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ค าน า 
 

  
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมทบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และด าเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสภาการพยาบาล โดยถือ
ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงาน
การประเมินตนเองเกี่ยวกับความก้าวหน้า และสถานการณ์ควบคุมคุณภาพ  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
 
                          พันต ารวจเอกหญิง 
           (นงเยาว์   สมพิทยานุรักษ์) 
                                                                 รกัษาการผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
                                                                 โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
                                                                                    พฤศจิกายน  2560 
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

1. ช่ือสถาบัน  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ    
  Police Nursing College 
2. สถานที่ตั้ง  เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท์ 0 2207 6083  โทรสาร 0 2251 0253  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเดิมชื่อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรมต ารวจ  เริ่มเปิด
ด าเนินการตั้งแต ่พ.ศ.2513 โดยด าริของ ฯพณฯ ท่านพลต ารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ ซ่ึงเป็นอธิบดีกรมต ารวจในสมัย
นั้น  โดยที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน จึงมีความรู้และความเข้าใจปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น  ท่านด าริว่าปัญหาขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที่ทุก
หน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่
หน่วยงานสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือสนับสนุนการบริการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว  รวมทั้ง
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  และพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา พอสรุปได้ดังนี้ 
พ.ศ.2513 กรมต ารวจมีนโยบายให้กองแพทย์ จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
 เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรก  เมื่อวันที่  20 มีนาคม พ.ศ.2513 โดยส าเร็จการศึกษา 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ในขณะนั้นเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ระยะเวลา
ศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี  6 เดือน เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย (เทียบเท่าอนุปริญญา) 
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พ.ศ.2522 กองแพทย์  กรมต ารวจ  ได้แบ่งส่วนราชการใหม่  โดยยกฐานะขึ้นเป็นส านักงานแพทย์ ใหญ่ 
 (เทียบเท่ากองบัญชาการ)  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  จึงได้รับการยกฐานะเป็น
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  (เทียบเท่ากองบังคับการ) เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2522 โดยรวม
 โรงเรียนต่าง ๆ ที่ผลิตบุคลากรพยาบาลหลายระดับไว้ด้วยเช่นกัน  เช่น  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์
 และอนามัย  โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนามและหลักสูตรอบรมสายการแพทย์
 โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 8 งาน ดังนี้ 
 1. งานธุรการ 
 2. งานฝึกอบรมพยาบาล ปรับฐานะมาจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  
 3. งานฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล ปรับฐานะมาจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
 4. งานฝึกอบรมสายการแพทย์ ปรับฐานะมาจากหลักสูตรฝึกอบรมสายการแพทย์ 
 5. งานฝึกอบรมพยาบาลภาคสนาม ปรับฐานะมาจากโรงเรียนพยาบาลภาคสนาม 
 6. งานอ านวยการศึกษา มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรต่าง ๆ  
 7. งานปกครองนักเรียน มีหน้าที่ปกครองดูแลนักเรียน / นักศึกษา 
  8. งานต าราและอุปกรณ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ    
  งานธุรการมีฐานะเทียบเท่าแผนก  ท าหน้าที่ธุรการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจทั้งหมด  ส่วน 
  อีก 7 งาน มีฐานะเทียบเท่ากองก ากับการ 
           ขณะเดียวกันมีการปรับปรุงหลักสูตรจากระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน เป็น 4 ปี โดยเพ่ิมวิชาการต ารวจ
  จ านวน  320 ชั่วโมงไว้ในหลักสูตรด้วย เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ
  เป็นว่าที่ร้อยต ารวจตรี โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษอีก ซึ่งทบวงฯ ให้ความ
 เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2522 
พ.ศ. 2523 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จัดท าหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยต่อเนื่อง  ส าหรับนักศึกษาที่
  ก าลังเรียนในหลักสูตรเดิม ที่ใช้เวลาศึกษา 3 ปี 6 เดือน โดยเพิ่มวิชาที่ ส าคัญในการประกอบวิชาชีพ
  พยาบาลและขยายเวลาเรียนเป็นเวลา 4 ปี  ให้ได้มาตรฐานตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยก าหนดและ 
  เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งทบวงฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อ 
  วันที่  4  กันยายน พ.ศ.2523 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุง -
  ครรภ์ 
พ.ศ.2526 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลผดุงครรภ์อีก
 ครั้งหนึ่ง เพ่ือให้หลักสูตรได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการแพทย์การพยาบาลการพัฒนาการ
 ของโรค และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีการจัดหมวดวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาล
 ของสถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืน ๆ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ผู้ส าเร็จ
 การศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ ก.พ. รับรอง
 แล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2526 
พ.ศ.2530 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตาม
 ประกาศพระราชกฤษฎีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเข้าสมทบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2530 ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 84 ตอนที่ 269 เมื่อวันที่ 28
 ธันวาคม  พ.ศ.2530 
พ.ศ.2532 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาล-
 ศาสตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้
 ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2532 จากการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เป็นผลให้ผู้ส าเร็จ
 การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่16 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาล-
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 ศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันสมทบเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่15 
 กรกฎาคม 2532 และในรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.  2538   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ขอวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
  พ.ศ.2540 ดังนี้ 
 1. ฝุายอ านวยการ 
 2. ฝุายปกครอง 
 3. ฝุายบริการการศึกษา 
 4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 5. ภาควิชาหลักการพยาบาล 
 6. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
 7. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป 
 8. ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
 9. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
 10. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
 11. ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 12. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์กระดูกและอุบัติเหตุ 
พ.ศ.  2544 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลศัลยกรรม 
 อุบัติเหตุ ระยะเวลาอบรม 16  สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ส าเร็จ
 การศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลเฉพาะทางเพ่ิมขึ้นในปี
  เดียวกันนี้ได้ท าวิจัยการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื่อน าผลของการวิจัยมาเป็น 
  แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ 
  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
พ.ศ.  2546 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล   
  ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรทีส่ าเร็จการศึกษา 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที่ปฏิบัติงานให้การพยาบาลแก่ผู้ปุวยในระดับ หัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้า
  หน่วยของโรงพยาบาลต ารวจ ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ทั้งใน 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ  คุณภาพการพยาบาล สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี
 สมัยใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล  และในปีเดียวกันนี้
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ด าเนิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม CU.QA 84.1 และม ี
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพจาก
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 และ
  ต่อมาได้มีการปรับปรุงระบบเป็น CU – QA Model  จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.  2548 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับอนุมัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติให้รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2548  จ านวนนักศึกษาพยาบาล 70 คน  โดยใช้
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปี  พ.ศ. 2532  น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้ านการสอน
ส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพ่ีเลี้ยงของสภาการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรพยาบาล  ที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลต ารวจให้มีคุณสมบัติและความสามารถเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยงตามประกาศสภาการ
พยาบาล 
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นอกจากนี้ ในปีนี้ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจยังได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2548 โดยแบ่งออกเป็น 1 งาน  2 ฝุาย  
และ 1 กลุ่มงาน  ดังนี้ 

   1. งานอ านวยการ 
   2. ฝุายพัฒนา  1 
   3. ฝุายพัฒนา  2 
   4. กลุ่มงานวิชาการ  แบ่งออกเป็น  8 ภาควิชาการ  ดังนี้ 
    4.1  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
    4.2  ภาควิชาหลักการพยาบาล 
    4.3  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
    4.4  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
    4.5  ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
    4.6  ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
    4.7  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
    4.8  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
พ.ศ.2549 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื่อให้ สอดคล้องกับ 
 บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
 พ.ศ.2548 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
 ครรภ์ พ.ศ.2545 และข้อก าหนดมาตรฐานประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์-
  มหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2549 จาก
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ
 ปรับปรุง พ.ศ. 2549 กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2549 เป็นรุ่นแรก   
พ.ศ.2552 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล   ระยะเวลา
 อบรม16 สัปดาห์ แก่บุคลากรสายการพยาบาลและอาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 50 
 นาย และเตรียมการเปิดอบรมในปีงบประมาณ 2553 อีก1 รุ่น  จ านวน 45 นาย และเนื่องจาก
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2549 ครบวาระการปรับปรุง จึงแต่งตั้ง
 คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชุดใหม่ขึ้น 
พ.ศ.2554 คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการปรับปรุง
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2555 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 กับ 
  นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นรุ่นแรก ถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.2556 เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ครบวาระในปี 2559 จึงแต่งตั้ง
  คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชุดใหม่ข้ึน 
พ.ศ.2558 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เริ่มด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้สอดคล้อง

กับบริบททางสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงและเ พ่ือให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาต รฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตรวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2545 และข้อก าหนดมาตรฐานประกันคุณภาพด้านการเรียนการ
สอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างด าเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตร
ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
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พ.ศ.2559  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับอาจารย์
  ใหม่และพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพ่ีเลี้ยงของสภาการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ 
  ในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ 
  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลต ารวจ รวมถึงอาจารย์พยาบาลให้มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสม
  กับการเป็นผู้สอนในคลินิกและร่วมจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
พ.ศ.2560 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ควรจะเริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 กับ
  นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นแรก จะเนื่องด้วยยังไม่ประกาศ มคอ.1 
  ปีการศึกษา 2560 ท าให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจใช้หลักสูตร
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ไปก่อน โดยที่สภาการพยาบาลได้อนุญาตให้ 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจขยายเวลาใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี  
 
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ        
 วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ               
        ในระดับสากล 
 พันธกิจ   1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  2. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  3. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  4. บริการวิชาการแก่สังคม 
  5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
         มอบหมาย 
 
 ปรัชญา  มาตรฐานวิชาการ  สานคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 
  
 ปณิธาน  มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล  
  
 อัตลักษณ์  มีวินัย ใจอาสา 
 
 เอกลักษณ์  การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
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5. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
    5.1 โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

แผนภูมิ 1  โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ภาควิชาหลักการพยาบาล 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนา 1 

ฝ่ายพัฒนา 2 

สายสนับสนุน 
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แผนภูมิ 2 โครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลต ารวจ 

คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 

คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

ภาควิชาหลักการพยาบาล 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ฝ่ายพัฒนา 2  

ฝ่ายพัฒนา 1 

ฝ่ายอ านวยการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

คณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
หลักขององค์การ 
1. คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตร  
    1.1 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
         บัณฑิต 
    1.2 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร 
         ผู้ช่วยพยาบาล 
2. คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ 
3. คณะกรรมการบริหารวิชาการแก่สังคม 
4. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
    และการพัฒนานักศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการที่ดี 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 
    ภายนอก  
2. คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และส่งเสริม 
    คุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
5. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและ 
    งานประชาสัมพันธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมสมรรถด้านสาธารณสุขแกข่้าราชการ
ต ารวจและครอบครัว 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลภาคสนามและ 
    หลักสูตรอื่นๆ 
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6. หลักสูตรที่เปิดสอน 
        วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
7. จ านวนนักศึกษา   
 จ านวนนักศึกษาพยาบาลต ารวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนี้  

ชั้นปี ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
นศพต. ชั้นปีที่ 1 68 68 
นศพต. ชั้นปีที่ 2 65 62 
นศพต. ชั้นปีที่ 3 65 64 
นศพต. ชั้นปีที่ 4 64 64 

รวม 262 258 
8. รายชื่อคณะกรรมการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
    8.1 คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 1. นายแพทย์ใหญ่ เป็น ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นกรรมการ 
 3. รองนายแพทย์ใหญ่ ที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ หรือที่
ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ใหญ่ เป็นกรรมการ 
 4. ผู้บังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ เป็น กรรมการ 
 5. ผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจ เป็นกรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 7. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 8. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ผู้บังคับการมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที่  
          1. ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของวิทยาลัยตามพันธกิจ 
 2. ออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของวิทยาลัย                      
 3. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยตามมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 
 4. เห็นชอบการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อนุมัติประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล และประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม 
 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สภาการพยาบาลก าหนด 
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย 
 7. ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า 
 8. เห็นชอบผลการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 
 9. พิจารณามีความเห็นเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือด าเนินการถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
 10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้  
 8.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  1. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประธานกรรมการ 
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  2. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายบริหาร) รองประธานกรรมการ 
  3. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายวิชาการ) รองประธานกรรมการ 
  4. หัวหน้า (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  5. ผู้ก ากับการฝุายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  6. ผู้ก ากับการฝุายพัฒนา 1 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ       กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  7. ผู้ก ากับการฝุายพัฒนา 2 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  8. รองผู้ก ากับการฝุายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  9. รองผู้ก ากับการฝุายพัฒนา 1 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  10. รองผู้ก ากับการฝุายพัฒนา 2 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  11. สารวัตรฝุายอ านวยการ (การเงิน) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  12. สารวัตรฝุายอ านวยการ (ธุรการ) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ/เลขานุการ 
  13. รองสารวัตรฝุายอ านวยการ(ธุรการ) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที ่
 1. ร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหาร  และการด าเนินงานของ  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานและบังเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 2. ก าหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีความทันสมัยเหมาะสมต่อ
สภาพการณ์  ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 3. ด าเนินการด้านวิชาการ  ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับสภาการพยาบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  และตามความประสงค์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    8.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  1. รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายวิชาการ) ประธานกรรมการ 
  2. หัวหน้า (สบ 5) ภาควิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน กรรมการ 
  3. หัวหน้า (สบ 5) ภาควิชาหลักการพยาบาล กรรมการ 
  4. หัวหน้า (สบ 5) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ กรรมการ 
  5. หัวหน้า (สบ 5) ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ กรรมการ 
  6. หัวหน้า (สบ 5) ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ กรรมการ 
  7. หัวหน้า (สบ 5) ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ กรรมการ 
  8. หัวหน้า (สบ 5) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กรรมการ 
  9. หัวหน้า (สบ 5) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ กรรมการ 
    และท่ีปรึกษาเลขานุการ  
  10. ประธานอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
  11. ประธานอนุกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการ 
        ผูช้่วยพยาบาล 
  12. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม กรรมการ 
        และหลักสูตรอ่ืนๆ 
  13. ประธานกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ กรรมการ 
  14. ประธานกรรมการส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม กรรมการ 
  15. ประธานกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
  16. พันต ารวจโทหญิง ปาณรกุล  บุญประเสริฐ กรรมการ 
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  17. พันต ารวจโทหญิง กาญจนา  คงม่ัน กรรมการและเลขานุการ 
  18. พันต ารวจโทหญิง พัชรี  กระจ่างโพธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  19. ร้อยต ารวจเอก อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  20. พันต ารวจโทหญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก  
  21. สิบต ารวจตรีหญิง พิมพิชญา หญ้างวงช้าง เจ้าหน้าที่ 
  22. นางสาว สุนิสา   วงษ์แสน เจ้าหน้าที่  
 อ านาจหน้าที่ 
          1. ก าหนดแผนยุทธศาสตร์นโยบายและแผนงานด้านวิชาการและหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  2. ก ากับดูแล การจัดการเรียนการสอนและวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เข้าศึกษาอบรมให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทุกหลักสูตร 
 3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิชาการ  รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ในด้าน
วิชาการ 
 4. สนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอนุกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้ความ
ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม 
 5. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการสอบขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 6. ควบคุมและพัฒนาการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
 7. พิจารณา กลั่นกรอง ผลการประเมินการเรียนการสอน และการส าเร็จการศึกษาของผู้รับการศึกษาอบรม
ทุกหลักสูตร 
 8. พิจารณาและเสนอแนะกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เช่น การดูงานนอกสถานที่ประกอบ
วิชาเรียน ฯลฯ 
 9. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 10. ร่วมจัดท าปฏิทินการศึกษา และการจัดการสอนตามหลักสูตร 
 11. จัดระบบนิเทศและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
 12. ด าเนินการอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
9. จ านวนอาจารย์และบุคลากร  
 ตาราง 9.1 แสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัด ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ปี 2558  ปี 2559 

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 1 1 
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 2 2 
หัวหน้าภาควิชา (ท าหน้าที่แทน) - 8 
อาจารย์ 44 36 
ผู้ก ากับการ 3 3 
รองผู้ก ากับการ 3 3 
สารวัตร 5 5 
รองสารวัตร 5 5 
นายเวร (สบ 1) 1 1 
ผู้บังคับหมู่ 6 4 
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ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ปี 2558  ปี 2559 

ลูกจ้างประจ า 9 7 
ลูกจ้างชั่วคราว 32 37 

รวม 111 112 
 *** ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560 
 ตาราง 9.2 จ านวนอาจารย์แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ปี 2558 ปี 2559 

รองศาสตราจารย์ 10 11 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 6 
อาจารย์ 27 28 

รวม 43 45 
 อาจารย์  คือ ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ระดับช านาญการพิเศษ 
 รองศาสตราจารย์ คอื ระดับเชี่ยวชาญ 
 *** ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2560 
 ตาราง 9.3 จ านวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน 

ปี 2558 ปี 2559 
ปริญญาเอก 6 11 
ปริญญาโท 36 33 
ปริญญาตรี 1 1 

รวม 43 45 
 *** ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  2560 
10. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 10.1 งบประมาณ  
      งบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ จากกระทรวงการคลัง และ 
เงินรายได้สถานศึกษา ดังนี้ 
 ตาราง 10.1 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 

ข้อมูล งบประมาณ (บาท) 
2558 2559 2560 

เงินงบประมาณรายจ่าย 3,266,980.- 8,264,980.- 3,360,273.- 
เงินรายได้สถานศึกษา 19,665,738.- 21,718,036.- 24,066,569.- 
รวม 22,932,718.- 29,983,016.- 27,429,402.- 

 10.2 อาคารสถานที่  
               วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาคารเรียนและหอพัก 1 อาคาร มีอาคารอเนกประสงค์ 1 อาคาร  
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 10.3 อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอุปกรณ์ช่วยงานพ้ืนฐาน อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการและ
งานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ผลการประเมิน โปรเจกเตอร์ 
visualizer อินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลข้าราชการ บุคลากร และการเงิน ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย เป็นต้น 
 10.4 สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลต ารวจ บริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล สนามกีฬา อาคารสวัสดิการบริการด้านอาหาร หอพักนักศึกษาและบุคลากร  
11. แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
     ประจ าปีการศึกษา 2559 
     11.1 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกและอ านาจหน้าที่ 

รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายบริหาร)  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายวิชาการ)  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 พันต ารวจเอกหญิง ทิพย์ฆัมพร  เกษโกมล    ผู้จัดการประกันคุณภาพ (QMR) 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1.1 พันต ารวจโทหญิง กัญญ์ฐิตา ศรีภา ประธานกรรมการ 
 1.2    พันต ารวจโทหญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล รองประธานกรรมการ 
 1.3    พันต ารวจเอกหญิง สถาพร กลางคาร กรรมการ 
 1.4  พันต ารวจโทหญิง รจนาถ หอมดี กรรมการ 
 1.5    พันต ารวจโทหญิง สิวาภรณ์ เจริญวงค ์ กรรมการ 
 1.6    พันต ารวจโทหญิง จิระพัชร์ หวังสุข กรรมการ 
 1.7    พันต ารวจโทหญิง นาตยา นิลวงศ์ กรรมการ 
 1.8    ร้อยต ารวจเอก อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ กรรมการและเลขานุการ 
 1.9 ร้อยต ารวจเอก มโนชา สลุงใจดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 1.10  ร้อยต ารวจโทหญิง นาวา อันเสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 1.11  สิบต ารวจเอกหญิง สุพรรษา ทองบ่อ เจ้าหน้าที ่
 1.12  นางสาว จันทร์จิรา อริยะเศรณี เจ้าหน้าที ่

อ านาจหน้าที่  
ผู้จัดการคุณภาพ 
 1. ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะกรรมการฯ 
 2. รายงานผลการติดตามคุณภาพของหน่วยงาน และผลการตรวจประเมินต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

และคณะกรรมการวิทยาลัย 
 3. พิจารณาการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

หน่วยงาน 
คณะกรรมการ 

  1.   จัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.   จัดระบบและกลไกลการด าเนินงานตามนโยบาย โดยค านึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  3.   ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
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  4.   จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร นักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องโดยเน้นให้เกิดความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ าและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.   จัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โดยมี
การพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือจัดท าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.   ตรวจสอบ และด าเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปี โดยด าเนินการดังนี้ 
       6.1   ควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ  
       6.2   จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 
       6.3   น าผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจในปีถัดไป 
  7.   น าผลการประเมินคุณภาพภายใน และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการ และเพ่ือเตรียม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกสถาบัน 
  8.   ประสานการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการปฏิบัติงานประจ าตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
  9.   ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

10. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  11. ด าเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

11.2 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
       ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1.  สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่  
2.  ประกาศใช้ตัวบ่งชี้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
     ฉบับปีการศึกษา 2557 
3.  เก็บข้อมูลระยะ  12  เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ประกาศใช้ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
     และระดับสถาบัน 
4.  หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เก่ียวข้องประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและจัดท า 
     รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐาน  
5.  หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เก่ียวข้องน าผลการประเมินระดับหลักสูตร มาจัดท า 
     รายงานการประเมินตนเองระดับคณะและสถาบัน พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
6.  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประสานและด าเนินการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ประเมินคุณภาพภายใน 
7.  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ รวบรวมและตรวจสอบรายงานประเมินตนเองในทุก 
     ระดับ และส่งรายงานประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันตรวจ   
     ประเมินอย่างน้อย 7 วัน 
8.  รับการตรวจประเมินภายในของปีการศึกษา 2559  โดยคณะกรรมการตามข้อ 6. 
9.  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ สรุปรายงานผลการประเมินและรับรองโดยคณะ 
     ผู้ตรวจประเมิน ส่งรายงานผลต่อ สกอ.เพ่ือพิจารณารับรองสถาบัน  
10. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและคณะกรรมการวิทยาลัย 

