลท์ี่ 4 : เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุลลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าประสงล์ที่ 5 :  เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

7.พัฒนาศูนย์การ
ฝึกอบรมและหน่วย
บริการทางสุขภาพที่
ตอบสนองลวาม
ต้องการระบบ
สุขภาพของประเทศ
และอาเซียน  

7.1 ระดับลวามส าเร็จ
ของการเสริมสร้างลวาม
เข้มแข็งของศูนย์พัฒนา
บุลลากร (Training 
Center) และ/หรือ การ
ให้บริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุข 

 

N/A 5 5 5 5 5 

7.2 จ านวนหลักสูตร
ฝึกอบรมใหม่ที่ได้
มาตรฐานและตอบสนอง
ลวามต้องการระบบ
สุขภาพของระดับชาติ
หรืออาเซียน  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

    7.2.1 ระดับชาต ิ
    7.2.2 ระดับอาเซียน 

N/A 
4 

5 
1 

5 
1 

5 
1 

5 
1 

5 
1 

7.3 ร้อยละของ
หลักสูตรฝึกอบรม 
ที่มีล่า NPS 

N/A 30 35 40 45 50 

8. ยกระดับลวาม
เชี่ยวชาญของ
บุลลากรของสถาบัน
ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับ
อาเซียน 
 

8.1 จ านวนบุลลากร
ได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอก
ระดับชาติหรืออาเซียน
ในการพิจารณาผลงานวิ
ขาการ 

N/A 100 150 200 250 300 

 8.2 ร้อยละของ
บุลลลากรที่ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก
ระดับชาติหรืออาเซียน 

N/A 1  
 

1 1 
 

2 
 

2 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงล์ที่ 6 : เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

9. พัฒนาระบบ
เทลโนโลยี
สารสนเทศที่
ลรอบลลุมในทุก
ประเด็น  

 

9.1 ร้อยละของ
หน่วยงานที่มีโลรงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทลโนโลยี
สารสนเทศได้มาตรฐาน 

 

50 80 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

9.2 ระดับลวามส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
 

N/A ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของตัวชี้วัด 
(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

10. พัฒนาระบบ
นิเวศน์ลวามเป็น
อุดมศึกษาสีเขียว  
 

10. ผลส าเร็จของการ
พัฒนาองล์กรสู่ Green 
University 
 
 
 
 
 

N/A - - ติด
อันดับ 
1 ใน  
500 

ของ UI 
Green 
Metric 

ติด
อันดับ 
1 ใน 
400 

ของ UI 
Green 
Metric 

ติด
อันดับ 
1 ใน 
300 

ของ UI 
Green 
Metric 

11.พัฒนาการ
สื่อสารการตลาดผ่าน
สื่อทุกรูปแบบเพื่อ
สร้างลวามผูกพันอัน
ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

11.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีผู้สมัลรเข้า
ศึกษาหรืออบรม เพิ่มข้ึน 

N/A 10 10 10 10 10 

11.2 ร้อยละของ
จ านวนหลักสูตรที่รับ
นักศึกษาใหม่หรือผู้เข้า
รับการอบรม อย่างน้อย
ร้อยละ  90 ของแผน 

80 ≥๘0 
 

≥๘๕ 
 

≥๙0 
 

≥๙๕ 
 

≥9๕ 
 

12. พัฒนาการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุลลลให้มีศักยภาพ
ภายใต้ล่านิยมรว่ม  
และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน  

12.1 ร้อยละของ
บุลลากรที่มีผลการ
ประเมินลวามสุขในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน 

60 62 64 66 68 
 

70 

12.2 ร้อยละบุลลากรที่
มีลุณภาพชีวิตการ
ท างานในระดับดีขึ้นไป  

N/A 50 55 60 65 70 
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ส านักงานเลขานุการของลณะกรรมการยุทธศาสตต์ชาติ . ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580.  
พิมพ์ลรั้งที่ 2. กรุงเทพ : ส านักงานเลขานุการของลณะกรรมการยุทธศาสตต์ชาติ ส านักงานลณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังลมแห่งชาติ, 2562  

ส านักงานลณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2    
       (พ.ศ. 2551 - 2565).  กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.  คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาการบริหาร 
       จัดการ ภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส าหรับส่วนราชการระดับกรม.  พิมพ์ลรั้งที่ 1.   
       กรุงเทพฯ : ส านักงานลณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.), 2553. 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.  แผนปฏิบัติการสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง  
       ประจ าปี งบประมาณ 2560. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก, 2559 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.  แผนปฏิบัติการสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง  
       ประจ าปี งบประมาณ 2561. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก, 2560 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.  แผนปฏิบัติการสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนกลาง  
       ประจ าปี งบประมาณ 2562. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก, 2561 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก  
       (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64). กลุ่มนโยบายและยุทศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก, 2561 
ส านักงานลณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังลมแห่งชาติ เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี ๒๕๕๘ 
       ของ สศช. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔). 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. ข้อเสนอโครงการส าคัญ (Flagship Projects)  
       ของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี. 
World Health Organization.//(2562).// Sustainable Development Goals (SDGs).//สืบล้นเมื่อ 
       25 มีนาลม 2562,/จาก/https://www.who.int/sdg/en/ 
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