


นโยบายการบริหารงาน
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข





ประเด็นการน าเสนอประกอบด้วย

•แนวทางการจัดตั้งคณะและหลักสูตร
•นโยบายการก ากับดูแลพื้นที่เขตบริการสุขภาพของรองอธิการบดี
•การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
•การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา



แนวทางการจัดตั้งคณะและหลักสูตร
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ. วิชัย เทียนถาวร 

อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข



ภูมิหลังที่เป็นจุดเริ่มต้น.....ต้นทุนที่มีอยู่ ณ.วันนี้



การกระจายตัวของวิทยาลัยในสังกัด และหลักสูตร ที่ผลิตบัณฑิต







ก้าวต่อไปของ… “สบช” 
โดย ศ.(พิเศษ) ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร
13 คณะวิชา
1 บัณฑิตวิทยาลัย  
รวมทั้งหมด   32 หลักสูตร
หลักสูตรต่ ากว่า ปริญญาตรี 3 หลักสูตร
ปริญญาตรี   25 หลักสูตร 
ปริญญาโท    2 หลักสูตร 
ปริญญาเอก   2  หลักสูตร





โครงสร้างคณะวิชาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

อธิการบดี
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร)

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ผู่ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะกายภาพบ าบัด

คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทย์แผนจีน

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ 

คณะจิตวิทยา 

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะการสื่อสารและนวัตกรรมสุขภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

ประกอบด้วย 
13 คณะวิชา
1 บัณฑิตวิทยาลัย  
รวมทั้งหมด   32 หลักสูตร
หลักสูตรต่ ากว่า ปริญญาตรี 3 หลักสูตร
ปริญญาตรี   25 หลักสูตร 
ปริญญาโท    2 หลักสูตร 
ปริญญาเอก   2 หลักสูตร



คณะพยาบาลศาสตร์

➢ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์

➢ ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
➢ วท.บ.ส่งเสริมสุขภาพ
➢ วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
➢ วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะสหเวชศาสตร์
➢ ป.กส.เทคนิคเภสัชกรรม
➢ ป.กส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
➢ ป.กส.เวชระเบียน
➢ ป.กส.โสตทัศนศึกษาการแพทย์
➢ วิทยาลัยเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนา

ภิเษก 1 แห่ง
➢ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1

แห่ง
➢ Emerging Disease & Violent Hazard ..esg. covid 

19. (Control@Prevention &Rehabilitation...Rx)

คณะแพทยศาสตร์
➢ พ.บ. (แพทยศาสตร)์ 
➢ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

➢ วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีวิทยา) 
➢ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
➢ วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนด

อาหาร)

คณะทันตแพทยศาสตร์

➢ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

➢ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์
➢ หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

คณะแพทย์แผนจีน

➢ พจ.บ. (แพทย์แผนจีน)

คณะจิตวิทยา

➢ วท.บ.จิตวิทยาชุมชน 

คณะการสื่อสารและนวัตกรรมสุขภาพ
➢ วท.บ.การสื่อสารสุขภาพ
➢ วท.บ.นวัตกรรมสุขภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์

➢ วท.บ.เทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบ าบัด

➢ หลักสูตร กภ.บ. กายภาพบ าบัด

บัณฑิตวิทยาลัย

➢ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร



สรุปคณะ และ หลักสูตร 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

• สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย 13 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย  
• รวมทั้งหมด  32 หลักสูตร ประกอบด้วย 
• หลักสูตรต่ ากว่า ปริญญาตรี 3 หลักสูตร  ได้แก่
• หลักสูตรประกาศนียบัตร 3 ปี  1 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย 
• หลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์ และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน
• ปริญญาตรี   25 หลักสูตร 
• ปริญญาโท 2 หลักสูตร 
• ปริญญาเอก 2 หลักสูตร



นโยบายการก ากับดูแลพื้นที่เขตบริการสุขภาพของรองอธิการบดี
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ. วิชัย เทียนถาวร 

อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข



CAMPUS

อธิการบดี

C L O U D
UNIVERSITY

รองอธิการบดี
ด้านนโยบายและแผนงาน

รองอธิการบดี
ด้านบริหารและเทคโนโลยี

รองอธิการบดี
ด้านบริการวิชาการ โครงการ
พระราชด าริ และกิจการพิเศษ

รองอธิการบดี
ด้านกิจการนักศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม

และชุมชนสัมพันธ์

รองอธิการบดี
ด้านวิจัย นวัตกรรม และ

วิเทศสัมพันธ์

รองอธิการบดี
ด้านการศึกษา 

และประกันคุณภาพ

เขต 1,2 เขต 9,10 เขต 3,4,13 เขต 6,8 เขต 5,7 เขต 11,12



การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ. วิชัย เทียนถาวร 
อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข





ความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ

•อาจารย์ 
•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
• รองศาสตราจารย์ 
•ศาสตราจารย์
ที่มา: หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓











ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

เริ่มต้น ปฏิบัติการ 

ช านาญการ (3,500 บาท)
จบ ป.ตรี ≥ 6 ปี / ป.โท≥ 4 ปี / ป.เอก ≥ 2 ปี 
1.มีคู่มือปฏิบัติงาน  ≥ 1 เล่ม 
2.ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ≥ 1  เรื่อง

ช านาญการพิเศษ (7,500 บาท)
ต้องด ารงต าแหน่งช านาญการ ≥ 4 ปี
1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ≥ 1  เรื่อง
2.งานวิจัย หรือผลงานอ่ืน  ≥ 1  เรื่อง

เชี่ยวชาญ (13,000 บาท)
ต้องด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ ≥ 3 ปี
1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานอ่ืน ≥ 1 เรื่อง
2.งานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ ≥ 1 เรื่อง

เชี่ยวชาญพิเศษ (20,000 บาท)
ต้องด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญ ≥ 2 ปี
1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานอ่ืน ≥ 1 เรื่อง
2.งานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ ≥ 1  เรื่อง

ประเภททั่วไป

เริ่มต้น ปฏิบัติงาน

ช านาญงาน (2,500 บาท)
จบ ปวช. ≥ 6 ปี / ปวท.≥ 5 ปี / ปวส.≥ 4 ปี 
1.มีคู่มือปฏิบัติงาน  ≥ 1 เล่ม 

ช านาญงานพิเศษ (5,000 บาท)
ต้องด ารงต าแหน่งช านาญงาน ≥ 6ปี
1.มีคู่มือปฏิบัติงาน  ≥ 1 เล่ม 
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานวิจัย ≥ 1 เรื่อง



การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ. วิชัย เทียนถาวร 
อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข



สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข



“สบช”

•LET’S Develop

➢Engage all faculties, assessors and 

PI staff 
➢Build a sense of Teamwork among 

PIQD workforces

➢Support and facilitate all PI faculties 





สกอ. สมศ.



•Engage all faculties, assessors and PI staff 

•Build a sense of Teamwork among PIQD 
workforces



•Support and facilitate all PI faculties 
• Training: 

• EdPEx Criteria (3 days course/2 times a year) 

• EdPEx for New Executives (3 hrs course /2 times a year)

• EdPEx for Senior Executives (3 hrs course/ once a year) 

• EdPEx on Request 

• EdPEx Assessor Training Program (2+3 days course/ once a year) 

• EdPEx Assessor Clibration (1day course/ once a year) 

• EdPEx Writing Clinics (2+1+1 days course/ once a year)

• Team: Item Experts, Consultants 

• Tools: Management tools



KPI & Target

KPI 2565 2566 2567 2568 2569

TQA Overall Score (University) - - 300 350 400

EdPEx 200 2(Faculty) 3 4 5 6

AUNQA (ASEAN) - 1(Program) 2 3 4

AUNQA (Thai) -(Program) - 2 5 10



QD Strategy
•1. Lead in Quality Development: TQA, EdPEx
& AUNQA 

•2. Engage all faculties, assessors and PI staff 
& build a sense of Teamwork among PIQD 
workforces

•3. Support and facilitate all PI faculties



•การพัฒนาคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
•การผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA 
หรือเกณฑ์การรับรองระดับนานาชาติอื่นๆ เช่น WFME 
•การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
•การสร้างระบบสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

LET’S Develop