ต.ค.59 
พ.ย.59 

 
พ.ย.59 – ก.ค.60 

 
ก.ค.60 

 
ก.ค.60 

 
ส.ค.60 

 
ส.ค.60 

 
 

ก.ย.60 
ต.ค.60 

 
ต.ค.60 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

     ตามล าดับ เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ และน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการจัดท า 
     แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)  
11. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกรรมการตาม 
     ยุทธศาสตร์ ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559  
12. ถ่ายทอดแผนฯ เพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนฯ รวมถึงน าไป 
     ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2560 ของ วพ.รพ.ตร. 
13. ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online 
14. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
15. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

 
 

ต.ค.60 
 

ต.ค.60 
 

ต.ค – พ.ย.60 
พ.ย.60 - มิ.ย.61 

ก.ค.61 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2.2  การได้งานท าหรือผลงาน วิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียน  
การสอน การประเมินผู้เรียน 
 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6.สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน 
                              คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี - 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดไว้ว่า “ผ่าน” และ ”ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  และผล
เป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐา

น 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 5 คน 
(1.1-1-1) จาก 6 คน เนื่องจาก ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงธิดา
รัตน์  แสงรุ่ง ได้ลาคลอดและลาเลี้ยงดูบุตร (1.1-1-2)   

1.1-1-1 
1.1-1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
จ านวน 2 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน  
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รศ. จ านวน 1 คน และ 
ผศ. 2 คน โดยมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ดังตอ่ไปนี้ 
1. พันต ารวจเอกหญิง ดร. ปราณี เสนีย์  
  - ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
  - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
  - รองศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
2. พันต ารวจเอกหญิง พรพรรณ ภูสาหัส 
  - พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก)  
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาลมารดาและ
ทารก 
 3. พันต ารวจเอกหญิง ดร. สมสุข ภาณุรัตน์  
  - พย.ด. (การพยาบาล) 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 
4. พันต ารวจโทหญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช  
  - พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
  - อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก  
5. พันต ารวจโทหญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง 
  - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

1.1-2-1 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
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ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐา

น 
  - อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
6. พันต ารวจตรีหญิง ยุวดี แตรประสิทธิ์  
  - พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชศาสตร์) 
  - อาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวช 

3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือให้หลักสูตร
ใช้งานในปีที่ 6)  
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8) 

วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี โดย
มีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2554) (1.1-3-1) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ช้ันปีที่ 1 รุ่นที่ 40 ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ และได้รับอนุมัติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  
24 ก.พ.54 และจากสภาการพยาบาล เมื่อ 10 ก.พ.55 (1.1-
3-2) ปัจจุบันได้ด าเนินการปรบัปรุง หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) อยู่ในขั้นตอนรอการ
ได้รับอนุมัติ จากสภาการพยาบาล  ดังนั้น ในปีการศึกษา 
2560 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ขอขยายเวลาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) อีก 1 ปี
การศึกษาเนื่องจากมีการยังไม่มีประกาศ มคอ 1 ปีกาศึกษา 
2560 (1.1-3-3) 

1.1-3-1 

1.1-3-2 

1.1-3-3 

 

 
เอกสารหลักฐาน 
1.1-1-1  สมอ.08 

1.1-1-2  บันทึกการลาเพื่อเลี้ยงดบูตุร 
1.1-2-1  ปริญญาบตัรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน 

1.1-3-1  มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
1.1-3-2  หนังสืออนุมัติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หนังสืออนุมตัิจากสภาการพยาบาล 

1.1-3-3  หนังสือขอขยายเวลาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
เกณฑ์ 3 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ ผ่าน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

เกณฑ์ 3 ข้อ 3 ผ่าน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

 1. มีหลักสตูรที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลก าหนด 
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จุดที่ควรพัฒนา 
-    

แนวทางการพัฒนา 
1. มีการวางแผนคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 
2. วิเคราะห์และทบทวนและกลไก  เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นตามระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษา  โดยเน้นให้เกดิเป็นวงจรคณุภาพ  และด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระบบกลไกท่ีก าหนด  รวมทั้ง
พัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติทีด่ ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรค านวณ 
  คะแนนที่ได้ =   ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
        จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

   ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการส ารวจ
คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 6 ด้าน (2.1-1-1) ผู้ส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2558 (นศพต.ชั้น
ปีท่ี 4 รุ่นท่ี  40) จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 64 คน (2.1-1-2)  โดยการ
ส่งแบบสอบถามถึงผู้บังคับบญัชาผู้ใช้บัณฑิตทุกคนทางไปรษณยี์ และ 
ส่งตามสายงานในโรงพยาบาลต ารวจ  โดยมีแบบสอบถามจ านวน 18 
ข้อ ผลรวมคา่คะแนนก่อนหารจ านวนข้อ เท่ากับ 3229  
          ผลรวมค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบณัฑิต เท่ากับ 
179.39 หารด้วยจ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินท้ังหมด 45 คน 
ดังนั้น ค่าเฉลี่ยผลการตดิตามคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เท่ากับ 3.99 (2.1-1-3) 

2.1-1-1   
2.1-1-2   
2.1-1-3   

 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ผู้ใช้บัณฑิตตอบกลับจ านวน 45 คน จาก 64 คน คิดเป็นร้อยละ 70.31) 
 
เอกสารหลักฐาน 
2.1-1-1  แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
2.1-1-2  ประกาศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
2.1-1-3  ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่ 40 ตามกรอบ TQF 
 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑติ 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้  
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 3.99 3.99 บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 3.99 3.99 บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 1. บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามัคคีกัน มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องท าให้ได้ข้อมูล 
การได้งานท าของบัณฑิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2. บัณฑิตมีความโดดเด่นด้านคุณธรรม และความมีระเบียบวินัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม สามารถได้ข้อมูลที่ครอบคลุม แต่อาจจะยังไม่มีความหลากหลาย
ในความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตในเชิงลึก 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ควรประเมินผลคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ทุกชั้นปี และน าผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน หรือตามวิธีการ
เรียนการสอนใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. จากผลการประเมินโดยรวม คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตเท่ากับ 3.99 ซึ่งมากกว่า 3.51 
ขึ้นไป ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณสมบัติบัณฑิตด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา มีคะแนน
น้อยสุด แม้จะอยู่ในระดับดีก็ตาม หลักสูตรจึงควรหาแนวทางพัฒนาทักษะดังกล่าวให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น หรืออาจพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

22 | รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลา
 ในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 
 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น
 กับการนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
 มาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
 การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่
 เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
 ภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน
มาพิจารณา 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา  

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ส ารวจพบว่าบัณฑิตทุกคน
(ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 64 คน) มีงานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 (64/64)*100 = 100  
แปลงค่าคะแนนที่ได้  (100/100)*5 = 5 โดยท างานใน
โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 20 คน และอีกจ านวน 44 
คน ท างานใน โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  

2.2-1-1 
2.2-1-2 

 
เอกสารหลักฐาน 
2.2-1-1  แบบสรุปการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษารุ่น 40 ปีการศึกษา 2558 
2.2-1-2  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของผู้ส าเร็จการศึกษา   
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้  
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

คะแนนเต็ม 5  5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

 บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้านสาธารณสุข อีก
ทั้งวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้สถานประกอบการมาแนะน าตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน สวัสดิการ อัตราจ้าง ฯลฯ ในพิธี
ปัจฉิมนิเทศเพ่ือจูงใจให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสมัครเข้าท างานด้วย 
จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
แนวทางการพัฒนา 
กระตุ้นให้นักศึกษาขยันและตั้งใจทบทวนความรู้ เพื่อสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯใหผ้่าน ซึ่งเปน็การเพิ่มโอกาสในการรับสิทธ์ิ
การบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละ

หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องนักศึกษากับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือ วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมด้านปัญญา สุขภาพและสุขภาพจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
ในการท ารายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การรับนักศึกษา 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความสามารถพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไมม่รีะบบ 
- ไมม่ีกลไก 
- ไมม่ีแนวคดิในการ
ก ากับตดิตามและ
ปรับปรุง 
- ไมม่ีข้อมลูหลักฐาน 

- มีระบบ มกีลไก 
- ไมม่ีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนนิงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไมม่ีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนนิงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรมประเมิน 
- มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้
ตรวจสอบประเมิน 
สามารถให้เหตผุล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. การรับนักศึกษา    วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ซึ่งมีระบบรับ
นักศึกษา 2 ระบบ คือระบบรับตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง  
www.nursepolice.co.th ด าเนินการประมวลผลคะแนนโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนผลการ
ทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนผลการทดสอบความ
ถนัดทางวิชาการและวิชาชีพการวัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
(PAT1) วิทยาศาสตร์ (PAT2) หลังจากนั้นเรียงตามล าดับคะแนน
ประกาศผลการสอบผ่านในรอบแรก และระบบรับกลาง 
(Admission) รับสมัครผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ( 3.1-1-1 )และมีการก าหนดคุณสมบัติ
เข้ารับสมัครอย่างชัดเจน ( 3.1-1-2 ) 
        การรับรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาและปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559  หลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกภาควิชาการแล้ว จะด าเนินการคัดเลือก โดยการ
ตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน 68 คน             
         กระบวนการรับนักศึกษาด าเนินการโดยคณะกรรมการรับ
สมัคร พบว่ามีการด าเนินงานครอบคลุม PDCA โดยมีการ
รายงานผลการรับสมัครในปีการศึกษา 2558 ( 3.1-1-3 ) และน า
ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการการรับสมัครของปีการศึกษา 
2559  มีการปรับจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้น จาก 3 เท่า เป็น 5 เท่าจากจ านวนการรับเพ่ือให้มีนักศึกษาที่
พร้อมเรียกเข้ารายงานตัวเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ได้นักศึกษาครบตาม
จ านวนที่ต้องการรับ( 3.1-1-4 )  โดยผลลัพธ์ของการรับนักศึกษา 
พบว่าปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่เป็นบุคคลทั่วไป จ านวน  
42  คน บุตรข้าราชการต ารวจ 14 คน รับจาก Admission 
กลาง 2 คน เรียกตัวส ารองจากบุตรข้าราชการต ารวจจ านวน 10 
คน (3.1-1-4) 

3.1-1-1 
3.1-1-2 
3.1-1-3 
3.1-1-4 

2. การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่/นักเรียนใหม่  โดยการขออนุมัติกิจกรรมนักศึกษา(3.1-2-1) 
เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
      1.กิจกรรมปฐมนิ เทศ ซึ่ ง ในการจัดกิจกรรมจะมีทุก
หน่วยงานเข้ามาแนะน าให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ แนะน าผู้บริหาร  กลุ่มงานอาจารย์ (ด้านหลักสูตรและ

3.1-2-1 

http://www.nursepolice.co.th/
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

วิชาการ) ฝุายอ านวยการ (ด้านอาคาร/สถานที่/ระบบ
สาธารณูปโภค) ฝุายพัฒนา 1 (ด้านทะเบียนและโสตทัศนูปกรณ์) 
และฝุายพัฒนานักศึกษา (ด้านกิจกรรมนักศึกษาและการ
ปกครอง) นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมด้วย ในวันปฐมนิเทศ เพ่ือท าความรู้จักและให้
ค าแนะน าท้ังในด้านการใช้ชีวิตและด้านวิชาการ     โดยกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ได้มีการน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษา 2558 (3.1 -2-2) มาใช้ พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน
รายละเอียดในการด าเนินงานในด้านการให้ความรู้ด้านวิชาการ
ให้ลดลง ท าให้ผลการด าเนินงานความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีการศึกษา 2559  ดีขึ้นปรากฏผล
ดังนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึง กฎ ระเบียบ วินัย และข้อบังคับ
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนให้ในการอยู่ในวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจระดับมากข้ึนไป (X = 4.45) และได้ทราบถึงกระบวนการ
เรียนการสอนในหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การศึกษา อยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X = 4.30) และได้รู้จัก
อาจารย์และผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมากขึ้นไป ( X = 4.10) 
(3.1-2-3)          
     2.กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ทั้งในด้านการใช้ชีวิตและด้านวิชาการ โดยมีกิจกรรมสันทนา
การ การสอนระเบียบวินัย กิจกรรมพ่ีสอนน้องแนะน าการใช้ชีวิต
ในวิทยาลัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเลือกหน้าที่ในรุ่น 
กิจกรรมมองมุมกลับและการท าสมาธิ  ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป (X = 4.51)(3.1-2-4) 
      3.กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา 
ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป (X = 4.00) (3.1-2-5) 

 
เอกสารหลักฐาน 
3.1-1-1  ค าสั่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกปีการศึกษา 2559 
3.1-1-2  ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                   

 ปีการศึกษา 2559 
3.1-1-3  หนังสือแสดงการรายงานผลการรับสมัครปีการศึกษา 2558 
3.1-1.4  หนังสือแสดงจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ  
3.1-1-5  บัญชีรายชื่อนักศึกษาแรกเข้าแสดงประเภทการรับ 
3.1-2-1  หนังสือขออนุมัติกิจกรรมในโครงการกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
3.1-2-2  รายงานสรุปผลกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-2-3  รายงานผลกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.1-2-4  รายงานผลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
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3.1-2-5  รายงานผลกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ 4 คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

4 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ
คะแนนท่ี 4 คะแนน ขาด
แนวปฏิบัติที่ด ี

4 คะแนน ไม่บรรล ุ

 
 
 
จุดแข็ง 
  - 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
แนวทางการพัฒนา 
  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ในช่วงปีแรกของการศึกษาต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
 ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
 ความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนา
 ความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรม
 เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปูองกันหรือการบริหารจัดการ
 ความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ให้ได้
 มาตรฐานสากลในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
 แสดงผลการด าเนินงาน อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไมม่รีะบบ 
- ไมม่ีกลไก 
- ไมม่ีแนวคดิ 
ในการก ากบั 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
- ไมม่ีข้อมลู 
หลักฐาน 

- มีระบบ มกีลไก 
- ไมม่ีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏบิัต/ิ
ด าเนนิงาน 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนนิงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไมม่ีการปรบัปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนนิงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
ประเมิน 
- มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้
ตรวจสอบประเมิน 
สามารถให้เหตผุล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร

หลักฐาน 
1. การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตรี 

       ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการ
ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
       1. ฝุายพัฒนา 2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (3.2-1-1) และก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
      2. ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าแนะน า
และ ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในความดูแล  ทั้งในด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงปัญหาส่วนตัว เช่น  ตอบ
ข้อซักถามและช่วยแก้ปัญหาจากนักศึกษา การรับทุนการศึกษา 
อย่างน้อย  2 ครั้ง / ภาคการศึกษา 
     3. มีการติดตามผลการบันทึกการให้ค าปรึกษาในสมุดบันทึก
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล และ สรุปผลการให้
ค าปรึกษาเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น (3.2-1-2)          

3.2-1-1 
3.2-1-2 

 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

       ในปีการศึกษา 2559  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในการ 
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ดังน ี้ 
      1. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร ฝุายพัฒนา 2 และ
สภานักศึกษา ประชุมการจัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
การประชุมจัดท าแผนของสภานักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการวางแผน วิเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3.2-2-1) 
     2. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาผลการ ด าเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทบทวน ปรับปรุง 
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลส าหรับ
จัดท า แผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 (3.2-2-2) 
     3. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต/อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลจากข้อ 3 และผลการ
ประเมินการเรียนรู้ (ป-03,  
ป-04) มาวางแผนในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (3.2-2-3)  
   4. การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้เว็บ
โปรแกรม Edmodo รายวิชาต่างๆ เช่น  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

3.2-2-1 
3.2-2-2 
3.2-2-3 
3.2-2-4 

  3.2-2-5 
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

และ 2 การพยาบาลผู้สูงอายุ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมประเมินผลการเรียน
การสอน ผ่านโปรแกรม (3.2-2-4) 
     5. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวงจร PDCA ของนักศึกษา” เพ่ือพัฒนาความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ ให้
นักศึกษา PDCA แก่นักศึกษา และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ วพ.รพ.ตร. ด าเนินการในวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 (3.2-2-5) 

 
เอกสารหลักฐาน 
3.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.2-1-2 สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
3.2-2-1 แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
3.2-2-2 สรุปผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
            ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
3.2-2-3 สรุปผลโครงการพัฒนาและติดตามคุณภาพบัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ 2560 
3.2-2-4 หน้าเว็บโปรแกรม Edmodo รายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และ 2 การพยาบาลผู้สูงอายุ  
            ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
3.2-2-5 สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจร PDCA ของนักศึกษา 
  

ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ 4 คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ
คะแนนที่ 4 คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559| 31  

จุดแข็ง 
  - 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
   นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึง 
   พอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ 
   ด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 
     - การคงอยู่ 
     - การส าเร็จการศึกษา 
     - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
บางเรื่อง 
 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 
 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
- ผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับ
หลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็น ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. อัตราการคง
อยู่ 

อัตราการคงอยู่ (3.3-1-1) 
ปี
การศึกษา/
รุ่นที่(รหัส) 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

แรก
เข้า 

คงอยู่ แรก
เข้า 

คงอยู่ แรก
เข้า 

คงอยู่ แรก
เข้า 

คงอยู่ 

รุ่นที่ 41 
รหัส 56 

70 66 
94.26  

66 65 
98.48 

65 64 
98.46 

64 64 
100.00 

3.3-1-1 
 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559| 33  

ประเด็น ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

รุ่นที่ 42 
รหัส 57 

  68 65 
95.59 

65 63 
96.92 

63 63* 
100.00 

รุ่นที่ 43 
รหัส 58 

    68 60 
88.24 

60 60** 
100.00 

รุ่นที่ 44 
รหัส 59 

      68 68 
100.00 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงการลาพักการศึกษากลับเข้าศึกษาไม่นับรวม
กับยอดคงอยู่ 
         จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ในปีการศึกษา 2559  ไม่มีนักศึกษาลาออก  

2. การส าเร็จ
การศึกษา 

สถิติการส าเร็จการศึกษา (3.3-2-1) 
     อัตราการส าเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษารหัสเดียวกัน ส าเร็จปีการศึกษา
เดียวกัน ปรากฏ ผลดังนี้ 

ปีการศึกษา รุ่นที่ 
จ านวน
รับเขา้ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

อัตราการ
ส าเร็จ 

2554 39 70 68 97.14 
2555 40 70 64 91.43 
2556 41 70 64 91.43 

      จากข้อมูลข้างต้นพบว่า อัตราการส าเร็จการศึกษา มีแนวโน้มไม่สม่ าเสมอ
เนื่องจากอัตราการลาออกของผู้เข้าศึกษา และจ านวนการรับเข้า ซึ่งผู้ส าเร็จ
การศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ทุกคน ซึ่งได้มีการรายงานผลด้านการ
ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจในการเห็นชอบการ
ส าเร็จการศึกษา (3.3-2-2)    

3.3-2-1 
3.3-2-2 

 
 

3. ความพึง
พอใจและผล
การจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษา (3.3-3-1)    
รายงานประเมิน ปีการศึกษา 2559 

X  SD 
1.หลักสูตร 4.04 .51 
2.การจัดการเรียนการสอน 3.80 .43 
3.อาจารย์ผู้สอน 4.35 .58 
4.สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 3.01 .60 
5.การวัดและประเมินผล 3.98 .43 
6.ผู้เรียน 4.25 .62 
รวมทุกด้าน 3.91 .53 

 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน ในการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา (3.3-3-2) อย่างชัดเจน  ซึ่งในปีการศึกษา 2559 
พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีการจัดระบบ
การดูแลนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาฝุายวิชาการ ท าหน้าที่ด้าน
การให้ค าปรึกษา และ ช่วยเหลือด้านวิชาการ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา พบ

3.3-3-1 
3.3-3-2 
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ประเด็น ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแล และมีอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาท าหน้าที่
ปฐมนิเทศการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษามีส่วนร่วมทุกรายวิชา 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 
เอกสารหลักฐาน 
3.3-1-1 สถิติงานทะเบียนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

3.3-2-1 สถิติการส าเร็จการศึกษา 

3.3-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 26 เม.ย. 2560 
3.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 ปีการศึกษา 2559 

            วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3.3-3-2 ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน การจัดการข้อร้องเรียน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 

            ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ 4 คะแนน   ไม่มี
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุ่มเดียวกัน 

4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ
คะแนนที่ 3 คะแนน    

3 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2. งานทะเบียนมีการท าสถิติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษาอย่างละเอียด 

จุดที่ควรพัฒนา 
     - 
แนวทางการพัฒนา 
    - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์

คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของ
หลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ ต้องมีระบบการ
บริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  มีการวางแผน
และลงทุนงบประมาณ และทรัพยากร และกิจกรรมการด าเนินงาน  ตลอดจนการก ากับ
ดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

 ในรายงานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

  - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - ระบบการบริหารอาจารย์ 
  - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด  ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  และ
มีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฎิบตัิ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจากผล
การ 
ประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมหีลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
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0 1 2 3 4 5 
ประเมิน สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบาย
การ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได ้
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1. ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไกการแต่งตั้ง 
การบริหาร การส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยก าหนดในคู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต เรื่องขั้นตอน ระบบกลไล การแต่งตั้ง การ
บริหาร การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(4.1-1-1) 

4.1-1-1 

2. ระบบการบริหารอาจารย์      คณะกรรมการบริหาร วพ.รพ.ตร. ได้แต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน โดยคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ สกอ. และ สภาการพยาบาล ก าหนด คือ จบ
การศึกษาอย่างต่ าปริญญาโทด้านการพยาบาลอย่างน้อย 
5 สาขาตามเกณฑ์ของ มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร วพ.และผ่านการพิจารณา
รับรองและออกค าสั่งแต่งตั้งภายในโดยผู้บังคับการ วพ.
รพ.ตร.  (4.1-2-1) 
      หลังจากนั้น วพ.รพ.ตร. ได้เสนอหลักสูตรพร้อมกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และน าเสนอต่อสภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
      ในระหว่างการด าเนินงาน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ลาศึกษาต่อปริญญาเอก 2 คน คือ พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮา
กิม  และ  ร .ต .อ .หญิ งพรรณทิพา  เวชรั งษี  จึ งขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตเพ่ิมเติม คือ ร.ต.อ.หญิงยุวดี แตรประสิทธิ์ แทน 
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม และ พ.ต.ต.หญิงธิดารัตน์ เลิศ
ธีรกุล แทน ร.ต.อ.หญิงพรรณทิพา เวชรังษี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการต่อไป
ได้(4.1-2-2) 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินงาน ตามแผนงาน
ของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต        ที่ก าหนด (4.1-2-3) และมีการประเมินผล 

