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สรุปรายงานการเข้าประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข”
ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 4703 อาคาร 4 ชั้น 7 สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. วัตถุประสงค์ของการการประชุม/อบรม/สัมมนา
- เพื่อกาหนดกรอบโครงสร้างองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
- เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2. สรุปสาระและแนวคิดที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา
2.1 กรอบโครงสร้างองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกูล วิทยากร ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างองค์กร
สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
2.1.1 โครงสร้างองค์กรจะต้องปรากฏใน (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้โครงสร้างการบริหารองค์กรต้อง
ชัดเจน โดยพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ด้าน ที่อาจารย์จะต้องกระทาตามกฎหมาย คือ
1) ผลิตบัณฑิต ซึ่งครอบคลุมทั้งการรับนักศึกษา การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การสอน การ
พัฒนานักศึกษา การวัดและประเมินผลนักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้-นวัตกรรม
3) บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการ-วิชาชีพ แก่บัณฑิต
และศิษย์เก่า
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1.2 การจัดโครงสร้างองค์กรต้องมีโครงสร้างการบริหารงาน/สานักงาน/ หน่วยงานสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนที่จะมาช่วยสนับสนุนการดาเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน
2.1.3 โครงสร้างองค์กรที่สาคัญ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1) องค์กรด้านนโยบาย ประกอบด้วย
- สภาสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ต้องพิจารณาบุคคลที่
สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันอย่างแท้จริง
- สภาวิชาการ
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ/พนักงานสถาบัน
2) องค์กรปฏิบัติการ/ ส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมีการกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจของสถาบัน ประกอบด้วย
- ส่วนสนับสนุนการบริหารทั่วไปและงานธุรการ ได้แก่
 สานักงานสภาสถาบัน
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 สานักงานอธิการบดี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป ธุรการต่างๆ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุฯ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานทรัพยากร
บุคคล และงานนิติกร เป็นต้น
 สานักงานสภาวิชาการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสนับสนุนวิชาการ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การประเมินการสอน ควบคุมคุณภาพการสอนของ
อาจารย์เป็นต้น
- ส่วนงานวิชาการ คือ คณะ/สานักวิชาที่ทาหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร
- ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่
 สานักทะเบียนและประมวลผล
 สานักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 สานักวิจัยและนวัตกรรม
 สานักบริการวิชาการ
 สานักกิจการนักศึกษา
2.2 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
คุณวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ผู้อานวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สานักงานกฤษฎีกา
นาเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) โดยมติที่ประชุมรับรองในหลักการของ (ร่าง)พระราชบัญญัติ
สถาบันพระบรมราชชนกฯ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดังนี้
1) มาตรา 4 กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการวิจัย
2) มาตรา 5
- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร แก้ไขเป็น “วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัย-ภูเบ
ศร จังหวัดปราจีนบุรี”
- วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า แก้ไขเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี”
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า แก้ไขเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี”
3) มาตรา 8 สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางทีจ่ ัดการศึกษาระดับปริญญากระทรวง
สาธารณสุขจัดตั้งขึ้น แก้ไขเป็น “สถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่จัดการศึกษาระดับปริญญา”
4) มาตรา 9
- (1) ผลิตบัณฑิต แก้ไขเป็น “ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากร”
- (5) บริ การทางวิช าการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึ กและพัฒนาอาชีพ แก้ไขเป็น
“บริการทางวิชาการและร่วมมือกับชุมชนในการฝึกและพัฒนาวิชาชีพ”
- (6) ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม
กีฬา แก้ไขเป็น “ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬาและ
นันทนาการ”
5) มาตรา 10 แก้ไขตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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6) มาตรา 11 (2) สานักงานวิทยาเขต แก้ไขเป็น “สานักงานสหวิทยาเขต” และในส่วนของโครงสร้าง
องค์กร คุณวราสิทธิ์ (วิทยากร) จะดาเนินการจัดทาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
7) มาตรา 19 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี แก้ไขเป็น “มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สี่ปี”
8) มาตรา 24 (1) (2) (3) คณาจารย์ประจาหรือผู้สอนในสถาบัน แก้ไขเป็น “คณาจารย์ประจาใน
สถาบัน”
9) มาตรา 36 รองคณบดีประจาวิทยาเขต แก้ไขเป็น “รองคณบดีประจาสหวิทยาเขต”
10) หมวด 4 ตาแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะ แก้ไขเป็น “หมวด 4 ตาแหน่งทางวิชาการ”
11) มาตรา 65 เพิ่มเติม ที่มาของตาแหน่งทางวิชาการ
12) มาตรา 66
- ในระยะเริ่มแรกให้สภาสถาบัน แก้ไขเป็น “ในระยะเริ่มแรกให้สภาสถาบันเป็นสภา
สถาบันชั่วคราว”
- (3) เพิ่ม ผู้อานวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นกรรมการ
- (4) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร แก้ไขเป็น “วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี” วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า แก้ไขเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี” วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า แก้ไขเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี”
13) มาตรา 68 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร แก้ไขเป็น “วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี” วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า แก้ไขเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี” วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า แก้ไขเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี”
2.3 การจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ
คุณภารวี ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจง
ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข กรณีการจัดตั้ง
สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า สถาบันพระบรมราช
ชนกจะต้องดาเนินจัดทาเอกสารการจัดตั้งส่วนราชการโดยใช้หนังสือ ก.พ.ร. ว 13/2550 เรื่อง การแก้ไข พ.ร.บ.
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม โดยมีการดาเนินงาน 11 ขั้นตอน ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการเสนอขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และร่างแก้ไข พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ว 13/2550)
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ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนก ต้องดาเนินการจัดทาเอกสารการเสนอขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม
และร่างแก้ไข พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ว 13/2550) ตามรายการคาชี้แจง (Check list)
ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ
10 ข้อ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis)
2) เหตุผลความจาเป็นในการขอจัดตั้ง
3) ขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
4) นโยบาย แผนงานสาคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ
5) ปริมาณงาน
6) ค่าใช้จ่าย
7) อัตรากาลังเจ้าหน้าที่
8) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
9) คาชี้แจงอื่นๆ เช่น ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
10) ตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพจากการปรับปรุงโครงสร้าง
ทั้งนี้ ในการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความจาเป็นต้องใช้ขั้นตอนการเสนอขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และร่างแก้ไข
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พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ว 13/2550) ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 เนื่องจากเป็นการจัดตั้งส่วนราชการใหม่
แต่ ก.พ.ร.สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จะรีบดาเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการตามขั้นตอนรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้คาดหมายว่าน่าจะใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับสถาบันพระบรมราชชนกจะจัดทาเอกสารการเสนอขอจัดตั้งส่วน
ราชการระดับกรม และร่างแก้ไข พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ว 13/2550) ตามรายการคาชี้แจง
(Check list) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ และจัดส่งเอกสารให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขรวดเร็วเพียงใด รวมทั้งในการดาเนินการต้องมีโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่ชัดเจน
ในส่วนของ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีการจัดทาประชาพิจารณ์จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
2.4 มติที่ประชุมคณะทางานการจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปการประชุมคณะทางานการจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
โครงสร้างองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางฯ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน
2560
มติที่ประชุม คณะทางานการจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ดังนี้
1) เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการแก้ไขสาระตามที่คณะทางานให้ข้อเสนอแนะ
โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
2) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงสร้างองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกตามที่สอดรับกับ (ร่าง)
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยสรุปโครงสร้างองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางฯ
ดังแผนภูมิที่ 2
5
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2