4.1-.2-1 
4.1-2-2 
4.1-2-3 
4.1-2-4 
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 โดยมีคะแนนความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.17 (SD = .75) และพบว่า มีคะแนนความพึงพอใจที่มี
คะแนนเฉลี่ ยน้อย คือ การวางแผนระยะยาวด้าน
อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง(4.1-2-4) 

3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมปรึกษา ถึง
ประเด็น   การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์
ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง   
      ผลการประชุม พบว่า วพ.รพ.ตร. ไม่มีกระบวนการ
วางแผนระยะยาวของ วพ. ดังนั้นต้องมีการทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนการสรรหา /ทดแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์ประจ า และให้เสนอต่อคณะกรรมการ
จัดท าแผน วพ.รพ.ตร.  ในการท าแผนต่อไป  ส่วน
กระบวนการในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่
ประชุมมีมติ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร วพ.รพ.ตร. 
ในการจัดสรรงบประมาณเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ (4.1-3-1) 

4.1-3-1 

 
เอกสารหลักฐาน 
4.1-1-1  ขั้นตอนการรับและแต่งตั้ง ระบบบริหาร ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1-1-2  มคอ.2 

4.1-1-3  สมอ.08 

4.1-1.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1-1.5  รายงานการประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน ไม่บรรลุ 
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จุดแข็ง 
 1.  มีหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์มีโอกาสก้าวหน้าทางต าแหน่ง
วิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มากขึ้น   
 2. มีการลงทุนด้านงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มากข้ึนทั้งในและนอกประเทศ 
 3. ควรมีการเขียนระบบและกลไกในการคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. วางระบบและกลไกในการคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 
 2. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ 
   เพียงพอ  โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ  และมี
   ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งทาง 
   วิชาการ  และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องประเด็นในการ 
   พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ประกอบด้วย 
    - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
    - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
    - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษา ให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพที่มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ข้อ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ 
1 พ.ต.อ.หญิงปราณี      เสนีย์ - ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2545 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2539 

        จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

         ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

         ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 100 
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ข้อ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปริญญาตรี) 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2526 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหาร
การพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2553 

2 พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ    ภูสาหัส -พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก) 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540   
-  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2529 
-ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2526   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหาร
การพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.2553 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีกรุงเทพ พ.ศ.2557 

3 พ.ต.อ.หญิงสมสุข      ภาณุรัตน์ - พย.ด. (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยพ.ศ.2553 
- วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 
2543 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2538 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการรักษาโรคเบื้องต้น (เวช
ปฏิบัติ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และ
ศิลป์การสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 

4 พ.ต.ท.หญิงเนาวนิจ    พึ่งจันทรเดช - พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2546   
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2532   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2528 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์(โรคติดเชื้อ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางประสาท
วิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา 
พ.ศ. 2540   
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2552 

5 พ.ต.ท.หญิงธิดารัตน์    แสงรุ่ง - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2554 
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ข้อ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2545 

6 พ.ต.ต.หญิงยุวดี     แตรประสิทธิ์ - พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2551 

 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
    ร้อยละ =   
 
2. ค่าคะแนน 
 
    คะแนนที่ได้ =                 เท่ากับ  8.33 คะแนน (5 คะแนน) 
         
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 
  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต าแหน่งทางวิชาการ 
1 พ.ต.อ.หญิงปราณี      เสนีย์ รองศาสตราจารย์ 
2 พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ    ภูสาหัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

      ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

      ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 100 

     33.33 

      20 
X 5 

       2 

       6 
X 100 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต าแหน่งทางวิชาการ 
1 พ.ต.อ.หญิงปราณี      เสนีย์ รองศาสตราจารย์ 
3 พ.ต.อ.หญิงสมสุข      ภาณุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4 พ.ต.ท.หญิงเนาวนิจ    พึ่งจันทรเดช อาจารย์ 
5 พ.ต.ท.หญิงธิดารัตน์    แสงรุ่ง อาจารย์ 
6 พ.ต.ต.หญิงยุวดี     แตรประสิทธิ์ อาจารย์ 

 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

    ร้อยละ = 
 
 
 
 

2. ค่าคะแนน =            เท่ากับ....4.17.......คะแนน 

 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะ•แนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20  ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร  
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลกัฐาน 

2559 
ผลงานทางวิชาการ  
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
- 0.20 - - 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 100 

      50 

      60 
X 5 

       3 

       6 
X 100 
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลกัฐาน 

2559 
ประชุมวิชาการระดับชาติ(บทความที่พิจารณา
คัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้อง
ส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว ต้องตีพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้) 

2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

- 0.40 - - 

3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 0.40 - - 
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- 0.60 - - 

5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกอากาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list)  

5 0.80 4 - 

6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 0.80 5 4.2-1-1   
4.2-1-2  
4.2-1-3  
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลกัฐาน 

2559 
4.2-1-4  
4.2-1-5   

7 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 1.00 - - 

8 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 1.00 - - 
9  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน

ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 1.00 - - 

10 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- 1.00 - - 

11 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

- 1.00 - - 

12 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่ านเกณฑ์การขอต าแหน่ งทาง
วิชาการแล้ว 

- 1.00 - - 

13 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- 1.00 - - 

ผลงานสร้างสรรค์  (ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคล 
ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
1 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลั ก ษ ณ ะ ใ ด ลั ก ษ ณ ะ ห นึ่ ง  ห รื อ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

- 0.20 - - 

2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

- 0.40 - - 

3 งานสร้ า งส ร รค์ ที่ ไ ด้ รั บกา ร เผยแพร่ ใ น
ระดับชาติ 

- 0.60 - - 

4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- 0.80 - - 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

- 1.00 - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 4 - 
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลกัฐาน 

2559 
                                            จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร =    6 คน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร  
 
   ค่าร้อยละ = 
 
 

                   
      = 
          
 
 

       =    66.67 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
 
 
 

แปลงเป็นค่าคะแนนได้       = 16.67 (5 คะแนน) 
 
  
       

เอกสารหลักฐาน 
4.2-1-1   เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช และ ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมี
 วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1), 125-135. 
4.2-1-2  ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว และ เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช. (2559). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะ
 ของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1),136-144. 
4.2-1-3  พรพรรณ ภูสาหัส และ สมสุข ภาณุรัตน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิจิต ความเครียด และความ
 ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1),145-152. 
4.2-1-4  พรพรรณ ภูสาหัส, สมสุข ภาณุรัตน์, และ ยุวดี แตรประสิทธิ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ย
 สะสมตลอดหลักสูตร ผลการสอบเสมือนจริง กับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล
 ต ารวจ. วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1), 153-159. 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

               จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 
X 100 

 4 

6 
X 100 

  66.67 
   20 X 5 
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4.2-1-5  สุรัมภา รอดมณี, กรรณิกา เกตุนิล, เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช, และ ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว.(2559). การ
 ประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2549) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาล
 ต ารวจ, 8(1), 170-181. 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 

 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก คะแนนเท่ากับ 5 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ คะแนนเท่ากับ 4.17 
- ร้อยละผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คะแนนเท่ากับ 5 

4.72 ไมบ่รรลุเปูาหมาย 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 4.72 4.72 ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งอาจารย์ในสังกัด รร.นรต. และ วพ.
รพ.ตร. (ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 15/2557 เมื่อ 26 ธ.ค. 2557) ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือ
เลื่อนไหลเข้าสู่ต าแหน่ง ผศ. และ รศ. มากยิ่งขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในเวทีระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัย การเขียนบทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
3. จัดหางบประมาณสนับสนุนและแหล่งน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในเวทีระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตรในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

-  ไม่มีการ 
รายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

-  มีการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน
ใน 
บางเรื่อง 

-  มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานครบทุก 
เรื่องตามค าอธิบาย 
ในตัวบ่งช้ี 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก 
เรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี-  มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานที่ 
ดีขึ้นในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน 
ทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ด า เนินงานครบทุ ก
เรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
- มีผลการด าเนินงาน
ที่โดดเด่น เทียบเคียง
กั บ หลั ก สู ต ร นั้ น ใ น
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมี 
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
สาม า รถ ให้ เ หตุ ผ ล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

1. การคงอยู่ของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.2 และการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 6 คน ตั้งแต่หลักสูตรปรับปรุง
ได้รับการอนุมัติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจยังคงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 6 คน 
คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ปีย้อนหลัง ได้
ร้อยละ 100 (4.3-1-1)ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 5 คน (4.3-1-2) จาก 6 
คน เนื่องจาก พ.ต.ท.หญิงธิดารัตน์  แสงรุ่ง ได้ลาคลอดและลาเลี้ยงดู
บุตร (4.3-1-3) 

ปีการศึกษา จ านวนคงอยู่ ร้อยละคงอยู่ 

4.3-1-1 
4.3-1-2 
4.3-1-3 
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

2557 6 100.00 
2558 6 00.00 
2559 5 83.33  

2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ 

ความพึงพอใจของอาจารย์พิจารณาจากความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ทั้ง 5 คน ที่ได้ท าหน้าที่ประจ าหลักสูตร โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้
ด าเนินการให้กับอาจารย์ ผลความพึงพอใจโดยรวม X = 4.17 ,      
SD = .75 (4.3-2-1)  

4.3-2-1 
4.3-2-2 

 
เอกสารหลักฐาน 
4.3-1-1  มคอ. 7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
4.3-1-2  สมอ.08 
4.3-1-3  บันทึกการลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
4.3-2-1  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ 4 คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3 3 ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ควรพัฒนาแผนการทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2. ควรพัฒนาให้มีมีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
         1. แยกแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยจัดสรรงบแยกจากการพัฒนาอาจารย์ในภาควิชา 
 2. สร้างแบบประเมินที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี
 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าว ทัน
 ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิด
 รายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความ
 ต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้น
 การพัฒนาทักษะ ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการรายงานการด าเนินงาน
 ตามตัวบ่งชี้นี้ ให้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ ครอบคลุม
 ประเด็นต่อไปนี้ 

     - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
     - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ    
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไม่มีการน า
ระบบกลไก 
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจาก
ผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดย 
มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมิน 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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0 1 2 3 4 5 
สามารถให้เหตผุล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร มีการด าเนินงานน าระบบไปสู่การ
ปฏิบัติโดย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
2554 (5.1-1-1) พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552 โครงสร้าง
หลักสูตรมีหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต แบ่ง
หมวดวิชาซึ่ งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีพ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้  
     1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  
     2. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต  
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
     4. หมวดวิชาต ารวจ 5 หน่วยกิต  
     รวมทั้งสิ้น 66 รายวิชา โดยทุกรายวิชามีการออกแบบสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตรเน้นการให้การบริการด้านสุขภาพแบบ
องค์รวม แก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้งมี
ภาวะผู้น า สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีการน าหลักสูตรไปใช้และจัดการเรียน
การสอนตามการออกแบบรายวิชาที่ก าหนด จัดท า มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (5.1-1-2) ทุกภาคการศึกษา และมีการสรุปผลการ
จัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะในการออกแบบรายวิชา
ใน มคอ.5 และ มคอ.6 (5.1-1-3) เพ่ือน าผลไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
         มีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 

5.1-1-1 
5.1-1-2 
5.1-1-3 
5.1-1-4 
5.1-1-5 
5.1-1-6 
5.1-1-7 
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         1. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (5.1-1-4) ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง ( X = 4.17, SD = 
.75) 
         2. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (5.1-1-5)  ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง ( X = 4.11, SD = 
.57) 
         เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ข้อที่
ควรพัฒนา ดังนี้       
        ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ( X = 3.83, SD = .41)                
         2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ( X = 3.83, 
SD = .41)  
         3. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาใน
หลักสูตร ( X = 3.83, SD = .41) 
         4. การบริหารหลักสูตรได้รับการดูแลและสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ( X = 3.67, SD = .52) 
         5. การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ( X = 3.67, SD = .52) 
         6. การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
( X = 3.84, SD = .75) 
         7. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ( X =3.67, SD = .52) 
         8. มีทรัพยากร เอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่
เพียงพอเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ( X =3.33, SD = .52) 
         ด้านอาจารย์ประจ า 
         1. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าในการวิพากษ์ มคอ. 
7 เมื่อจบปีการศึกษา ( X = 3.92, SD = .60) 
          จากผลการประเมินการออกแบบหลักสูตรและสาระ
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รายวิชาในหลักสูตรและข้อควรพัฒนาจากอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ประจ า ดังกล่าวข้างต้น มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน โดยผลจากการปรับปรุง
เห็นเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
          1. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
การสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า เพ่ือ
ทดแทน และเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ประจ า ตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านอัตราก าลังพลของวิทยาลัยฯ  
          2. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการส่งบุคลากร
เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาด้านทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ใน
โครงการประชุมวิชาการประจ าปี และโครงการส่งบุคลากร
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2557-2560 ของคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
         3. โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร่วมกับคณะกรรมการวิพากษ์ มคอ. ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
และก าหนดหลักเกณฑ์รูปแบบการสอน กลยุทธ์การสอนแก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา โดยเน้นวิธีการสอนในศตวรรษที่ 
21 โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพ่ือการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้ เรียน ในการคิดวิเคราะห์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การใช้วิธีการสอน
แบบ Story line method ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
รูปแบบการสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน (Research-based 
Learning) ในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล รูปแบบการสอน
แบบ Project based learning ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน 1 และการใช้รูปแบบการสอนทางเว็บโปรแกรม 
Edmodo ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 เป็นต้น (5.1-1-6)  
         4. มีการรวบรวมข้อมูลที่ ได้ปรับแก้ในเรื่องสาระใน
รายวิชาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 6 ด้าน ในรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และน าเสนอให้ผู้บริหารฝุายวิชาการ 
รับทราบ 
        5. ก่อนเปิดภาคการศึกษามีการประชุมหารือระหว่างทีม
สนับสนุนกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า โดย
การนัดประชุมหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่าง
สม่ า เสมอ เช่น การจัดตารางการเรียนการสอน การฝึก
ภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา 
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        6. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และ ภาควิชาการ
พยาบาลศัลยศาสตร์ได้ใช้เว็บโปรแกรม Edmodo ในทุกรายวิชา
ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้ เรี ยน และผู้ เ รียนสามารถเรียนรู้ ได้
ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได้  
         7. ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการน าผลของกระบวนการ 
ในการจั ด โครงการ  อาสาน้ อย  รั กษ์ สุ ขภา พ  ของฝุ า ย
คณะกรรมการส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคมมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและ
บรรเทาสาธารณภัย (5.1-1-7) 
        8. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานวิพากษ์ มคอ. ตาม
คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และก่อนการ
ด าเนินงานวิพากษ์ มคอ. ในแต่ละครั้งนั้นได้ส่งหนังสือเวียนแจ้ง
เกี่ยวกับวันที่ เวลา ในการจัดวิพากษ์ มคอ. และผลการวิพากษ์ 
ไปยังแต่ละภาควิชา      

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการปรับปรุงหลักสูตรและสาระ
รายวิชาให้ทันสมัยโดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็น
ผู้ รับผิดชอบ (5.1 -2 -1) โดยในการวางแผนมีการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตท าการวางแผนด าเนินการจัดท าคู่มือการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต น าแผนไปสู่การปฏิบัติ
โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ส ารวจสภาพปัญหา ความ
ต้องการ และความจ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือก าหนดแผนงาน โดย
มุ่งเน้นกระบวนการท างานเป็นทีม  วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ประเมินหลักสูตรเดิม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ มีการตรวจสอบโดยการประชุมติดตามผลเป็นระยะ 
ด าเนินการปรับปรุง โดยการปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาและ
รายละเอียดลักษณะวิชาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ คือ มีวินัย ใจ
อาสา และเอกลักษณ์คือ การจัดการภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ใน
ส่วนของความส าคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรับปรุงฯ มีค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดมสมองเพ่ือระดมความคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 15 ธันวาคม 2557  ใน
เรื่องรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ต้องมีการค านึงถึง

5.1-2-1 
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
นโยบาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย (Patient Safety) การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (Transcultural) 
ความเป็นสากล (International) และการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษา ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น และมีการน า
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิไปสอดแทรกในค าอธิบายรายวิชา
ต่างๆ โดยบูรณาการในเรื่องความปลอดภัยของผู้ปุวย ความเป็น
สากล การจัดการภาวะฉุกเฉิน การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ซึ่ง
ปรากฏในรายวิชาต่างๆ ดังนี้  หลักภาษาไทย การรักษาโรค
เบื้องต้น การพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลภาวะ
ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น  

 
เอกสารหลักฐาน 
5.1-1-1 มคอ. 2 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
5.1-1-2 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 2559 
5.1-1-3 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ปีการศึกษา 2559 
5.1-1-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตาม และ
 ทบทวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-1-5 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตาม 
           และทบทวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-1-6 มคอ. 3 ปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิชาวิจัยทางการพยาบาล รายวิชา 
           ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
5.1-1-7 มคอ. 3 ปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย 
5.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
            ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่ 99/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับคะแนน

ที่ 4 คะแนน ขาดแนวปฏิบัติ
ที่ด ี

4 คะแนน ไม่บรรลุ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
        -  
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรน าผลที่ได้จากการประเมินไปสร้าง/พัฒนาให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 -  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึง 

    ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของ 
   อาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และ 
   ได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษ 
   ที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และ 
   ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ 
   การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย 
   และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ 
   เทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่ 
   เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  
   ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ 
   ด าเนินงานในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - การก าหนดผู้สอน  
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
   และการจัดการเรียนการสอน 
 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ 
  บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฎิบตัิ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจาก
ผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
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0 1 2 3 4 5 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบาย
การ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได ้
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. การก าหนดผู้สอน       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 
มีการน าระบบไปสู่การปฏิบัติโดยคณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/อาจารย์ ประจ าหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประชุมวางแผน ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
รายวิชา ใน มคอ.2 (5.2-1-1) เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
ดังนี้ อาจารย์พยาบาลใช้คุณสมบัติผู้สอนตามระเบียบข้อบังคับ
ของสภาการพยาบาล ส่วนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป/
พ้ืนฐานวิชาชีพ/วิชาเลือก ซึ่งเป็นอาจารย์ภายนอกสถาบัน มีการ
ก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท/
ปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์การสอน/การท างานอย่างน้อย 2 
ปี  ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา 
จากนั้นผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานผู้สอน เพ่ือด า เนินการ
ออกแบบการสอนรายวิชา  
        จากการประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 
2559 พบว่า วิชาการศึกษาทั่วไป/พ้ืนฐานวิชาชีพ/วิชาเลือก มี
อาจารย์ผู้สอนจ านวน 278 คน ทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนด 
คิดเป็นร้อยละ 100 และในหมวดวิชาชีพ สอนโดยอาจารย์
พยาบาลประจ า จ านวน 213 คน ทุกคนมีคุณสมบัติครบตรม
เกณฑ์ท่ีก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 (5.2-1-2) 
         มีการประเมินประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ป- 03 และ ป- 04) ผ่านระบบ SISA 
โดยนักศึกษาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน พบว่า ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทั้งอาจารย์พยาบาลประจ าและ
อาจารย์จากหน่วยงานภายนอก อยู่ในระดับดี ( X = 4.65, SD = 
.12) (5.2-1-3) 

5.2-1-1 
5.2-1-2 
5.2-1-3 
5.2-2-1 
5.2-2-2 
5.2-2-3 
5.2-2-4 
5.2-3-1 
5.2-3-2 

2.  การก ากับ ติดตาม และ           วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไกการก ากับ  
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

ตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) การจัดการ
เรียนการสอน 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอน โดยคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต/อาจารย์ประจ าหลักสูตร วางแผนการจัดการศึกษา
และจัดท าคู่มือการศึกษาเผยแพร่แก่อาจารย์ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 (5.2-2-1) วางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และมีการวิพากษ์ มคอ.3 และ  
มคอ.4 (5.2-2-2) ก่อนการน าไปด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการวิพากษ์ไปปรับปรุงแก้ไข มคอ. 
พร้อมกับเสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่แก้ไขแล้วผ่านหัวหน้า
ภาควิชา คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
และรองผู้บั งคับการฝุายวิชาการ เ พ่ือรับรองการน าไปใช้ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาชี้แจง มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อทีมผู้สอน/
ผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปจัดท าแผนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และด าเนินการสอนตามแผน  
        จากการประเมินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ในปี
การศึกษา 2559 มีรายวิชาจ านวน 66 รายวิชา ได้รับการวิพากษ์ 
มคอ.3, มคอ.4 และผ่านการรับรองก่อนเปิดภาคการศึกษาทุก
รายวิชา นอกจากนี้การตั้งอาจารย์นิเทศการสอน คอยก ากับ
ติดตาม/ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระหว่างการสอน 
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
        ผู้ รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานการสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกไ้ข (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาต่อไป (5.2-2-3) 
         มี ก ารประ เมินกระบวนการว าง ระบบผู้ ส อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนพิจารณาจาก (5.2-2-4) 
        1. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาพบว่า อยู่ใน
ระดับดีมาก ( x = 4.25, SD = .62 )  
        2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่า อยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.11, SD = .57)  
        3. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพบว่า อยู่ในระดับดีมาก ( x =4.17, SD = .75) 
        จากผลการประเมินกระบวนการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ผลการ
ประเมินในทุกกลุ่มที่ท าการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไร
ก็ตาม ได้มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

โดยมีเปูาประสงค์ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิ
มากยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ
ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกิจกรรมการประชุม
เชิ งปฏิบั ติ ก าร  การ พัฒนาสมรรถนะการสอน Coaching  
Competencies ส าหรับอาจารย์พยาบาล วันที่ 25, 26 และ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการบริหารวิชาการและ
พัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  

3. การจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี ที่
มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

         ในแผนปฏิบัติราชการ ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดยให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
        จากการประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 
พบว่า  
        1. มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมในรายวิชา
การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการ 
อาสาน้อย รักษ์สุขภาพ (5.2-3-1)  
        2. มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับ
การเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุภาพจิต 
ในกิจกรรม สงกรานต์หรรษา เจ้าพระยาพาเพลิน และรายวิชา
สุนทรียศาสตร์ ในงานหทัยราษฎร์ นฤนารถแห่งแผ่นดิน (5.2-3-2)  
        ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยนั้น ยัง
ไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้น จึงได้มีการเผยแพร่แนวทาง
การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน ตามคู่มือการท าวิจัย
ของฝุายคณะกรรมการวิจัยฯ วิทยาลัยฯ  เพ่ือเป็นแนวทางให้
อาจารย์น าไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่าง 
ๆ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

 

 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-1-1 มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
5.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.2-1-3 ผลประเมินตาม แบบประเมิน ป-03 และ ป – 04 ใน SISA ของทุกรายวิชาที่เปิดสอน ประจ าปี             
  การศึกษา 2559 
5.2-2-1 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 2559 
5.2-2-2 ผลการวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2559 
5.2-2-3 มคอ. 5และ มคอ. 6 ปีการศึกษา 2559 
5.2-2-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมใน
  การวางแผนติดตาม และทบทวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี 
  การศึกษา 2559 
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5.2-3-1 มคอ. 3 รายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย 
5.2-3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
           ชมรมดนตรีไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับคะแนนที่ 

4 คะแนน ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 
4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
      - 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.ควรน าผลที่ได้จากการประเมินไปสร้าง/พัฒนาให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 

แนวทางการพัฒนา 
      - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล
 สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การ
 พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษา
 สามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
 ตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้
 ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) 
 การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับ สัมฤทธิผล
 การเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอน จึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือ 
 จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วยทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมิน ต้องให้ความส าคัญ กับ
 การก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือ ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรด
 ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตาม สภาพจริง 
 (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อน
 ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง(real world) และมีวิธีการให้
 ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของ
 ตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาส าหรับ
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมิน วิทยานิพนธ์  การ
 ค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วยในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ 
 หรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
                      - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
                      - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                      - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  
     มคอ.6 และ มคอ.7) 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป  
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบตัิ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไป 
สู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/ 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจาก
ผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการ
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0 1 2 3 4 5 
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตผุล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบกลไกการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาผลลัพธ์การ
เรียนรู้และวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ใน มคอ.2 
น ามาวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ
มคอ.4 คณะกรรมการวิพากษ์ มคอ. ด าเนินการวิพากษ์เพ่ือ
ดูความสอดคล้องตาม มคอ.2 
    ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (5.3-1-1)   ก ากับ ดูแล และทวนสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของภาควิชาในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งใน
ภาควิชาและระดับหลักสูตร (5.3-1-2) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน (รายวิชา
ทฤษฎี) และ 6 ด้าน (รายวิชาปฏิบัติ) ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 
2 ได้แก่ หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล และหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา 
     จากการตรวจสอบ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
มีการออกแบบการประเมินผู้เรียนสอดคล้องตามผลลัพธ์ใน 
มคอ.2 ทุกรายวิชา และมีการประเมินด้วยวิธีการ
หลากหลายครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  เช่น  การประเมิน
พฤติกรรมในชั้นเรียน ประเมินจากการทดสอบที่เป็นอัตนัย
และปรนัย ข้อสอบทฤษฎี ประเมินชิ้นงาน การประเมินการ
มีส่วนร่วมในการอภิปราย การสังเกตพฤติกรรมการท างาน

5.3-1-1 
5.3-1-2 
5.3-2-1 
5.3-3-1 
5.3-3-2 
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

เป็นทีม ความมีระเบียบวินัย การส่งชิ้นงาน การประเมิน
ทักษะในห้องปฏิบัติการ การประเมินการปฏิบัติการ
พยาบาล หรือการมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาก่อน -
หลังการฝึกปฏิบัติงาน รายงานการเขียนแผนปฏิบัติการ
พยาบาล การจัดท าโครงงาน เป็นต้น และมีการใช้แบบ
ประเมินเพื่อวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
         มีการประเมินกระบวนการโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่า ในปีการศึกษา 2559 แบบ
ประเมินเพ่ือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ มีข้อค าถามค่อนข้างมาก 
จึงควรมีการปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสม กะทัดรัด 
และง่ายต่อการน าไปใช้และได้น าผลการประเมินไปพัฒนา 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใน
โครงการพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรายวิชา 

2. การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอผลการประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ต่อคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
การประเมินตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ การให้
คะแนนและการตัดเกรด อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาปรับแก้ไข 
(ถ้ามี ) การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และส่งงานทะเบียน วัดและประเมินผล 
       ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
จ านวน 66 รายวิชา จาก 66 รายวิชาที่เปิดสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของ รายวิชาทั้งหมด (5.3-2-1) พบว่า มีการ
ด าเนินการเรียนการสอน การวัดประเมินผล สอดคล้องกับ
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
      งานทะเบียน วัดและประเมินผล รายงานผลการศึกษา
ของนักศึกษาทุกชั้นปีต่อเสนอรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
และผู้อ านวยการ และประกาศให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 
ในระบบของทะเบียนของวิทยาลั ย  มีการประเมิน
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ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

กระบวนการโดยคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีการ
ด าเนินการตามระบบและกลไกได้ครอบคลุมทุกชั้นตอน 

3. การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ มคอ.7) 

       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไกการก ากับ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
มีการด าเนินตามระบบคือ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ งานทะเบียน วัดและประเมินผล
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในระบบ
ประเมินผลของวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน เสนอรองผู้บังคับการฝุายวิชาการ 
และผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ทราบ 
       คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตมีการจัดท าแผนก ากับการส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 
ในคู่มือจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (5.3-3-1) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 โดยมี
หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ก ากับและตรวจสอบคุณภาพ เสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา   
     คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท า มคอ. 7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา มีการจัดท าแผนการก ากับการ
จัดท า มคอ.7 ไว้ ในคู่มือการจัดการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2559 และมีการวิพากษ์การจัดท า มคอ. 7 ผล
การจัดท า มคอ. 7 (5.3-3-2)  พบว่า การด าเนินการจัดท า
ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด และบรรลุตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกตัวบ่งชี้ และเสนอต่อผู้บังคับการ 
วิทยาลัยฯ  
    มีการประเมินกระบวนการ โดยคณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พบว่า ในปี
การศึกษา 2559 มีการด าเนินการตามระบบและกลไกได้ 
ครอบคลุมทุกขั้นตอน   

 

 
เอกสารหลักฐาน  
5.3-2-1 ตารางคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559| 65  

5.3-3-1 แผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา             
 2559 
5.3-3-2 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2559 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ 4 คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ควรน าผลที่ได้จากการประเมินไปสร้าง/พัฒนาให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
แนวทางในการพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวด
ที่ 7  ข้อ 7  ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนน (คะแนน) 

0 3.50 4.00 4.50 4.75 5 
มีการ
ด าเนินงานน้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของตัวบ่งช้ีผล
การด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่
ละป ี

มีการด าเนินงาน
ร้อยละ 80 ของตัว
บ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบไุว้
ในแต่ละป ี

มีการด าเนินงาน
ร้อยละ 80.01-
89.99 ของตัว
บ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบุ
ไว้ในแต่ละป ี

มีการด าเนินงาน
ร้อยละ 90.00-
94.99 ของตัวบ่งช้ี
ผลการด าเนินงานท่ี
ระบุไว้ในแตล่ะป ี

มีการด าเนินงาน
ร้อยละ 95.00-
99.99 ของตัว
บ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบุ
ไว้ในแต่ละป ี

มีการด าเนินงาน
ร้อยละ 100 ของ
ตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบุ
ไว้ในแต่ละป ี

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้คุณภาพหลักสูตร ในปีที่ 5 ของหลักสูตร จ านวน 25 ตัว
บ่งชี้ ผลการติดตามพบว่า ผลการด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร ที่มีการด าเนินงานทั้งหมด  25  ข้อ คิดเป็นร้อย
ละ 100  ได้คะแนน   5   คะแนน. 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

ตามร้อยละของการด าเนินการบรรลุ
ตามตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  ตามท่ีปรากฏ
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ.
2554) (5.4-1) จ านวน 25 ตัวบ่งชี้จากจ านวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมด 25  ตัวบ่งชี้  โดยใช้หลักสูตรดังกล่าวกับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1,2,3 และ 4 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555- 2559 
   ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ทั้ง 25 ตัวบ่งชี้พบว่า 
บรรลุตามตัวบ่งชี้จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 
96 

5.4-1 
5.4-2 

 
หมายเหตุ  
* ดัชนีบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559| 67  

พยาบาลศาสตร์  
** ดัชนีบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนที่คณะฯ ก าหนดเพ่ิม 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.4-1 มคอ. 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2554) 
5.4-2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ร้อยละ 92 4.75 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ร้อยละ 92 4.75 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
     - 
จุดที่ควรพัฒนา 
     -  
แนวทางการพัฒนา 
     - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง

กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสารฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งการ
เรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอแลมีคุณภาพพร้อม
ใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ในการรายงานการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายการบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการปะเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของการด าเนินงานทั้งหมด
ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน  และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิผล 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
และหลักฐาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
ประเมิน 
- มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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0 1 2 3 4 5 
ตรวจสอบประเมิน 
สามารถให้เหตผุล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1. ระบบการ
ด าเนินงานของคณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

     วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
มีฝุายพัฒนา 1 เป็นผู้รับผิดชอบ 
      ห้องสาธิตการพยาบาล มีการส ารวจความต้องการอุปกรณ์การ
เรียนด้านห้องสาธิตการพยาบาล จากทุกกลุ่มงานอาจารย์ และให้
ประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการซึ่งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในการพิจารณาจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการน าเสนอเพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (6.1-1-1) 
      ห้องสมุด โดยตัวแทนจากอาจารย์จากทุกภาควิชาเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการห้องสมุด เป็นผู้คัดเลือกหนังสือ ต ารา วารสาร ทั้งใน
และต่างประเทศ เข้าห้องสมุด (6.1-1-2) 
         จากนั้นฝุายพัฒนา 1 จัดท าค าของบประมาณในภาพรรวม
(6.1-1-3) เสนอคณะกรรมการบริหาร วพ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
        โดยในปีการศึกษา 2559 มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  
     1) การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ห้องสาธิตการ
พยาบาล ไมค์ลอย อุปกรณ์ประจ าห้องสาธิตการพยาบาล หนังสือ 
ต ารา วารสารทั้งในและต่างประเทศ   
     2) การบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตรวจสอบความพร้อม
ใช้ของอุปกรณ์  
     3) การซ่อมบ ารุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ซ่อมบ ารุงเครื่อง
ดิจิตอลเอกสาร   
     4) การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การเตรียมอุปกรณ์ 
ห้องต่าง ๆ ตามเอกสารการขอใช้อุปกรณ์และขอใช้ห้อง      

6.1-1-1 
6.1-1-2 
6.1-1-3 

 

2. จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

     วิทยาลัยฯ มีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ มีการจัดพ้ืนที่/
สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน
สนทนา หรือท างานร่วมกัน โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยดังนี้ 
      - อาคารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สูง  7  ชั้น  (มีดาดฟูา1ชั้น) 
จ านวน 1 หลัง 13,977  ตรม. 
     - อาคารอเนกประสงค์ สูง 5 ชั้น จ านวน 1หลัง 3,600 ตรม. 

6.1-2-1 
6.1-2-2 
6.1-2-3 
6.1-2-4 
6.1-2-5 
6.1-2-6 
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

โดยอาคารทั้งสองหลัง มีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้ 
     1. ห้องบรรยาย/ห้องเรียน จ านวน 6 ห้อง 
     2. ห้องประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 1 ห้อง 
     3. ห้องปฏิบัติการฯ จ านวน 3 ห้องได้แก่ 
        3.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
        3.2 ห้องปฏิบัติการสาธิตการพยาบาล 
        3.3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
     4. ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
     5. ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
     6. ห้องประชุมรัตนะกนกจ านวน 1 ห้อง 
     7. อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง เป็นสนามกีฬา 
  อนึ่ง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์ใช้
สถานที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        วิทยาลัยมีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน และทันสมัย 
ได้แก่ 
     1. ห้องสมุด (6.1-2-1)  ณ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ มีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน
ทั้งสิ้น  9,919  เล่ม เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาพยาบาล 4 ชั้นปี 
ในปีการศึกษา 2559 ที่มีจ านวนทั้งสิ้น 258 นาย ท าให้มีจ านวน
หนังสือ 38.45 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน  ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์สภา
การพยาบาล (30 เล่มต่อนักศึกษา 1 คน) นอกจากหนังสือดังกล่าว 
วิทยาลัยฯมีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Wiley E-Book เป็น
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาการพยาบาล จ านวน 15 เล่ม 
URLhttp://nursepolice.go.th ห้องสมุด/E-Journals/E-Books 
URLhttp://Onlinelibrary.wiley.com  
มีการรับวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สภา
การพยาบาล โดยวารสารในประเทศมีจ านวน 10 ชื่อเรื่อง ดังนี้ 1) 
วารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ  2) วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา 3) วารสารพยาบาลเกื้อการุณย์ 4) วารสารสภาการ
พยาบาล 5) วารสารวิจัยทางการพยาบาล 6) วารสารพยาบาล
ศาสตร์และสุขภาพ 7) วารสารพยาบาลศาสตร์  มหิดล 8) วารสาร
พยาบาลสาธารณสุข 9) รามาธิบดีพยาบาลสาร และ 10) วารสาร
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 11) วารสารพยาบาลต ารวจ 
วารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศที่บอกรับอย่าง
ต่อเนื่อง จ านวน 10 ชื่อเรื่อง ได้แก่ 1) American Journal of 
Nursing (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) 2) Evidence  Based  
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

Nursing 3)  Archives of  Psychiatric Nursing  (สาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 4) Journal of Cardiovascular 
Nursing 5) British Journal of Community Nursing (สาขาการ
พยาบาลชุมชน) 6) Geriatric Nursing 7)  Journal of 
Emergency Nursing  8) Nurse Leader 9) Journal of 
Obstetric Gynecology and Neonatal Nursing : JOGNN 
(สาขาการพยาบาลมารดาและทารก) 10) Journal of Pediatric 
Nursing (สาขาการพยาบาลเด็ก) 
     นอกจากนี้   วิทยาลัย ฯ ยังให้บริการฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์  E-Journals (6 .1 -2 -2)  เป็นฐานข้อมูล
วารสารวิชาการฉบับเต็ม  (Full text) จ านวน 5 ชื่อเรื่อง ได้แก่ 1) 
Geriatric Nursing  2) Journal of Emergency Nursing  3) 
Nurse Leader 4) Journal of Pediatric Nursing 5)Archives of 
Psychiatric Nursing ผ่าน URL http://nursepolice.go.th 
โดยวิทยาลัยฯ มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย ฯ โดยให้การฝึกอบรม
การใช้แก่นักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา มีระบบการสืบค้นหนังสือผ่าน
ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ และภายในห้องสมุดจัดให้มีจุด
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จ านวน 2 เครื่อง 
   2. ห้องคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จ านวน 70 เครื่อง เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในสัดส่วน 1 คน : 1 เครื่อง (6.1-2-3) 
    3. มีโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องเรียน อาทิ เช่น คอมพิวเตอร์ 
desktop คอมพิว เตอร์notebook ไมโครโฟนไร้ สาย  เครื่ อง
ถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ครบทุก
ห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งมีจ านวนเพียงพอ ทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการ (6.1-2-4) 
     4. ห้องปฏิบัติการพยาบาล มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
การปฏิบัติการพยาบาล ให้บริการยืม-คืนส าหรับนักศึกษา (6.1-2-5) 
     5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีอุปกรณ์รองรับการเข้าใช้บริการ 
70 เครื่อง รองรับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษใน
อัตราส่วนนักศึกษา1 คน:1 เครื่อง(6.1-2-6) 
     6. ระบบสารสนเทศ มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 80 Mb. 
และมีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุกพ้ืนที่ 

3. กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ

         ฝุายพัฒนา 1 ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558 
ซึ่งได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร วพ. (6.1-3-1) และได้
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของปีการศึกษา 2558 (6.1-3-2) 

6.1-3-1 
6.1-3-2 
6.1-3-3 
6.1-3-4 
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ประเด็นประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

โดยฝุายพัฒนา 1 น าข้อมูลการประเมิน ดังกล่าวข้างต้น มาพัฒนา  
ดังนี้ 

หัวข้อ สิ่งท่ีด าเนินการ 
ห้องสมุด 
จ านวนวารสาร
ภาษาไทย 

 
เพ่ิมจ านวนชื่อเรื่องเป็น 12 ชื่อเรื่อง  

ห้องคอมพิวเตอร์ 
 

ปรับปรุงสถานที่และจัดหาคอมพิวเตอร์ต่อ
จ านวนนักเรียน ได้สัดส่วน 1:1 

อินเตอร์เน็ต 
 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 80 Mb. 
และมีจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุก
พ้ืนที่ 

ห้องเรียน 
 

เขียนโครงการปรับปรุงห้องเรียน แต่ยังไม่มี
งบประมาณสนับสนุน 

โสตทัศนูปกรณ์ 
 

จัดซื้อเครื่อง LCD ประจ าห้องเรียนเพ่ิม
มากขึ้น 

ห้องปฏิบัติการ
สาธิตการพยาบาล 
 

-ขอรับการสนับสนุนหุ่นสาธิตการพยาบาล
จากหน่วยงานภายนอก โดยได้รับอุปกรณ์
จ าลองเพ่ือสาธิตการคลอดบุตร(6.1-3-3) 

ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในสนับสนุนการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2559 (6.1-3-4)  มีผลการประเมิน ดังนี้ 

รายงานประเมิน ปีการศึกษา 2559 
   X  SD 

1. ห้องสมุด 3.77 0.76 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 4.38 0.58 
3. ระบบสารสนเทศ  3.53 0.69 
4. ห้องเรียน 3.27 0.80 
5. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ในห้องเรียน 

2.94 0.80 

6. ห้องสาธิตการพยาบาล 3.48 0.80 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.56 0.87  

 

 
เอกสารหลักฐาน 
6.1-1-1  หนังสือฝุายพัฒนา 1 ที่0036.22/509 เรื่องขอเบิกวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
6.1-1-2  คณะกรรมการสรรหาหนังสือต าราเข้าห้องสมุด 
6.1-1-3  ค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 
6.1-2-1   ภาพถ่ายห้องสมุด 
6.1-2-2  เอกสารหน้า web  วารสาร online 
6.1-2-3  ภาพถ่ายห้องคอมพิวเตอร์ 
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6.1-2-4  ภาพถ่ายห้องเรียนที่มีสื่อโสต 
6.1-2-5  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการพยาบาล 
6.1-2-6  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางภาษา 
6.1-3-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ 7/2559 
6.1-3-2  ผลส ารวจความพึงพอใจปีการศึกษา 2558  
6.1-3-3  ภาพถ่ายหุ่นสาธิตการพยาบาลที่ได้รับการบริจาคจากองค์การแพลนอินเติร์เนชั่นแนล 
6.1-3-4  ผลส ารวจความพึงพอใจปีการศึกษา 2559 
 

ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับคะแนนที่ 

4 คะแนน ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 
4 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
    - 
จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
แนวทางการพัฒนา 
    -  
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
      หรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ    
    และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
      กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่

คณะรับผิดชอบ 
เกณฑ์การประเมิน 
   ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 เท่ากับ 4.13 

1.1 - 1 

 
เอกสารหลักฐาน 
1.1-1  ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษารวมในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน 4.13 4.13 บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน    
 
จุดแข็ง 
 1. มีผลการด าเนินงานหลักสูตรที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในระดับดีมาก 
 2. เป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะ โดนเด่น แตกต่างจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั่วไป เนื่องจากมาการ
บรรจุรายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย และรายวิชาการต ารวจ ซึ่งท าให้บัณฑิตที่จบไปมี
คุณลักษณะเฉพาะ 
 3. นักศึกษามีคุณธรรม ระเบียบวินัย และจิตอาสา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรสอนให้ครอบคลุมถึงทักษะการใช้ชีวิต กระบวนการคิด และภาวะ
ผู้น า 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. ก ากับ ตรวจสอบ รายวิชาตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน เน้นย้ าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมถึงทักษะการใช้ชีวิต กระบวนการคิด และภาวะ
ผู้น า 
 2. วางแผนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเสริมหลักสูตรที่เน้นการคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น 
สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิด
สอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
   เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 40 

สูตรการค านวณ 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
   
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้ = 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกคิด
เป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ าจ านวน 39.5 คน โดยมี
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในทุกสาขา จ านวน 11 คน  คิด
เป็นร้อยละ 27.84 ซึ่งเทียบเป็นคะแนนได้ 3.48 คะแนน  (1.2-1, 1.2-
2)  

1.2-1 
1.2-2 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก       X 100    
         จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก       X 5     
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
              ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

  11    X 100    = 27.84 
 39.5 
 

 27.84    X 5    = 3.48 
   40  
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เอกสารหลักฐาน  
1.2-1  เอกสารสรุปคุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่  ส.ค. 2559 ถึง  