ตัวอย่างเช่น

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางโครงสร้างองค์กร
สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
3) กาหนดผังกากับการดาเนินงาน (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. จัดทา (ร่าง) พ.ร.บ สถาบันพระบรมราชชนก (ฉบับ 1)
2. จัดทาโครงสร้างการบริหารงาน ตามโครงสร้างองค์กร
3. นาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินงานการจัดทา (ร่าง) พ.ร.บ.
สถาบันพระบรมราชชนกฯ
4. นาเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนกฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันพระบรมราชชนก
5. ประชุมชี้แจง (ร่าง) พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนกฯ ให้กับ
ผู้อานวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
6. ประชุมชี้แจง (ร่าง) พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชชนกฯให้กับ
บุคลากรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
หมายเหตุ ผู้เข้าประชุม วิทยาลัยฯละ 15 คน พร้อมทั้งประชุม
Teleconference ไปยังสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค
7. ประชุมจัดทาเอกสารการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และร่าง

ระยะเวลา
30 ก.ย.2560
3-4 ต.ค.2560
4 ต.ค.2560

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ
คณะทางานฯ

11 ต.ค.2560

คณะทางานฯ

12 ต.ค.2560

คณะทางานฯ

16 ต.ค.2560

คณะทางานฯ

17-18 ต.ค.2560

คณะอนุกรรมการ

7
แก้ไข พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ว 13/2550)ตาม
รายการคาชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ
10 ข้อ ครั้งที่ 1
8. ประชุมจัดทาเอกสารการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และร่าง
แก้ไข พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ว 13/2550)ตาม
รายการคาชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ
10 ข้อ ครั้งที่ 2
9. ประชุมจัดทาเอกสารการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม และร่าง
แก้ไข พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ว 13/2550)ตาม
รายการคาชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ
10 ข้อ ครั้งที่ 3
10. เสนอเอกสารการขอจัดตั้งส่วนราชการฯ ต่อ ก.พ.ร. สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

30-31 ต.ค.2560

3 พ.ย.2560

10 พ.ย.2560

จัดทาเอกสารการ
ขอจัดตั้งส่วน
ราชการฯ
คณะอนุกรรมการ
จัดทาเอกสารการ
ขอจัดตั้งส่วน
ราชการฯ
คณะอนุกรรมการ
จัดทาเอกสารการ
ขอจัดตั้งส่วน
ราชการฯ
คณะทางานฯ

4) เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทาเอกสารการขอจัดตั้งส่วนราชการฯ เพื่อจัดทาเอกสารการขอจัดตั้ง
ส่วนราชการระดับกรม และร่างแก้ไข พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ว 13/2550) ตาม
รายการคาชี้แจง (Check list) ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ 10 ข้อ ดังนี้
a. อ.ดร.ดวงพร
b. อ.ดร.วัชรี
c. อ.ศิริ
d. อ.ประเสริฐ
e. อ.ดร.ทัศนี
f. อ.ดร.วินัย
g. อ.ดร.วรรณภา
5) มอบหมายให้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก ดาเนินการจัดทาเอกสารเผยแพร่
ข้อมูล (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข บน www.pi.ac.th และดาเนินการจัดทาแบบสารวจความคิดเห็นของบุคลากร
รวมทั้งการจัดทาประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกฯ
3. ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางในการนาความรู้มาพัฒนางานในวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบความก้าวหน้าของพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกฯ
4. แผนงานในการนาเสนอในเวทีวิชาการของวิทยาลัย ระบุวันที่และระยะเวลาที่ใช้นาเสนอ
เสนอผู้อานวยการวิทยาลัยและคณะผู้บริหารสถาบัน

(นางดวงหทัย ศรีสุจริต)
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการพิเศษ (ด้านการสอน)