ส.ค. 2560) 
1.2-2 ส าเนาปริญญาบัตรแสดงคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์พยาบาลประจ า 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 

 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
27.84 

3.48 คะแนน   ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3.88 คะแนน   3.88 คะแนน   ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. งบประมาณให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมีไม่เพียงพอ 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2. จัดสรรงบประมาณในการลาศึกษาต่อหรือแจ้งแหล่งทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ 
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธ
กิจ       

เกณฑ์การประเมิน 
      เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 2 
      ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 60  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนที่ได้ = 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ า จ านวน 39.5 คน 
โดยมีอาจารย์พยาบาลประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 

1.3-1  
1.3-2 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        X 5       
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ        X  100 
         จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

  43.03      X 5      = 3.59 
   60 

   17       X  100  = 43.03 
 39.5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

      - รองศาสตราจารย์ จ านวน 11 คน  
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน   
  รวมอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ
43.03 ซึ่งเทียบเป็นคะแนนได้ 3.59 คะแนน  (1.3-1, 1.3-2) 

 
เอกสารหลักฐาน  
1.3-1 รายชื่ออาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.3-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 

(ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
อาจารย์พยาบาลที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 43.03  

3.59 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3.48 3.48 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ ให้อาจารย์มีโอกาสก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ภาระงานของอาจารย์มาก ท าให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อครบก าหนดเวลา 
2. สนับสนุนเวลาให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยการท าเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียน
กาสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระ
งานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑ์การประเมิน  ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 กับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็น
คะแนน 0 และ 5 คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 
5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 
0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ  
20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม - ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

      ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเทา่ต่อปี(FTES) 

= 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน 
ในระดับปริญญานั้นๆ 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบณัฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 6:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
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4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ  
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 
 

 
 
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 

 
คะแนนที่ได้ =    5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
                                          4 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลการด าเนินงาน : ปีการศึกษา 2559 (คิดเฉพาะรายวิชาที่อาจารย์ในสถาบันเป็นผู้สอน) 
1. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  
    (ค่า SCH = 7,099 และจ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน = 36) 
  
      = 197.39  
 
 
2. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ  
 

= ร้อยละ  – 16.71   
 
 

      สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง – 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X  100 

 (20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) X  5 
               10 
 

       7,106               
        36 

  197.39/39.5 –  6      X  100 
           6 
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3. ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  คิดเป็น 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 5 คะแนน     5   คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 5 คะแนน     5   คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง    

- 
จุดที่ควรพัฒนา   

- 
แนวทางการพัฒนา 
         -  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ

นักศึกษา เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่
การให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น 
ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ แก่
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มาตรฐาน 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร

หลักฐาน 
1 จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ท า ง

วิ ช า กา ร  แล ะการ ใ ช้ ชี วิ ต แก่
นักศึกษาในคณะ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการจัดพิธีปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาลต ารวจและ
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
เพ่ือแจ้งข้อมูลด้านวิชาการ (ภาคทฤษฎี – ภาคปฏิบัติ) 
ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาใหม่ (นศพต./นรผ.) โดยใน
กิจกรรมมีการจัดให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละคน
ซึ่งจะให้ค าปรึกษาท้ังเรื่องวิชาการและอ่ืน ๆ และ
ผู้ปกครองได้รับทราบในแนวทางเดียวกัน (1.5-1-1) 
และในด้านของการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล
ตรวจที่เข้ามาใหม่มีกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตฯ (1.5-1-2) และโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปี

1.5-1-1 
1.5-1-2 
1.5-1-3 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

การศึกษา 2559 (1.5-1-3) เพ่ือเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และภายหลังจาก
เข้ารับการศึกษา  

2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริ การกิจกรรมพิ เศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (1.5-
2-1) 

1.5-2-1 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

      วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างาน เมื่อใกล้ส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษาพยาบาลต ารวจ โดยจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ 4 (1.5-
3-1) และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถาบัน
ทางการพยาบาลทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน มา
ให้ข้อมูลข่าวสารและต าแหน่งงานที่เปิดรับภายหลัง
นักศึกษาพยาบาลต ารวจส าเร็จการศึกษา (1.5-3-2) 

1.5-3-1 
1.5-3-2 

 

4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

    ผลการประเมินกิจกรรมและบริการต่างๆที่กล่าวมา
ในข้อ 1 และ 3 ดังนี้ 
    4.1 พิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
พยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลประจ าปี
การศึกษา 2559 มีผลการประเมินมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.22) 
     4.2 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ
ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 มี
ผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( X = 4.00) และผู้เข้าร่วมโครงการเสนออยากให้มี
สถานที่พักท่ีดี 
     4.3 โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2559 มีผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X = 4.51,S.D.= 0.78) (1.5-4-3) 
     4 .4  กิจกรรมปัจฉิมนิ เทศส าหรับนักศึกษา
พยาบาลต ารวจชั้นปีที่  4 มีผลการประเมินมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.15)  

1.5-4-1 
1.5-4-2 
1.5-4-3 

 

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

      วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาจ านวน 1 โครงการ ในกิจกรรม
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาล มาปรับปรุงการให้บริการตามที่

1.5-5-1 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่พัก จึงน ามา
ปรับปรุง ในปีการศึกษา 2560 โดยการเปลี่ยนสถานที่
การจัดกิจกรรม ที่มีความพร้อมด้านที่ พัก และ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษา ในเรื่องการ
ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับด้านสภาการพยาบาล จึง
ได้มีการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการพยาบาลของสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยมมาบรรยาย และกระชับชั่วโมงการ
บรรยายของวิทยากรให้มีเนื้อหาที่เข้มข้น เพ่ือให้
นักศึกษาได้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพได้
เต็มที่  พร้อมทั้ งเพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ เข้ าชมบูท
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครงานของโรงพยาบาลเพ่ิม
มากขึ้น  (1.4-5-1) 

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

    มีการติดต่อประสานสายสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเป็น
ประจ าทุกปี ในพิธีไหว้ครู ตามก าหนดการที่ศิษย์เก่า
จะต้องมาร่วมพิธีไหว้ครู (1.4-6-1) 
     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 
ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งพยาบาลวิชาชีพ (ศิษย์เก่า) 
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ  และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลเป็น
ผู้เข้าร่วม (1.5-6-2) 

1.4-6-1 
1.4-6-2 

 
เอกสารหลักฐาน  
1.5-1-1 พิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาลต ารวจ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล    
           (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1.5-1-2 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ 
           หลักสูตรผูช้่วยพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1.5-1-3 โครงการรับน้องใหม่ (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1.5-2-1 หนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่แนะน าแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
1.5-3-1 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 4 
1.4-3-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สถาบันทางการพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1.5-4-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา 
           หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2559)  
1.5-4-2 สรุปผลการประเมินโครงการรับน้องใหม่ (ประจ าปีการศึกษา 2559)   
1.5-4-3 สรุปผลการประเมินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ 4   
1.5-5-1 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ 
           หลักสูตรผูช้่วยพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2560) 
 1.5-6-1 ก าหนดการพิธีไหว้ครู (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
 1.5-6-2 โครงการประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
  -  
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
แนวทางการพัฒนา 
  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ 

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้ง โดยคณะและ
โดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม  (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/
องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และ
น าหลัก PDSA / PDCA (Plan-Do-Check-Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม   
(2) ความรู้   
(3) ทักษะทางปัญญา   
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

1 จั ดท า แผนการจั ดกิ จ กร รม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติ

1.6-1-1 
1.6-1-2 
1.6-1-3 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

ในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

ภารกิจหลักขององค์การ ที่ครอบคลุมการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ใน
กลยุทธ์ ที่  2  การ พัฒนานั กศึ กษา/บัณฑิต  และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (1.6-1-1) และมีการ
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ 2559 (1.6-1-2) และมี
การจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาทั้ง 17 ชมรม ได้มีส่วน
ร่วมในการน างบประมาณไปด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
ชมรมตามแผนที่ได้วางไว้ (1.6-1-3) 

1.6-2-1 
 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ให้ 
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม   
(2) ความรู้   
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดกิจกรรมในแผนการจัด 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
   - กิจกรรมส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยจัด 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 มีการมอบ
โล่รางวัลเรียนดี โล่นักเรียนทีม่ีความประพฤติดี และ
นักเรียนผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา ให้กับนักศึกษาที่
แสดงออกซ่ึงความเสียสละ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและในงานมอบหมาย อีก
ทั้งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี (1.6-2-1 ) 
 - ด้านความรู้ มีกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ (1.6-2-2 ) เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางวิชาชีพพยาบาล และ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ด้านทักษะทางปัญญา มีการจัดโครงการเสริมทักษะ
การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสารณภัย 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาล ใน
สถานการณ์จ าลองที่เป็นเหตุฉุกเฉินและสาธารณะภัย 
(1.6-2-3) 
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีการจัดท าโครงการรับน้อง ประจ าปี
การศึกษา 2559 (1.6-2-4) ที่มีการเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักศึกษา นักศึกษากับรุ่นพ่ี 
และนักศึกษากับบุคลากรโดยมีการสอดแทรกระเบียบ 
วินัยและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการ

1.6-2-1 
1.6-2-2 
1.6-2-3 
1.6-2-4 
1.6-2-5 
1.6-2-6 
1.6-2-7 
1.6-2-8 
1.6-2-9 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ โปรแกรมอิเล็กทรอนิคส์มา
ประยุคใช้กับการเรียนการสอน และจัดส่งนักศึกษา
พยาบาลต ารวจเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลเหล่าทัพ/
ต ารวจเข้าร่วมการสัมมนา "มุมมองต่อการศึกษา
พยาบาล โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม" ในการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล
ประจ าปี 2560 ซึ่งนักศึกษาได้น าเสนอผลงานในหัวข้อ การ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้เว็บโปรแกรม 
Edmodo  (1.6-2-5) 
 2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
      - ในแผนการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ ปีงบประมาณ 2560 มีโครงการ
กิจกรรมนักศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงบประมาณสภา
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่
สนับสนุนชมรมกีฬา (1.6-2-6)  และยังมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  จากเงินรายได้สถานศึกษา
ให้แก่ชมรมต่างๆ ซึ่งมีชมรมกีฬาอยู่ร่วมด้วย 
3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมค่ายแนะแนว ของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก   
เปรม ติณสูลานนท์ (1.6-2-7) 
4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
    - พิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชา วัน
สงกรานต์(1.6-2-8) 
    - กิจกรรมพิธีไหว้ครู (1.6-2-9) 

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

- วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาในตาม
แผนพัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในโครงการ (พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของนักศึกษา) เพ่ือให้
นักศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา หรือพัฒนาตนเองได้ ผ่านกิจกรรม(สร้างแกนน า
นักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพตามวงจร PDCA และกิจกรรม
สัมมนาผลงานคุณภาพตามวงจร PDCA ) เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 (1.6-3.1)(1.6-3-2) 

1.6-3-1 
1.6-4-1 
1.6-4-2 
1.6-4-3 

 

4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ
น ามาปรับปรุง ดังนี้ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

น าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

-กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลต ารวจได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณในระดับมาก (X = 4.32)  
แต่มีปัญหาในการนัดเวลาซ้อมพิธีการไหว้ครูที่ ไม่
สามารถท าได้พร้อมกันทุกชั้นปี ท าให้ต้องซ้อมหลาย
รอบ และนักศึกษาไม่เข้าร่วมพิธีทุกชั้นปี (1.6-4-1) การ
ปรับปรุงแก้ไขปฏิทินก าหนดการกิจกรรมนักศึกษาในปี
การศึกษา 2559 (1.6-4-2) คือ มีหนังสือถึงฝุายวิชาการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปฏิทินก าหนดการ
กิจกรรมในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาการจัดตารางเรียนเพ่ือให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียง
กัน 
-กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวัน
สงกรานต์  ประจ าปี 2559 เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจ
ได้แสดงออกถึงการรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
พบว่าอยู่ในระดับมาก (X = 4.30) (1.6-4-3 ) 

5 ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลั ยพยาบาลต ารวจ มีการติดตามประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา
และส่ ง เสริม อัตลั กษณ์และเอกลักษณ์  ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีการด าเนินตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และมีผลการประเมินความพึงพอใจมากกว่า 
3.51 (1.6-5-1)  

1.6-5-1 
 

6 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แ ผ น ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีการเชิญ
คณะกรรมการท านุฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แผนการพฒันานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ (1.6-6-1)                                                                                                

1.6-6-1 

 
เอกสารหลักฐาน  
1.6-1-1  แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1.6-1-2  แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
1.6-1-3  บันทึกข้อความการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา  
            (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
1.6-2-1 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6-2-2 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6-2-3 โครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสารณภัย 
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1.6-2-4 โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6-2-5 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจ าปี 2560 
1.6-2-6 บันทึกข้อความการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา  
           (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
1.6-2-7  กิจกรรมค่ายแนะแนว ของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก   เปรม ติณสูลานนท์ 
1.6-2-8 กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์   
1.6-2-9 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6-3-1 หนังสือคณะกรรมการประกันคุณภาพ วพ.รพ.ตร. ที่ 0036.24(ประกัน)/43  ลง 6 กรกฎาคม 2560 
1.6-3-2 สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของนักศึกษา  
1.6-4-1 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6-4-2 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.6-4-3 กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ 
1.6-5-1 สรุปผลการประเมินแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
           ประจ าปีงบประมาณ 2560 
1.6-6-1 หนังสือเชิญประชุมพิจารณาแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
           ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
    - 
จุดที่ควรพัฒนา  
   - 
แนวทางการพัฒนา 
   -  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  
ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
      - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์ อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

94 | รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร

หลักฐาน 
1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยบนเว็บไซต์ วพ.(2.1-1-1) ที่บุคลากร
ของ วพ.สามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยมีคณะกรรมการ
วิจัยฯ ท าหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และจัดการเพ่ือให้
สามารถน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้  เนื้อหาส าคัญเพ่ือใช้ใน
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จะเก่ียวกับ 
   - คู่มือการบริหารงานวิจัย ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  ขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัย วพ.  การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  
ระบบสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย  การจดลิขสิทธิ์
งานวิจัย และ ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือ
การวิจัยกับองค์กรภายนอก 
   - ตัวอย่างและแบบฟอร์มการท าวิจัย 
   - การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยและนวัตกรรมบนเว็บไซต์  
    นอกจากนั้น วพ.ต ารวจ ยังมีระบบ E-journal 
และ E-book (2.1-1-2) ที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้า
เพ่ือการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และร่วม
เครื อข่ ายกับสมาคมศิษย์ เ ก่ าพยาบาลต า รวจ
ด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ เพ่ือรองรับ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ งในแบบสิ่งตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผ่านระบบ online (Thai JO)  (2.1-1-3) 

2.1-1-1 
2.1-1-2 
2.1-1-3 

 
 
 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ 
ห รื อ ศู น ย์ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
สนับสนุนการวิจัย 
- ห้ องสมุ ดหรือแหล่ งค้นคว้ า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือเป็นศูนย์ในการให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯรวมถึงรวบรวม 
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย (2.1-2-1) 
   - มีห้องสมุด (2.1-2-2) และระบบ E-journal และ 
E-book ที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าเพ่ือการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (2.1-1-2) 
   - มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภั ย ในการวิ จั ยฯ  เช่น  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงมีการดูแลความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย (2.1-1-1) 
   - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยได้แก่ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ

2.1-2-1 
2.1-2-2 
2.1-2-3 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิ จกรรมวิช าการที่ ส่ ง เสริ ม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์ อาคันตุกะ หรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

เรียนการสอนทางการพยาบาล  (2.1-2-3)  
 

3 จัดสรรงบประมาณของสถาบัน 
เ พ่ื อ เ ป็ น ทุ น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค ์

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดสรรงบประมาณประมาณ
ประจ าปี 2559  เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยของ
อาจารย์จ านวน 150,000 บาท  มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการขอทุน (2.1-3-1)  มีประกาศระเบียบ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย
ทั้งในคู่มือการบริหารงานวิจัย (2.1-1-1)   และใน
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ รวมถึงมีการอ านวยความสะดวกใน
การดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนผ่านทางเว็บไซต์ วพ. 
(2.1-3-2)   

2.1-3-1 
2.1-3-2 

 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
โดยร่วมเครือข่ายกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจ
ด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ง
ในแบบสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านระบบ online 
(Thai JO) (2.1-4-1)  

2.1-4-1 
 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย  โดยจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล  (2.1-2-3) ซึ่งเป็นการพัฒนา
ตามความต้องการของคณาจารย์  และข้าราชการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ และ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม  มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทาง
ต ารวจให้ส่งเสริมความก้าวหน้าของอาจารย์มากขึ้น  

2.1-2-3 
2.1-5-1 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

เพ่ือสร้างก าลังใจให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการเพ่ือ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทาง
ต ารวจเพ่ิมขึ้น โดยในปีการศึกษา 2559  มีอาจารย์
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทาง
ต ารวจเพิ่มขึ้น 18 คน (2.1-5-1)  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด า เ นิ นก ารตามระบบที่
ก าหนด 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไว้
ในคู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.2555 (2.1-6-1) และ
บรรจุอยู่บนเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของ 
วพ. (2.1-6-2) และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
หากมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ต้องการ
คุ้มครองสิทธิ์ 

2.1-6-1 
2.1-6-2 

 
เอกสารหลักฐาน 
2.1-1-1 หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
2.1-1-2 หน้าเว็บไซต์แสดงแหล่งข้อมูล E-journal , E-book 
2.1-1-3 หน้าเว็บไซต์แสดงระบบวารสารพยาบาลต ารวจ online 
2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.1-2-2 ภาพถ่ายห้องสมุด 
2.1-2-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
2.1-3-1 หนังสือแจ้งประกาศทุน อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 
2.1-3-2 หน้าเว็บไซต์ วพ. เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.1-4-1 หน้าเว็บไซต์วารสารพยาบาลต ารวจ 
2.1-5-1 ค าสั่ง โรงพยาบาลต ารวจ ที่  259/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
2.1-6-1 คู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.2555 
2.1-6-2 หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ เรื่องการจดลิขสิทธิ์งานวิจัย 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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จุดแข็ง 
1. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
2. ได้ร่วมเครือข่ายกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  รวมถึงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในระดับ
นานาชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์นวัตกรรมของอาจารย์ได้อย่างถูกทิศทางและต่อเนื่อง 

2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในที่
ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องจัดสรรเงินภายในสถาบันที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน
กลุ่มท่ีเน้นวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 ใช้เกณฑ์เฉพาะของกลุ่ม  ค 2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น  
 คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =   
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000.- 
บาท ขึ้นไปต่อคน 

ไม่มีผู้ได้ขอรับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 

 
เอกสารหลักฐาน  
- 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

          จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก            

       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X  5 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

50,000.- บาทต่อคน จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน
งานวิจัยฯ = 0 -บาท/คน 

0 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน - 0 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
   - 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
แนวทางการพัฒนา 
  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ 

นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลร่วมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5  

ใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค 2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นค่า

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  

 
 
  
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย             

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ                        
                      นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X  5 

X  100 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) ค่าน้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

2559 
ผลงานทางวิชาการ  
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (บทความที่
พิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุม
วิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและ
ตีพิมพ์แล้ว ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้) 

- 0.2 -  

2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบ เป็ นการทั่ ว ไป  และแจ้ ง ให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

1 0.40 0.40 2.3-11 
 

3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 0.40 -  
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- 0.60 - - 

5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไ ม่ อยู่ ใ นฐานข้ อมู ล ตาม
ป ร ะ ก า ศ  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ

- 0.80 -  
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

2559 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบ เป็ นการทั่ ว ไป  และแจ้ ง ให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกอากาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

12 0.80 9.6 2.3-1 
2.3-2 
2.3-3 
2.3-4 
2.3-5 
2.3-6 
2.3-7 
2.3-8 
2.3-9 
2.3-10 
2.3-12 
2.3-13 

7 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

- 1.00 -  

8 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 1.00 -  
9  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- 1.00 -  

10 ผลงานวิ จั ยที่ หน่ วยงานหรื อองค์ กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- 1.00 -  

11 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- 1.00 -  

12 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1 1.00 1.00 2.3-14 

13 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

- 1.00 -  
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่าน้ าหนัก 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

2559 
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานสร้างสรรค์  (ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคล 
ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
1 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

- 0.20 -  

2 งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

- 0.40 -  

3 งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

- 0.60 -  

4 งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- 0.80 -  

5 งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

- 1.00 -  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 11  
                                              จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย =   39.5   คน   

 
เอกสารหลักฐาน  
2.3-1 บทความวิจัยของ พล.ต.ต.วิฑูรย์  นิติวรางกูร  พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และพ.ต.อ.หญิง ศิริพร จรุง
 ศักดิ์เศรษฐ์ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 เรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้
 ของข้าราชการต ารวจในเขตกรุงเทพมหานครต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลต ารวจ” 
2.3-2 บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 
 2559 เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ”  
2.3-3 บทความวิจัยของ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช และพ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้วใน วารสาร
 พยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมี
 วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ”  
2.3-4 บทความวิจัยของ พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว และพ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช              
 ในวารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 เรื่อง“ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
 สมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  
2.3-5  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส และ พ.ต.อ.หญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ ใน วารสารพยาบาล
 ต ารวจ  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559  เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิจิต ความเครียด  และความ
 ฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ”  
2.3-6 บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส พ.ต.อ.หญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ และ ร.ต.อ.หญิง ยุวดี
 แตรประสิทธิ์ ในวารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559  เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ผลการสอบเสมือนจริง กับผลการสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับ
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 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
 พยาบาลต ารวจ”  
2.3-7 บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี   รัตนมาลาวงศ์  พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยวกมล พ.ต.อ.หญิง อารญา  
 โถวรุ่งเรือง  พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง และ พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต ใน วารสารพยาบาล ปีที่ 65 
 ฉบับที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค.) 2559 เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  
2.3-8 บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี  พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เกตุนิล  พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ 
 เปลี่ยนแก้ว  และพ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 
 2559 เรื่อง “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง 2549) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  
2.3-9  บทความวิจัยของ วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์  เสนีย์  สุวรรณดี ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังสี และนิติบดี  
 ศุขเจริญใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 เรื่อง “ภาพอนาคตพยาบาลไทยใน
 ประชาคมอาเซียน”  
2.3-10 บทความวิจัยของ พ.ต.ท. หญิง พัชรี  กระจ่างโพธิ์    พ.ต.อ.หญิง สถาพร  กลางคาร และพ.ต.อ.หญิง          
 ศิริมา  เขมะเพชร ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 เรื่อง “ปัจจัยในการเลือก
 สถาบันการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556”  
2.3-11 บทความวิจัยของ Ziwapon  Charoenwong ใน International conference   on New  Horizons in  
 Education. ปี 2559 ISSN: 2146-7358 เรื่อง “A Study of Augmented  Reality Technology 
 Acceptance in Nursing college”  
2.3-12 บทความวิชาการของ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก และ พ.ต.ท.หญิงกานดา  สุขมาก ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที ่
  8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ปุวยตามหลักสิทธิมนุษยชน”  
2.3-13 บทความวิชาการของ พ.ต.อ.หญิง ศิริมา  เขมะเพชร ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – 
 ธ.ค.) 2559 เรื่อง “การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ”  
2.3-14 หนังสือ เรื่อง “เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์” ของ พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ  ภูสาหัส พิมพ์ครั้งที่ 1 (ก.ย. 2559) 
    
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 
(ร้อยละ 30 ขึ้นไป) 

ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย เท่ากับร้อย

ละ 27.84 

4.64 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 4.64 คะแนน 4.64 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เร่งท าผลงานทาง
วิชาการ 

2. มีวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม1 ที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  รวมถึงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในระดับ

นานาชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในที่

ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์
ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สั งคมและเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

5 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ 
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ระดับแผนและโครงการบริการ
วิ ช าการแก่ สั งคมและ เสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ 
ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน และแผนกลยุทธ์ เพ่ือ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
สถาบัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและบริการ
วิชาการแก่สังคม (3.1-1-1) เป็นผู้รับผิดชอบจัดท า
แผนงานส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม  ประจ าปี
งบประมาณ 2560  (3.1-1-2)  

3.1-1-1 
3.1-1-2 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดผลต่ อการ พัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดโครงการ “อาสาน้อย
รักษ์สุขภาพ” ณ โรงเรียนวัดดวงแข ปีงบประมาณ 
2560 (3.1-2-1) เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาลแก่เยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐาน
ของสังคม และน าผลของกระบวนการ การบริการ
วิชาการแก่สังคมมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสา
ธารณภัย (3.1-2-2)  

3.1-2-1 
3.1-2-2 

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการ
ที่บริการแบบให้เปล่า 

โครงการ “อาสาน้อยรักษ์สุขภาพ”ปีงบประมาณ 
2560 เป็นโครงการแบบให้เปล่า (3.1-2-1) 

3.1-2-1 

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม
สรุปผลการด าเนินโครงการ“อาสาน้อยรักษ์สุขภาพ” 
(3.1-4-1) และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนงานและโครงการ  (3.1-4-2) โดยน าเสนอรายงาน
แก่คณะกรรมการส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม  

3.1-4-1 
3.1-4-2 

 

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มา
ปรับปรุ งแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

จากผลการประเมินโครงการ“อาสาน้อยรักษ์สุขภาพ” 
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า บรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
แผนงานและโครงการ แต่มีข้อเสนอเพ่ิมเติมคือ ควร
ปรับเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม และจัดสถานที่ให้
สะดวกต่อการท ากิจกรรมมากข้ึน จึงวางแผน พัฒนา
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยให้ลงในชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน (3.1-5-1) 

3.1-5-1 

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคม  

3.1-6-1 
 

 
เอกสารหลักฐาน 
3.1-1-1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1-1-2   แผนงานส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
3.1-2-1   โครงการ“อาสาน้อยรักษ์สุขภาพ” ปีงบประมาณ 2560   
3.1-2-2   แผนการสอนรายวิชาการพยาบาลการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย ปีการศึกษา 2559 
3.1-4-1   สรุปผลโครงการ“อาสาน้อย รักษ์สุขภาพ” ปีงบประมาณ 2560 
3.1-4-2   รายงานผลการด าเนินงาน แผนงานส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคมปีงบประมาณ 2560 
3.1-5-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2560  
3.1-6-1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ“อาสาน้อยรักษ์สุขภาพ” ปีงบประมาณ 2560 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 6 

ข้อ 
5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 6 
ข้อ 

5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยฯ มีนโยบายและแผนงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
2. วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ 
3. อาจารย์ทุกภาควิชา บุคลากรทุกภาคส่วน และนักศึกษา ร่วมมือในการจัดบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การด าเนินงานบริการวิชาการในชุมชน ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

แนวทางการพัฒนา 
1. การก าหนดงานโครงการบริการวิชาการในแผนระยะยาว เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องของชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตัวตามข้อบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา ตาม
ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่ 02/2559 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ได้
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ในการท างานของ
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
(4.1-1-1)  

4.1-1-1   
 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่ ง ชี้ วั ด ค ว า ม  ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จั ดส ร ร งบประมาณ เ พ่ื อ ให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การพัฒนานักศึกษา เป็นผู้จัดท าแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนทั้งในด้าน
ผลผลิตและผลลัพธ์ และมีงบประมาณของโครงการ
ที่ ชั ด เ จ น  ค ล อ บ ค ลุ ม โ ค ร ง ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมบูรณาการการเรียน
การสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (4.1-

4.1-2-1 
 
 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

2-1) 
3. ก า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห้ มี ก า ร

ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
การพัฒนานักศึกษา มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (4.1-3-1)  และก ากับ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ (4.1-3-2)  

4.1-3-1 
4.1-3-2 

 

4. ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้
ที่ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
การพัฒนานักศึกษาได้ประเมินความส าเร็จของตัว
บ่งชี้ตามแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 มีโครงการในแผนส าเร็จ
ตามก าหนด จ านวน 5 โครงการ จากจ านวน
โครงการทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
ตามสรุปผลการประเมินแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(4.1-4-1) 

4.1-4-1 
 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) (4.1-5-1) 
มาพัฒนาปรับปรุงในการจัดท าแผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2559 
(ปีงบประมาณ 2560) (4.1-5-2)   

4.1-5-1 
4.1-5-2 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจต ารวจ โดยคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนา
นักศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
ดังนี้ 
    1. เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
http:home.nursepolice.go.th/(4.1-6-1) 
    2.Facebook Fan page ที่ http://www. 
Facebook.com nursepolice page /(4.1-6-2)   

4.1-6-1 
4.1-6-2 

 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

ไม่มี ไม่มี 

 
เอกสารหลักสูตร  
4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์ ในส่วนคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
 การพัฒนานักศึกษา 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559| 111  

4.1-2-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-3-1 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา 
4.1-3-2 รายงานผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (lmprovemment plan) ปีการศึกษา 2559 
4.1-4-1 สรุปผลการประเมินแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-5-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-5-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ 
4.1-6-1 เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ http:home.nursepolice.go.th 
4.1-6-2 Facebook Fan page ที่ http://www. Facebook.com nursepolice page 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ควรมีการปรับตัวชี้วัดของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้ชัดเจน 
 2. เพ่ิมการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและหรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ในกิจกรรม เสริม
หลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา 
 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและหรือภูมิปัญญาไทย  ควรมี
ความสอดคล้องและวัดได้ตรงกับตัวชี้วัดของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 2. ขยายหรือต่อยอดความรู้และทักษะจากการเรียนรู้ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์มาใช้ในการแสดงของนักศึกษา
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1      การบริหารจัดการของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
          และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
ค าอธิบายตังบ่งชี้    สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ     
  แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา     
  จ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการ 
  พัฒนา และการด าเนินงานของคณะ ให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจน มี 
  การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ 
  สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ เป็นผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถความคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง

    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-

5.1-1.1 
5.1-1.2 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

กั บ วิ สั ย ทั ศน์ ข อ งคณะแล ะ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

2560 (5.1.-1-1)” โดยน าผลการวิเคราะห์ SWOT มา
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ     (5.1-1-2) และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (5.1-1.3) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีตามกรอบเวลา (5.1-1-4)  เพ่ือให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ โดย
ได้น าเสนอคณะกรรมการวิทยาลัย (สภาสถาบัน) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ (5.1-1-5) 

5.1-1-3 
5.1-1.4 
5.1-1.5 

 

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่ วย ในแต่ ละหลักสู ตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ ายเ พ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์  บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เ พ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหาร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน (5.1-2-1) 
โดยได้น าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาจัดท าเป็นแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจประจ าปี 
พ.ศ.2557 – 2560 (5.1-1-2) โดยแผนดังกล่าว
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี  วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจใน 4 ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมสมรรถนะในการผลิตบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสถาบันเป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ (5.1-1-1 และ 5.1-1.4) 

5.1-2-1 

3 ด า เนินงานตามแผนบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ ป็ น ผ ล ก า ร
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถความคุมได้ที่
ส่ งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

     วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ  มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการความเสี่ยง (5.1-3-1) เพ่ือวิเคราะห์
ระบบความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
หรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ส่ งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(5.1-3-2) โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าแผน
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559  
รวมทั้งจัดท าโครงการ “การบริหารความเสี่ยง” 

5.1-3-1 
5.1-3-2 
5.1-3-3 
5.1-3-4 
5.1-3-5 
5.1-3-6 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (5.1-3-3) และได้
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและได้ติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผน โดยการจัดท าแผนและ
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (5.1-3-4) และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ (5.1-3-5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ
ความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่น าเสนอต่อ
คณะกรรมการวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5.1-3-
6) 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บ า ลอย่ า ง ค รบ ถ้ ว นทั้ ง  1 0 
ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นสถาบันการศึกษา
เฉพาะทางระดับอุดมศึกษา สังกัดโรงพยาบาลต ารวจ 
ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจคือ ผู้บังคับ
การวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปัจจุบันคือ พล.ต.ต.
วัฒนา  ยี่จีน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มาด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
วาระในการด ารงต าแหน่งขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งโยกย้าย
โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือการเกษียณอายุ
ราชการ 
      วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีคณะกรรมการ
วิทยาลัย (5.1-4-1) จ านวน 8 ท่าน ท าหน้าที่เป็นสภา
สถาบันของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ซึ่งมีหน้าที่ตาม
ค าสั่งโดยด าเนินการร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบาย
การบริหารและด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการ
วิทยาลัย ได้ประเมินการด าเนินงานของผู้บังคับการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โดยก าหนดหัวข้อการ
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้
บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประกอบด้วย 5 
ข้อ ดังนี้ 
    1. ความรู้ความสามารถในการบริหาร (12 หัวข้อ
ย่อย) 
    2. บุคลิกภาพความเป็นผู้น า (8 หัวข้อย่อย) 

5.1-4-1 
5.1-4-2 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

    3.คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร (5 หัวข้อ
ย่อย) 
    4.การด าเนินการที่เป็นระบบ (4 หัวข้อย่อย) 
    5.หลักธรรมาภิบาล (10 หวัข้อย่อย) 
     ผลการประเมินของผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ โดยคณะกรรมการวิทยาลัย ในส่วนของหัวข้อ
หลักธรรมาภิบาล พบว่าอยู่ในระดับ ดีมาก (X = 4.49  
SD = 0.13 ) (5.1-4-2) 

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่องค์ความรู้ จ ากงานวิ จัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ.2560  
เรื่อง  “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพ่ือผลิต
พยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0” จัดโดย  ที่ประชุม
คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ร่วมกับที่ประชุมผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลในสถาบันพระบรมชนก  กระทรวง
สาธารณสุข (สบช.) และที่ประชุมคณบดี สาขา
พยาบาลศาสตร์  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย (สสอท.) จ านวน 2  เรื่อง คือการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิธีหัวเราะบ าบัดโดยใช้
เพลง  “สูงวัย ไม่เครียด” และการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาลโดยใช้เว็ปโปรแกรม Edmodo โดย
ได้รับการคัดสรรให้น าเสนอเป็นโปรเตอร์ (5.1-5-1) 
รวมทั้งยังคงลงในเว็ปไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
เพ่ือเผยแพร่ให้นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน 
(5.1-5-2) อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สร้างสรรค์
แรงบันดาลใจในโครงการ “เรื่องเล่า เร้าคุณธรรม” 
ของ รพ.ตร.  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศการเขียน
เรื่องเล่าในโครงการ “เรื่องเล่า  เร้าคุณธรรม” ของ 
รพ.ตร. 

5.1-5-1 
5.1-5.2 

6 ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2557-2560 (5.1-6-1) โดยมีการ
จัดท าโครงการต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
ดังนี้ (5.1-6-2) 
 - โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
 - โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.1-6-1 
5.1-6-2 
5.1-6-3 
5.1-6-4 
5.1-6-5 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

 - โครงการเพิ่มคุณวุฒิข้าราชการต ารวจ และบุคลากร 
(เฉพาะทาง) 
 - โครงการส่งบุคลากรประชุม อบรม สัมมนา 
 - โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร
เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 นอกจากการด าเนินการตามโครงการข้างต้นแล้ว
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดส่งบุคลากรลูกจ้างเข้า
ร่ วมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับต้นสั งกัด
โรงพยาบาลต ารวจ (5.1-6-3)  
     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้สรุปการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2559    
(5.1-6-4) 
     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้น าผลสรุปการ
ด า เ นิ นการตามแผนฯ ไปปรั บปรุ ง เ พ่ื อจั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป  (5 .1 -6 -5) โดย
คณะกรรมการบริหาร วพ. ได้มีการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นระยะ 

7 ด า เนินงานด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
ส อด ค ล้ อ ง กั บ พั น ธ กิ จ แ ล ะ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่
ป ร ะกอบด้ ว ย  ก า รควบคุ ม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามแผนการ
ด าเนินการการประกันคุณภาพ (5.1-7-1) โดยมีการ
ประชุมก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง   (5.1-7-2) และ
จัดประชุมร่วมจัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 2559  รวมทั้งมีการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (5.1-7-3) 
และก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองส่ ง ให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ (5.1-7-4) 

5.1-7-1 
5.1-7-2 
5.1-7-3 
5.1-7-4 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ไมบ่รรลุ 
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เอกสารหลักฐาน  
5.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-1-2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT analysis) 
5.1-1-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพยาบาลต ารจ (พ.ศ.2557-2560) 
5.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2559 
5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ครั้งที่  2/2558 วาระท่ี 3.2  
 เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2558 
5.1-2-1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วยสัดส่วนค่าใช้จ่าย) 
5.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง 
5.1-3-2 วิเคราะห์ระบบความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 
5.1-3-3 แผนด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
5.1-3-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
5.1-3-5 รายงานการประชุมบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ครั้งที่  8/2559  เมื่อวันที่  11  พ.ย.2559 
5.1-3-6 แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
5.1-4-1 ค าสั่งคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 15/2557 เมื่อ 26 ธ.ค.2557 
5.1-4-2 ผลการประเมินผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-5-1 เกียรติบัตรการน าเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิธีหัวเราะบ าบัดโดย
 ใช้เพลง "สูงวัย ไม่เครียด" และการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้เว็ปโปรแกรม Edmodo" 
5.1-5-2 เว็ปไซต์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ http//www.nursepolice.go.th แสดงผลงานการน าเสนอวัตกรรม
 ทางการพยาบาลของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิธีหัวเราะบ าบัดโดยใช้เพลง "สูงวัย ไม่เครียด" และการ
 จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลดยใช้เว็ปโปรแกรม Edmodo" ที่ได้รับการจัดสรร 
5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2557-2560 
5.1-6-2 โครงการต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติราชการของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
5.1-6-3 หนังสือส่งบุคลากรเข้าอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
5.1-6-4 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.1-6-5 แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
5.1-7-1 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2559 
5.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-7-3 หนังสือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วพ.รพ.ตร. ที่  0036.24(ประกันคุณภาพฯ)/45 ลง 12  
 ก.ค.2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือติดตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558, ที่ 0036.24 (ประกัน
 คุณภาพฯ)/54 ลง  7 ส.ค.2560 เรื่อง ส่งเอกสารการก ากับติดตาม Improvement Plan ประจ าปีการศึกษา 
 2559 
5.1-7-4 SAR ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
จุดแข็ง 
    -  
จุดที่ควรพัฒนา 
    - 
แนวทางการพัฒนา 
    - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร   

มีการด าเนินการตั้งแต่  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. มีการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี 

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับ
ติดตามการด าเนิน การประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกการ
ก ากับดูแลการจัดการการเรียนสอน และวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยคณะกรรมการ
บริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ และ คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นผู้ด าเนินงาน (5.2-1-1) 
       วิทยาลัยต ารวจได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสครบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) (5.2-1-2) โดยในการ
วางแผนมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสครบัณฑิต (ฉบับ

5.2-1-1 
5.2-1-2 
5.2-1-3 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (5.2-1-3)  

2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ า
ค ณ ะ เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า ทุ ก ภ า ค
การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีหน้าที่ ก ากับดูแล และ
ติดตาม ให้คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ด าเนินงานตามแผนงาน  
(5.2-2-1) โดยจัดการวิพากษ์ มคอ.3-4 (5.2-2-2) 
ตามแผนงานเวลาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
(5.2-2-3) และด าเนินการรวบรวม มคอ.5-6 เพื่อ
จัดท า มคอ.7 ตามกรอบเวลาที่ก าหนดตามเกณฑ์ตัว
บ่งชี้ของ สกอ. (5.2-2-4) 
     เมื่อได้ผลการวิพากษ์ มคอ. 3-4 ในทุกภาค
การศึกษาแล้ว คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จะรายงานผลการด าเนินงาน 
และปัญหาที่พบต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการและ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (5.2-2-5) 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และให้ทุกภาควิชาพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป  
     ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละภาค
การศึกษา คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนา
หลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จะรายงานผลการ
ติดตามให้แกค่ณะกรรมการบริหาร วพ. พิจารณา 
(5.2-2-6)   

5.2-2-1 
5.2-2-2 
5.2-2-3 
5.2-2-4 
5.2-2-5 
5.2-2-6 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตร ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย มีการดูแล
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การพยาบาล และอุปกรณ์
การศึกษาให้พร้อมใช้และเพียงพอ  มีการจัดการ
แหล่งฝึกท่ีเหมาะสม โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมการประชุมกับฝุายพัฒนา 1 เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมถึงมีการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย (5.2-3-1) 
    ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุน
ทางการเรียนการสอน เช่น ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนตเพ่ือให้รองรับการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับยุคศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้

5.2-3-1 
5.2-3-2 
5.2-3-3 
5.2-3-4 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

ด้วยตนเอง  การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่า
สถานที่ใดก็ได้ (5.2-3-2) 
    ในการประเมินผลการเรียนการสอนมีการใช้ระบบ 
SISA เข้ามามีส่วนในการติดตามผลการเรียนในทุก
ภาคการศึกษา (5.2-3-3) และให้นักศึกษา อาจารย์ 
ผู้บริหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
การสอน (5.2-3-4) 

4 มีการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ตามก าหนดเวลา และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 

คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ได้ก ากับติดตาม และรวบรวม มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 
(5.2-4-1) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษานั้นๆ  คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ประชุมร่วมกันพิจารณา 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในรายวิชาต่างๆ แต่ละรายวิชา
ได้ด าเนินการบรรลุ learning outcome โดย
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.
7) (5.2-4-2) และได้รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตาม มคอ.7 ต่อ
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ใน
วันที่ 21 ก.ย. 2560 ในประเด็น การติดตาม
ประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า การเรียนการ
สอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส าหรับการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เว็บโปรแกรม Edmodo 
ของรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 รายวิชาการ
พยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย และ
รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (5.2-4-3) 

5.2-4-1  
5.2-4-2  
5.2-4-3  

5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

    คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอน ตาม มคอ. 5 และ มคอ. 6 ปีการศึกษา 
2558 (5.2-5-1) ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 2558  
(5.2-5-2) หรือไม่ พร้อมทั้งได้ก ากับติดตามในประเด็น
ที่น าผลจากการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 (มคอ. 3 และ 

5.2-5-1  
5.2-5-2 
5.2-5-3 
5.2-5-4 
5.2-5-5 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

มคอ. 4) (5.2-5-3)  
      นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจมีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 และข้อเสนอแนะจากทั้ง
คณะกรรมการประเมินและจากคณะกรรมการ
วิ ท ย า ลั ย  ม า จั ด ท า เ ป็ น แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
(Improvement plan) (5.2-5-4) โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวบ่งชี้ทุกตัวมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการ
ประกันคุณภาพ และเสนอแนวทางพัฒนา เพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ มีการก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบน าผล
จากการประเมินคุณภาพ และแนวทางพัฒนาไป
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีเปูาหมาย
ให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น 
(5.2-5-5)   

6 มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
กล่าวคือ 
   - มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
   - คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
   - มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด   
   - มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยด าเนินการครบตามตัว
บ่งชี้ TQF 1 – 5 

5.2-6-1  

 
เอกสารหลักฐาน 
5.2-1-1  ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ 02/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
5.2-1-2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
            ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่ 99/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 
5.2-1-3 คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
5.2-2-1  ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ 02/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานเชิง 
           ยุทธศาสตร ์: คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
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5.2-2-2  รายงานการวิพากษ์ มคอ. 3-4  
5.2-2-3  แผนงานการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
5.2-2-4  รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.2-2-5  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี 
            การศึกษา 2559 
5.2-2-6  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
5.2-3-1  รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 วาระ  
            พิเศษ 1/ 2559 วันที่ 23 มกราคม 2560 
5.2-3-2  หน้าเว็บไซต์ edmodo 
5.2-3-3  หน้าเว็บไซต์ วพ. หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและการประเมินผล 
           การจัดการ เรียนการสอน 
5.2-3-4  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
5.2-4-1  มคอ. 5 และ มคอ. 6 ปีการศึกษา 2559 
5.2-4-2  มคอ. 7 ปีการศึกษา 2559 
5.2-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วันที่ 21 ก.ย. 2559  
5.2-5-1  มคอ. 5 และ มคอ. 6 ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.2-5-2  มคอ. 3 และ มคอ. 4 ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.2-5-3  มคอ. 3 และ มคอ. 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.2-5-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.2-5-5 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การ 
           จัดแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
5.2-6-1  ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ 
            หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 1. มีการก ากับติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 2. ทุกหน่วยงานและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมมือในการจัดท า
รายงานประเมินตนเองครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้และทุกระดับ 
จุดที่ควรพัฒนา 
        1  ควรน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามเพ่ือให้การด าเนินการมีความคล่องตัวมากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. วางแผนในการจัดท าระบบและกลไก การก ากับและติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพของหลักสุตรให้เป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ  
   และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
     กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการทุกหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร

ที่สถาบันรับผิดชอบ 
เกณฑ์การประเมิน 
   ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 เท่ากับ 4.13 

1.1-1 

 
เอกสารหลักฐาน 
1.1-1  ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษารวมในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน           4.13 คะแนน            4.13 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 คะแนน 3.88 คะแนน 3.88 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 1. มีผลการด าเนินงานหลักสูตรที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในระดับดีมาก 
 2. เป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะ โดนเด่น แตกต่างจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั่วไป เนื่องจากมาการ
บรรจุรายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย และรายวิชาการต ารวจ ซึ่งท าให้บัณฑิตที่จบไปมี
คุณลักษณะเฉพาะ 
 3. นักศึกษามีคุณธรรม ระเบียบวินัย และจิตอาสา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ควรสอนให้ครอบคลุมถึงทักษะการใช้ชีวิต กระบวนการคิด และภาวะ
ผู้น า 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. ก ากับ ตรวจสอบ รายวิชาตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน เน้นย้ าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมถึงทักษะการใช้ชีวิต กระบวนการคิด และภาวะ
ผู้น า 
 2. วางแผนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเสริมหลักสูตรที่เน้นการคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้  
   ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการ 
   ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  
   ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับ 
   หลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
   เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 2 

  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น 
  คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40  

สูตรการค านวณ 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
       = 27.84 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = = 348 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไป 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ าจ านวน 39.5 
คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในทุก
สาขา จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.84 ซึ่งเทียบ
เป็นคะแนนได้ 3.48 คะแนน  (1.2-1, 1.2-2)  

1.2-1  
1.2-2 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    X 100    

         จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก      X  5    
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
              ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

   11    X 100             
  39.5 
 

   27.84     X  5     
    40                   
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เอกสารหลกัฐาน  
1.2-1  เอกสารสรุปคุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลทั้งหมด ในปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่  ส.ค. 2559 ถึง  

ส.ค. 2560) 
1.2-2 ส าเนาปริญญาบัตรแสดงคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์พยาบาลประจ า 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 

 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
27.84 

3.48 คะแนน   ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 3.48 คะแนน   3.48 คะแนน   ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. งบประมาณให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมีไม่เพียงพอ 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
2. จัดสรรงบประมาณในการลาศึกษาต่อหรือแจ้งแหล่งทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ 
การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธ
กิจ       

เกณฑ์การประเมิน 
      เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค 2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 60  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
   คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
      =  43.03                
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
     

       คะแนนที่ได้ =     = 3.59  
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ า จ านวน 39.5 คน 
โดยมีอาจารย์พยาบาลประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
      - รองศาสตราจารย์ จ านวน 11 คน  
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน   
  รวมอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ43.03 
ซึ่งเทียบเป็นคะแนนได้ 3.59 คะแนน (1.3-1, 1.3-2) 

1.3-1 
1.3-2 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ      X 5       
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีมีต าแหน่งทางวิชาการ    X  100 
         จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

  17      X 100   
 39.5                             
 

  43.03    X 5    
    60                                   
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เอกสารหลักฐาน  
1.3-1 รายชื่ออาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.3-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 

(ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
อาจารย์พยาบาลที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 43.03  

3.59 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 
(ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

3.59 คะแนน 3.59 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ ให้อาจารย์มีโอกาสก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ภาระงานของอาจารย์มาก ท าให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อครบก าหนดเวลา 
2. สนับสนุนเวลาให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยการท าเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์กับนักศึกษา เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตใน
คณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ  การบริการจัดหางาน  
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา  ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า   

เกณฑ์มาตรฐาน 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษาในสถาบัน 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร

หลักฐาน 
1 จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ท า ง

วิชาการ แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการจัดพิธีปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2559) เพ่ือแจ้ง
ข้อมูลด้านวิชาการ (ภาคทฤษฎี – ภาคปฏิบัติ) ให้แก่ผู้
เข้ารับการศึกษาใหม่ (นศพต./นรผ.) โดยในกิจกรรมมี
การจัดให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละคนซึ่งจะให้
ค าปรึกษาทั้งเรื่องวิชาการและอ่ืนๆ และผู้ปกครองได้รับ
ทราบในแนวทางเดียวกัน (1.4-1-1) และในด้านของการ
ปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลตรวจที่เข้ามาใหม่มี
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิตฯ (1.4-1-2) และ
โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 (1.4-1-
3) เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ

1.4-1-1 
1.4-1-2 
1.4-1-3 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

พยาบาล และภายหลังจากเข้ารับการศึกษา 
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่

ให้บริ การกิจกรรมพิ เศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (1.4-2-1) 
 

1.4-2-1 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างาน เมื่อใกล้ส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ โดยจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ 4 (1.4-3-1) 
และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถาบันทางการ
พยาบาลทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน มาให้ข้อมูล
ข่าวสารและต าแหน่งงานที่เปิดรับภายหลังนักศึกษา
พยาบาลต ารวจส าเร็จการศึกษา 
(1.4-3-2) 

1.4-3-1 
1.4-3-2 
 

4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินกิจกรรมและบริการต่างๆที่กล่าวมาใน
ข้อ 1 และ 3 ดังนี้ 
4.1 พิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
พยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลประจ าปี
การศึกษา 2559 มีผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  (X = 4.22) 
4.2 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 มีผลการ
ประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.00) และผู้เข้าร่วมโครงการเสนออยากให้มีสถานที่พัก
ที่ด ี
4.3 โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 มี
ผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X = 4.51,S.D.= 0.78) (1.4-4-3) 
4.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ต ารวจชั้นปีที่ 4 มีผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (X = 4.15) 

1.4-4-1 
1.4-4-2 
1.4-4-3 
 

5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาจ านวน 1 โครงการ ในกิจกรรมกิจกรรม
ปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาล มาปรับปรุงการให้บริการตามที่นักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่ พัก จึงน ามาปรับปรุง ในปี

1.4-5-1   
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

การศึกษา 2560 โดยการเปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรม 
ที่มีความพร้อมด้านที่ พัก และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ส าหรับนักศึกษา ในเรื่องการต้องการทราบข้อมูล
เกี่ยวกับด้านสภาการพยาบาล จึงได้มีการเชิญวิทยากรผู้
มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการ
พยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยมมา
บรรยาย และกระชับชั่วโมงการบรรยายของวิทยากรให้
มีเนื้อหาที่เข้มข้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ความรู้และแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพได้เต็มที่  พร้อมทั้งเพ่ิมเวลาให้
นักศึกษาได้เข้าชมบูทประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครงาน
ของโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น (1.4-5-1) 

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

มีการติดต่อประสานสายสัมพันธ์กับศิษย์เก่าเป็นประจ า
ทุกปี ในพิธีไหว้ครู ตามก าหนดการที่ศิษย์เก่าจะต้อง
มาร่วมพิธีไหว้ครู (1.4-6-1) 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดประชุมวิชาการประจ าปี ซึ่งผู้
ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งพยาบาลวิชาชีพ (ศิษย์เก่า) นักศึกษา
พยาบาลต ารวจ  และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้เข้าร่วม 
(1.4-6-2) 

1.4-6-1 
1.4-6-2 

 
 
เอกสารหลักฐาน  
1.4-1-1 พิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาลต ารวจ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 
 2559) 
1.4-1-2 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วย
 พยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1.4-1-3 โครงการรับน้องใหม่ (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1.4-2-1 หนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่แนะน าแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
1.4-3-1 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 4 
1.4-3-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สถาบันทางการพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1.4-4-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิตและ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2559)  
1.4-4-2 สรุปผลการประเมินโครงการรับน้องใหม่ (ประจ าปีการศึกษา 2559)   
1.4-4-3 สรุปผลการประเมินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ 4   
1.4-5-1 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วย
 พยาบาล (ประจ าปีการศึกษา 2560) 
1.4-6-1 ก าหนดการพิธีไหว้ครู (ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1.4-6-2 โครงการประชุมวิชาการ ประจ าปี 2560 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
 -   
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
แนวทางการพัฒนา 
    - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง 

เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้ง
โดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน    
 - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือการ 
พัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ .  2560  ยุทธศาสตร์ ที่  1  ยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักของ
องค์การ ที่ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ใน
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษา/บัณฑิต และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (1.5-1-1) 
และมีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (1.5-1-2) และมีการ

1.5-1-1 
1.5-1-2 
1.5-1-3 

 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559| 135  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาทั้ง 17 ชมรม ได้
มีส่วนร่วมในการน างบประมาณไปด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของชมรมตามแผนที่ได้วางไว้ 
(1.5-1-3) 

2 ใ น แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม 
ดังนี้ 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน    
-กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดกิจกรรมใน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมี
การด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ได้แก่ 
   - กิจกรรมส่งเสริมในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2559 มีการมอบโล่รางวัลเรียนดี 
โล่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และนักเรียน
ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา ให้กับนักศึกษาที่
แสดงออกซ่ึงความเสียสละ ซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและใน
งานมอบหมาย อีกท้ังเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี 
(1.5-2-1 ) 
    - ด้านความรู้ มีกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ (1.5-2-2 ) 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ทางวิชาชีพพยาบาล และการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้อย่างมีระสิทธิ
ภาพ 
- ด้านทักษะทางปัญญา มีการจัดโครงการ
เสริมทักษะการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและ
บรรเทาสารณภัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาล ในสถานการณ์จ าลองที่
เป็นเหตุฉุกเฉินและสาธารณะภัย (1.5-2-3) 
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีการจัดท าโครงการรับน้อง 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (1.5-2-4) ที่มีการ
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักศึกษา 
นักศึกษากับรุ่นพ่ี และนักศึกษากับบุคลากร
โดยมีการสอดแทรกระเบียบ วินัยและหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

1.5-2-1 
1.5-2-2 
1.5-2-3 
1.5-2-4 
1.5-2-5 
1.5-2-6 
1.5-2-7 
1.5-2-8 
1.5-2-9 
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 -ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
โปรแกรมอิเล็กทรอนิคส์มาประยุคใช้กับการ
เรียนการสอน และจัดส่งนักศึกษาพยาบาล
ต ารวจเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลเหล่าทัพ/
ต ารวจเข้าร่วมการสัมมนา "มุมมองต่อ
การศึกษาพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม" ในการประชุมวิชาการเครือข่าย
สถาบันการศึกษาพยาบาลประจ าปี 2560 ซ่ึง
นักศึกษาได้น าเสนอผลงานในหัวข้อ การจัดการ
เรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้เว็บโปรแกรม 
Edmodo  (1.6-2-5) 
 2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
      - ในแผนการพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ งบประมาณ 
2560 มีโครงการกิจกรรมนักศึกษาซึ่งเป็นหนึ่ง
ในแผนงบประมาณสภานักศึกษาพยาบาล
ต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่สนับสนุน
ชมรมกีฬา (1.5-2-6)  และยังมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  
จากเงินรายได้สถานศึกษาให้แก่ชมรมต่างๆ 
ซึ่งมีชมรมกีฬาอยู่ร่วมด้วย 
3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมค่ายแนะแนว ของมูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอก   เปรม ติณสูลานนท์ (1.5-2-7) 
4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
    - พิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชา 
วันสงกรานต์(1.5-2-8) 
    - กิจกรรมพิธีไหว้ครู (1.5-2-9) 

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
แก่นักศึกษาในตามแผนพัฒนากลไกและสร้าง
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ในโครงการ (พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของนักศึกษา) 

1.5-3-1 
1.5-3-2 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

เพ่ือให้นักศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือพัฒนาตนเองได้ 
ผ่านกิจกรรม(สร้างแกนน านักศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพตามวงจร PDCA และกิจกรรมสัมมนา
ผลงานคุณภาพตามวงจร PDCA ) เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 (1.5-3.1)(1.5-3-2) 

4 ทุ กกิ จ ก ร รมที่ ด า เ นิ นก าร  มี ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผล
ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม นั ก ศึ ก ษ า  ต า ม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน ามาปรับปรุง 
ดังนี้ 
-กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
พบว่า นักศึกษาพยาบาลต ารวจได้แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณในระดับ
มาก (X =4.32)  
แต่มีปัญหาในการนัดเวลาซ้อมพิธีการไหว้ครูที่
ไม่สามารถท าได้พร้อมกันทุกชั้นปี ท าให้ต้อง
ซ้อมหลายรอบ และนักศึกษาไม่เข้าร่วมพิธีทุก
ชั้นปี (1.5-4-1) การปรับปรุงแก้ไขปฏิทิน
ก าหนดการกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 
2559 (1.5-4-2) คือ มีหนังสือถึงฝุายวิชาการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปฏิทิน
ก าหนดการกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
การจัดตารางเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน 
-กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชา
วันสงกรานต์  ประจ าปี 2559 เพ่ือให้นักศึกษา
พยาบาลต ารวจได้แสดงออกถึงการรักษา
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยพบว่าอยู่ ใน
ระดับมาก (X = 4.30) (1.5-4-3 ) 

1.5-4-1 
1.5-4-2 
1.5-4-3 
 

5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ขอ งแผนกา ร จั ดกิ จ ก ร รม พัฒนา
นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการติดตาม
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โดยมีการด าเนินตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 และมีผลการประเมินความพึงพอใจ
มากกว่า 3.51 (1.5-5-1)  

1.5-5-1 
 

6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการน าผลการ 1.5-6-1 
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ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

ประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีการเชิญ
คณะกรรมการท านุฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแผนการพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (1.5-6-1)                                                                                                

 
เอกสารหลักฐาน  
1.5-1-1  แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1.5-1-2  แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
1.5-1-3  บันทึกข้อความการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา  

 (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
1.5-2-1 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2-2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2-3 โครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสารณภัย 
1.5-2-4 โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-2-5 โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจ าปี 2560 
1.5-2-6 บันทึกข้อความการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา  

 (ประจ าปีงบประมาณ 2560) 
1.5-2-7  กิจกรรมค่ายแนะแนว ของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก   เปรม ติณสูลานนท์ 
1.5-2-8 กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์   
1.5-2-9 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-3-1 หนังสือคณะกรรมการประกันคุณภาพ วพ.รพ.ตร. ที่ 0036.24(ประกัน)/43  ลง 6 กรกฎาคม 2560  
1.5-3-2   สรุปผลโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของนักศึกษา  
1.5-4-1 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-4-2 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-4-3 กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ 
1.5-5-1  สรุปผลการประเมินแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
1.5-6-1 หนังสือเชิญประชุมพิจารณาแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
           ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 
   -  
จุดที่ควรพัฒนา  
  -   
แนวทางการพัฒนา 
  -  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  
ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้ างขวัญและ
ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
      - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์ อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ง า น วิ จั ย ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยบนเว็บไซต์ วพ.(2.1-1-1) ที่บุคลากรของ 
วพ.สามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยมีคณะกรรมการวิจัยฯ 
ท าหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และจัดการเพ่ือให้สามารถน า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ได้  เนื้อหาส าคัญเพ่ือใช้ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จะเกี่ยวกับ 
   - คู่มือการบริหารงานวิจัย ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  ขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจัย วพ.  การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  ระบบ
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย  การจดลิขสิทธิ์งานวิจัย 
และ ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยกับ
องค์กรภายนอก 
   - ตัวอย่างและแบบฟอร์มการท าวิจัย 
   - การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยและนวัตกรรมบนเว็บไซต์  
    นอกจากนั้น วพ.ต ารวจ ยังมีระบบ E-journal และ 
E-book (2.1-1-2) ที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าเพ่ือการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และร่วมเครือข่ายกับ
สมาคมศิษย์ เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบ
วารสารพยาบาลต ารวจ เ พ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในแบบสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านระบบ 
online (Thai JO)  (2.1-1-3) 

2.1-1-1 
2.1-1-2 
2.1-1-3 

 
 
 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค ์
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือเป็นศูนย์ในการให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯรวมถึงรวบรวม 
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย (2.1-2-1) 
   - มีห้องสมุด (2.1-2-2) และระบบ E-journal และ E-
book ที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าเพ่ือการผลิตงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ (2.1-1-2) 
   - มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เ ป็ น ต้ น  ร ว ม ถึ ง มี ก า ร ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการวิจัย (2.1-1-1) 
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยได้แก่ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ

2.1-2-1 
2.1-2-2 
2.1-2-3 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
 - กิ จ กร รมวิ ช าการที่ ส่ ง เ ส ริ ม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์  อาคันตุกะ หรือ
ศาสตราจารย์ รั บ เชิญ ( visiting 
professor) 

เรียนการสอนทางการพยาบาล  (2.1-2-3)  
 

3 จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือ
เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดสรรงบประมาณประมาณ
ประจ าปี 2559  เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยของ
อาจารย์จ านวน 150,000 บาท  มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการขอทุน (2.1-3-1)  มีประกาศระเบียบ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยทั้ง
ในคู่มือการบริหารงานวิจัย (2.1-1-1)   และในเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ รวมถึงมีการอ านวยความสะดวกในการดาวน์
โหลดแบบฟอร์มขอทุนผ่านทางเว็บไซต์ วพ. (2.1-3-2)   

2.1-3-1 
2.1-3-2 

 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
โดยร่วมเครือข่ายกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจ
ด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน
แบบสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านระบบ online (Thai 
JO) (2.1-4-1)  

2.1-4-1 
 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นั ก วิ จั ย  มี ก า ร ส ร้ า ง ข วั ญและ
ก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย  โดยจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล  (2.1-2-3) ซึ่ งเป็นการพัฒนาตามความ
ต้องการของคณาจารย์   และข้าราชการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ และพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม  มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อน
ไหลต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทางต ารวจให้
ส่งเสริมความก้าวหน้าของอาจารย์มากขึ้น  เพ่ือสร้าง
ก าลังใจให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการเพ่ือประเมินเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทางต ารวจเพ่ิมขึ้น 

2.1-2-3 
2.1-5-1 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

โดยในปีการศึกษา 2559  มีอาจารย์ประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งทางต ารวจเพ่ิมขึ้น 18 
คน (2.1-5-1)  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไว้ในคู่มือ
บริหารงานวิจัย พ.ศ.2555 (2.1-6-1) และบรรจุอยู่บน
เว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของ วพ. (2.1-6-2) 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด หากมีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีต้องการคุ้มครองสิทธิ์ 

2.1-6-1 
2.1-6-2 

 
เอกสารหลักฐาน 
2.1-1-1 หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
2.1-1-2 หน้าเว็บไซต์แสดงแหล่งข้อมูล E-journal , E-book 
2.1-1-3 หนา้เว็บไซต์แสดงระบบวารสารพยาบาลต ารวจ online 
2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.1-2-2 ภาพถ่ายห้องสมุด 
2.1-2-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
2.1-3-1 หนังสือแจ้งประกาศทุน อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2559 
2.1-3-2 หน้าเว็บไซต์ วพ. เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.1-4-1 หน้าเว็บไซต์วารสารพยาบาลต ารวจ 
2.1-5-1 ค าสั่ง โรงพยาบาลต ารวจ ที่  259  /2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
2.1-6-1 คู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.2555 
2.1-6-2 หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ เรื่องการจดลิขสิทธิ์งานวิจัย 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
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2. ได้ร่วมเครือข่ายกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  รวมถึงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในระดับ
นานาชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์นวัตกรรมของอาจารย์ได้อย่างถูกทิศทางและต่อเนื่อง 

2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในที่
ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใสถาบัน 
   อุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
   จัดสรรเงินภายในสถาบันที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน 
   สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน
กลุ่มท่ีเน้นวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 ใช้เกณฑ์เฉพาะของกลุ่ม  ค 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =   
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000.- 
บาทข้ึนไปต่อคน 

ไม่มีผู้ได้ขอรับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 

 
เอกสารหลักฐาน  
 -  
 
 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

          จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก             

       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X  5 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

50,000.- บาทต่อคน จ านวนเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนงานวิจัยฯ = 0 -

บาท/คน 

0 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

50,000.- บาทต่อคน 0 คะแนน 0 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
และการผลักดันหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนวิจัยใหม่ ท าให้มีอาจารย์ขอทุนมากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2559 จ านวน 150,000.-บาท ไม่มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากท้ังภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างเครือข่ายท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกและขอสนับสนุนทุนจาก สกอ. หรือ สถาบัน การศึกษาต่างๆ 
2. ให้รางวัลอาจารย์ที่สามารถขอทุนภายนอกได้ เช่น ทุนจาก สกอ.  สภาวิจัยแห่งชาติ วช. เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
   สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ 
   อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 
   ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัย 
   หรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ 
   นานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม 
   ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ  
   พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  ผลงานได้รับ
   การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
   ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ
   ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
   ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลร่วมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5  

ใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค 2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นค่า

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  

 
 
  
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย             

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ                        
                      นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X  5 

X  100 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) ค่าน้ าหนัก ค่าถ่วงน้ าหนัก 
เอกสาร
หลักฐาน 

2559 
ผลงานทางวิชาการ  
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในราย งาน
สืบ เนื่ องจากการประชุมวิ ชากา ร
ระดับชาติ  (บทความที่ พิจารณา
คัดเลือกให้น าเสนอในการประชุม
วิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและ
ตี พิ ม พ์แล้ ว  ต้ อ งตี พิ ม พ์ เป็ นฉบั บ
สมบู รณ์ซึ่ งสามารถอยู่ ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้) 

- 0.2 -  

2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบู รณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในราย งาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ปร ะก าศ  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการ อุดมศึกษาว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท า เป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

1 0.40 0.40 2.3-11 
 

3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 0.40 -  
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 

- 0.60 - - 

5  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า

- 0.80 -  
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่าน้ าหนัก ค่าถ่วงน้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

2559 
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกอากาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list)  

6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 

12 0.80 9.6 2.3-1 
2.3-2 
2.3-3 
2.3-4 
2.3-5 
2.3-6 
2.3-7 
2.3-8 
2.3-9 
2.3-10 
2.3-12 
2.3-13 

7 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ปร ะก าศ  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการ อุดมศึกษาว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

- 1.00 -  

8 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 1.00 -  
9  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- 1.00 -  

10 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- 1.00 -  

11 ผลงานค้นพบพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์  ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- 1.00 -  
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่าน้ าหนัก ค่าถ่วงน้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

2559 
12 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับ

การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1 1.00 1.00 2.3-14 

13 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่าน
การ พิจารณาตามหลัก เกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- 1.00 -  

ผลงานสร้างสรรค์  (ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคล 
ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
1 งานสร้ า งสรรค์ที่ มี ก าร เผยแพร่ สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 

- 0.20 -  

2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

- 0.40 -  

3 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

- 0.60 -  

4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- 0.80 -  

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

- 1.00 -  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 11  
         จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย =     39.5      คน  

 
เอกสารหลักฐาน  
2.3-1 บทความวิจัยของ พล.ต.ต.วิฑูรย์  นิติวรางกูร  พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และพ.ต.อ.หญิง ศิริพร จรุง
 ศักดิ์เศรษฐ์ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 เรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้
 ของข้าราชการต ารวจในเขตกรุงเทพมหานครต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลต ารวจ” 
2.3-2 บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 
 2559 เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ”  
2.3-3 บทความวิจัยของ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช และพ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้วใน วารสาร
 พยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิดอย่างมี
 วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ”  
2.3-4 บทความวิจัยของ พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว และพ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช              
 ในวารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 เรื่อง“ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
 สมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  
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2.3-5  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส และ พ.ต.อ.หญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ ใน วารสารพยาบาล
 ต ารวจ  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559  เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิจิต ความเครียด  และความ
 ฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ”  
2.3-6 บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส พ.ต.อ.หญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ และ ร.ต.อ.หญิง ยุวดี
 แตรประสิทธิ์ ในวารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559  เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ผลการสอบเสมือนจริง กับผลการสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
 พยาบาลต ารวจ”  
2.3-7 บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี   รัตนมาลาวงศ์  พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยวกมล พ.ต.อ.หญิง อารญา  
 โถวรุ่งเรือง  พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง และ พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต ใน วารสารพยาบาล ปีที่ 65 
 ฉบับที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค.) 2559 เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับ
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  
2.3-8 บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี  พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เกตุนิล  พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ 
 เปลี่ยนแก้ว  และพ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 
 2559 เรื่อง “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง 2549) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  
2.3-9  บทความวิจัยของ วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์  เสนีย์  สุวรรณดี ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา  เวชรังสี และนิติบดี  
 ศุขเจริญใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 เรื่อง “ภาพอนาคตพยาบาลไทยใน
 ประชาคมอาเซียน”  
2.3-10 บทความวิจัยของ พ.ต.ท. หญิง พัชรี  กระจ่างโพธิ์    พ.ต.อ.หญิง สถาพร  กลางคาร และพ.ต.อ.หญิง          
 ศิริมา  เขมะเพชร ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 เรื่อง “ปัจจัยในการเลือก
 สถาบันการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556”  
2.3-11 บทความวิจัยของ Ziwapon  Charoenwong ใน International conference   on New  Horizons in  
 Education. ปี 2559 ISSN: 2146-7358 เรื่อง “A Study of Augmented  Reality Technology 
 Acceptance in Nursing college”  
2.3-12 บทความวิชาการของ พ.ต.อ.คมสัน สุขมาก และ พ.ต.ท.หญิงกานดา  สุขมาก ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 
  8 ฉบบัที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559 เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ปุวยตามหลักสิทธิมนุษยชน”  
2.3-13 บทความวิชาการของ พ.ต.อ.หญิง ศิริมา  เขมะเพชร ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – 
 ธ.ค.) 2559 เรื่อง “การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ”  
2.3-14 หนังสือ เรื่อง “เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์” ของ พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ  ภูสาหัส พิมพ์ครั้งที่ 1 (ก.ย. 2559) 
   
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 
(ร้อยละ 30 ขึ้นไป) 

ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
เท่ากับ ร้อยละ 27.84 

4.64 คะแนน ไม่บรรลุ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 4.64 คะแนน 4.64 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
จุดแข็ง 

1. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เร่งท าผลงานทาง
วิชาการ 

2. มีวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม1 ที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  รวมถึงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในระดับ
นานาชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในที่

ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
น ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์
ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
    หน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
 3. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย 
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวน  
     อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

5 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายหรือองค์กรเปูาหมาย
ของการให้บริการวิชาการแก่
สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยแต่งตั้งคณะ กรรมการส่งเสริมและบริการ
วิชาการแก่สังคม (3.1-1-1) เป็นผู้รับผิดชอบจัด ท า
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (3.1-1-2) มีการก าหนดชุมชนเปูาหมายของการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม (3.1-1-3) และมีโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม “อาสาน้อยรักษ์สุขภาพ”
ปีงบประมาณ   2560  (3.1-1-4) 

3.1-1-1  
3.1-1-2 
3.1-1-3 
3.1-1-4 

2 จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมี
ส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

   คณะกรรมการส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการวางแผนร่วมกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์  ในการจัดท า
แผนบริการวิชาการแก่สังคม(3.1-2-1)   

3.1-2-1 
3.1-2-2 
   
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  แต่งตั้งคณะท างานในการ
จัดโครงการ“อาสาน้อยรักษ์สุขภาพ” ปีงบประมาณ 
2560 (3.1-2-2)  

3 ชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนาและมคีวาม
เข้มแข็ง 

-  

4 ชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย
ด าเนินการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  

5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมาย 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการจัดโครงการ“อาสาน้อยรักษ์
สุขภาพ” ปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ 
   1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์   

3.1-1-3 
3.1-1-4 
 

6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนบริการ
วิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม
ข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
อาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

   คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่สังคม โดยวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ  แต่งตั้งคณะท างานในการจัดโครงการ “อาสา
น้อย รักษ์สุขภาพ” ปีงบประมาณ 2560 (3.1-2-2) 
 

3.1-2-2    

 
เอกสารหลักฐาน 
3.1-1-1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1-1-2   แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
3.1-1-3   หนังสือขอความร่วมมือเป็นชุมชนเปูาหมายในการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1-1-4   โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “อาสาน้อย รักษ์สุขภาพ” ปีงบประมาณ 2560   
3.1-2-1   รูปภาพการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์   
3.1-2-2   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ“อาสาน้อย รักษ์สุขภาพ” ปีงบประมาณ 2560   
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 4 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน ไม่บรรลุ 
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จุดแข็ง 
1. วิทยาลัยฯ มีนโยบายและแผนงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
2. อาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีการท างานแบบเกื้อกูลกัน มีจิตบริการ และมีงบประมาณเพียงพอที่จะ

สนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันที่มีการบูรณาการในรายวิชาการเรียนการสอน และ/หรือ
การวิจัย 
แนวทางการพัฒนา 

1. การก าหนดแผนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือวิจัย 
โดยความร่วมมือกับทุกภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตัวตามข้อบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลกัฐาน 

1. ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา ตาม
ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่  02/2559 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ได้มี
ก า รก าหนดบทบาทหน้ าที่ ใ นการท า งา นของ
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
(4.1-1-1)  

4.1-1-1 
 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การพัฒนานักศึกษา เป็นผู้จัดท าแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนทั้งในด้านผลผลิต
และผลลัพธ์ และมีงบประมาณของโครงการที่ชัดเจน 
คลอบคลุมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง

4.1-2-1 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลกัฐาน 

ศิลปวัฒนธรรมไทย (4.1-2-1) 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน

ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการ
พัฒนานักศึกษา มีการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการ
ท านุบ า รุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2560(4.1-3-1)  และก ากับติดตาม
โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่มีการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ได้วางไว้ (4.1-3-2)  

4.1-3-1 
4.1-3-2 

 

4. ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการ
พัฒนานักศึกษาได้ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ตาม
แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปี
งบประมาณ 2560 มีโครงการในแผนส าเร็จตาม
ก าหนด จ านวน 5 โครงการ จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามสรุปผล
การประเมินแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (4.1-4-1) 

4.1-4-1 
 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) (4.1-5-1) 
มาพัฒนาปรับปรุงในการจัดท าแผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2559 
(ปีงบประมาณ 2560) (4.1-5-2)   

4.1-5-1 
4.1-5-2 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา มีการ
เผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน  
ดังนี้ 
1. เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
http:home.nursepolice.go.th/(4.1-6-1) 
2.Facebook Fan page ที่ http://www. 
Facebook.com nursepolice page /(4.1-6-2)   

4.1-6-1 
4.1-6-2 

 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ ง เป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

ไม่มี ไม่มี 

 
เอกสารหลักฐาน  
4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์ ในส่วนคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
  การพัฒนานักศึกษา 
4.1-2-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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4.1-3-1 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา 
4.1-3-2 รายงานผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (lmprovemment plan) ปีการศึกษา 2559 
4.1-4-1 สรุปผลการประเมินแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-5-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
4.1-5-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ 
4.1-6-1 เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ http:home.nursepolice.go.th 
4.1-6-2 Facebook Fan page ที่ http://www. Facebook.com nursepolice page 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1      การบริหารจัดการของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
          และเอกลักษณ์ของสถาบัน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
ค าอธิบายตังบ่งชี้     สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ 
  สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก  สถาบันอุดมศึกษา 
  จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา และการด าเนินงานของสถาบันให้ 
  สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงินความ 
  เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ
  ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
เกณฑ์มาตรฐาน 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOTกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผน

กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายของแผนกลยุทธ์ 

  2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถความคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

  5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้
ตามระบบ 

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

  7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลัฐาน 

1 พัฒนาแผนกลยุ ท ธ์ จ า กผลกา ร
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-

5.1-1-1 
5.1-1-2 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลัฐาน 

สถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปี ตามกรอบเวลา เ พ่ือ ให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

2560 (5.1-1-1)” โดยน าผลการวิเคราะห์ SWOT มา
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (5.1-1-2) และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (5.1-1-3) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีตามกรอบเวลา (5.1-1-4)  เพ่ือให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ โดย
ได้น าเสนอคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(สภาสถาบัน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ (5.1-1-5) 

5.1-1.3 
5.1-1-4 
5.1-1-5 

2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหาร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต  และโอกาสในการแข่งขัน (5.1-2-1)  
โดยได้น าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาจัดท าเป็นแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจประจ าปี 
พ.ศ.2557-2560 โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี วิทยาลัยพยาบาลต ารวจใน 4 
ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมสมรรถนะในการผลิตบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสถาบันเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ 

5.1-2-1 

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่เป็นผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถความคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

     วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ  มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการความเสี่ยง (5.1-3-1) เพ่ือวิเคราะห์
ระบบความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
หรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ส่ งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(5.1-3-2) โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าแผน
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 
รวมทั้งจัดท าโครงการ “การบริหารความเสี่ยง” 
ประจ าปีงบประมาร พ.ศ.2559  (5.1-3-3) และได้
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและได้ติดตาม

5.1-3-1 
5.1-3-2 
5.1-3-3 
5.1-3-4 
5.1-3-5 
5.1-3-6 
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ผลการด าเนินงานตามแผน โดยการจัดท าแผนและ
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน (5.1-3-4) 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ (5.1-3-5) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เหลือยู่หลัง
การจัดการความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่
น าเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
เ พ่ือด า เนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5.1-3-6) 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะ
ทางระดับอุดมศึกษา สังกัดโรงพยาบาลต ารวจ 
ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจคือ ผู้บังคับ
การวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปัจจุบันคือ พล.ต.ต.
วัฒนา  ยี่จีน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มาด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
วาระในการด ารงต าแหน่งขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งโยกย้าย
โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือการเกษียณอายุ
ราชการ 
    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีคณะกรรมการวิทยาลัย 
(5.1-4-1) จ านวน 8 ท่าน ท าหน้าที่เป็นสภาสถาบัน
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ซึ่งมีหน้าที่ตามค าสั่งโดย
ด าเนินการร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบายการ
บริหารและด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 
ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานและ
บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการวิทยาลัย ได้
ประเมินการด าเนินงานของผู้บังคับการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ โดยก าหนดหัวข้อการประเมิน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้ 
    1.ความรู้ความสามารถในการบริหาร (12 หัวข้อ
ย่อย) 
    2.บุคลิกภาพความเป็นผู้น า (8 หัวข้อย่อย) 
    3.คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร (5 หัวข้อ
ย่อย) 
    4.การด าเนินการที่เป็นระบบ (4 หัวข้อย่อย) 

5.1-4-1 
5.1-4-2 
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    5.หลักธรรมาภิบาล (10 หวัข้อย่อย) 
     ผลการประเมินของผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ โดยคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ใน
ส่วนของหัวข้อหลักธรรมาภิบาล พบว่าอยู่ในระดับ ดี
มาก (X =  4.49  SD = 0.13 ) (5.1-4-2) 

5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น ส ถ า บั น มี ก า ร
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่องค์ความรู้ จ ากงานวิ จัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการประจ าปี พ.ศ.2560  
เรื่อง  “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพ่ือผลิต
พยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0” จัดโดย  ที่ประชุม
คณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ร่วมกับที่ประชุมผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลในสถาบันพระบรมชนก  กระทรวง
สาธารณสุข (สบช.) และที่ประชุมคณบดี สาขา
พยาบาลศาสตร์  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย (สสอท.) จ านวน 2  เรื่อง คือการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิธีหัวเราะบ าบัดโดยใช้
เพลง  “สูงวัย ไม่เครียด” และการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาลโดยใช้เว็ปโปรแกรม Edmodo โดย
ได้รับการคัดสรรให้น าเสนอเป็นโปสเตอร์ (5.1-5-1) 
รวมทั้งยังคงลงในเว็ปไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
เพ่ือเผยแพร่ให้นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน 
(5.1-5-2)  

5.1-5-1 
5.1-5-2 

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุ ค ล าก รส าย วิ ช า ก า ร และส าย
สนับสนุน 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 2557-2560 (5.1-6-1) โดยมีการ
จัดท าโครงการต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติราชการของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 2559  
ดังนี้ (5.1-6-2) 
 - โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
 - โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
 - โครงการเพิ่มคุณวุฒิข้าราชการต ารวจ และบุคลากร 
(เฉพาะทาง) 
 - โครงการส่งบุคลากรประชุม อบรม สัมมนา 
 - โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร
เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 นอกจากการด าเนินการตามโครงการข้างต้นแล้ว
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดส่งบุคลากรลูกจ้างเข้า

5.1-6-1 
5.1-6-2 
5.1-6-3 
5.1-6-4 
5.1-6-5 
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ร่ วมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับต้นสั งกัด
โรงพยาบาลต ารวจ (5.1-6-3)  
     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้สรุปการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2559 (5.1-
6-4) 
     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้น าผลสรุปการ
ด า เ นิ นการตามแผนฯ ไปปรั บปรุ ง เ พ่ื อจั ดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป (5 .1 -6 -5) โดย
คณะกรรมการบริหาร วพ. ได้มีการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นระยะ 

7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ใ น ส ถ า บั น มี ก า ร
ด า เนิน งานด้ านประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบัน
ก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามแผนการ
ด าเนินการการประกันคุณภาพ (5.1-7-1) โดยมีการ
ประชุมก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง (5.1-7-2) และจัด
ประชุมร่วมจัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 2559  รวมทั้งมีการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (5.1-7-3) 
และก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองส่ ง ให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ (5.1-7-4)  

5.1-7-1 
5.1-7-2 
5.1-7-3 
5.1-7-4 

 
เอกสารหลักฐาน  
5.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-1-2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT analysis) 
5.1-1-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพยาบาลต ารจ (พ.ศ.2557-2560) 
5.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2559 
5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ครั้งที่  2/2558 วาระท่ี 3.2 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  
 2558 
5.1-2-1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วยสัดส่วนค่าใช้จ่าย) 
5.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง 
5.1-3-2 วิเคราะห์ระบบความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 
5.1-3-3 แผนด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
5.1-3-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
5.1-3-5 รายงานการประชุมบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ครั้งที่  8/2559  เมื่อวันที่  11  พ.ย.2559 
5.1-3-6 แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
5.1-4-1 ค าสั่งคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 15/2557 เมื่อ 26 ธ.ค.2557) 
5.1-4-2 ผลการประเมินผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
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5.1-5-1 เกียรติบัตรการน าเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิธีหัวเราะบ าบัดโดย
 ใช้เพลง "สูงวัย ไม่เครียด" และการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้เว็ปโปรแกรม Edmodo" 
5.1-5-2 เว็ปไซต์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ http//www.nursepolice.go.th แสดงผลงานการน าเสนอวัตกรรม
 ทางการพยาบาลของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิธีหัวเราะบ าบัดโดยใช้เพลง "สูงวัย ไม่เครียด" และการ
 จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลดยใช้เว็ปโปรแกรม Edmodo" ที่ได้รับการจัดสรร 
5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.2557-2560 
5.1-6-2 โครงการต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติราชการของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
5.1-6-3 หนังสือส่งบุคลากรเข้าอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
5.1-6-4 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2559 
5.1-6-5 แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
5.1-7-1 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2559 
5.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-7-3 หนังสือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วพ.รพ.ตร. ที่ 0036.24(ประกันคุณภาพฯ)/45 ลง 12  
 ก.ค.2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือติดตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2558, ที่ 0036.24 (ประกัน
 คุณภาพฯ)/54 ลง 7 ส.ค.2560 เรื่อง ส่งเอกสารการก ากับติดตาม Improvement Plan ประจ าปีการศึกษา 
 2559 
5.1-7-4 SAR ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

7  คะแนน 6 ข้อ 4  คะแนน ไมบ่รรลุ 
 
จุดแข็ง 
  - 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  
แนวทางการพัฒนา 
  - 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559| 165  

ตัวบ่งชี้  5.2     ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตาม     

และสนับสนุนการจัดการเรียนการอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ  การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
 
คะแนนที่ได้ =       
 
 
 
หมายเหตุ : คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมา
ค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
 
คะแนนที่ได้ =          =   4.20 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

4.20 

1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ   
   โดยมีการด าเนินการตั้งแต่  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการ 
   พัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน 
   คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ
   ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด  สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม 
  องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ 
  ติดตามให้คณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
  ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
  สถาบันเพื่อพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มี
  คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร

หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกในการก ากับ

ติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็น ไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกการก ากับ
ดูแลการจัดการการเรียนสอน และวางแผนพัฒนาการเรียน
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนา
หลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และ คณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นผู้ด าเนินงาน 
(5.3-1-1) 
       วิทยาลัยต ารวจได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสครบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) (5.3-1-2) โดยในการวางแผนมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสครบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) จัดท า
คู่มือบรหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (5.3-1-3) 

5.3-1-1 
5.3-1-2 
5.3-1-3 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้คณะกรรมการระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ มีหน้าที่ ก ากับดูแล และติดตาม ให้
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ด าเนินงานตามแผนงาน  
(5.3-2-1) โดยจัดการวิพากษ์ มคอ.3-4 (5.3-2-2) ตาม
แผนงานเวลาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา (5.3-2-3) 
และด าเนินการรวบรวม มคอ.5-6 เพื่อจัดท า มคอ.7 ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของ สกอ. (5.3-2-4) 
     เมื่อได้ผลการวิพากษ์ มคอ. 3-4 ในทุกภาคการศึกษา
แล้ว คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จะรายงานผลการด าเนินงาน และปัญหาที่พบต่อ
คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ (5.3-2-5) เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และให้ทุก
ภาควิชาพัฒนาปรับปรุงต่อไป  
     ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ จะรายงานผลการติดตามให้แก่
คณะกรรมการบริหาร วพ. พิจารณา (5.3-2-6)   

5.3-2-1 
5.3-2-2 
5.3-2-3 
5.3-2-4 
5.3-2-5 
5.3-2-6 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอนและการวิจัย มีการดูแลห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติ การพยาบาล และอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมใช้และ
เพียงพอ  มีการจัดการแหล่งฝึกท่ีเหมาะสม โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมกับฝุายพัฒนา 1 
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงมีการปรับปรุงจุดเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ตให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย (5.3-3-1) 
    ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนทางการเรียน
การสอน เช่น ปรับปรุงระบบอินเตอร์เนตเพ่ือให้รองรับการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนการสอนสมัยใหม่
ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีและท าให้นักศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาไม่
ว่าสถานที่ใดก็ได้ (5.3-3-2) 
    ในการประเมินผลการเรียนการสอนมีการใช้ระบบ SISA 
เข้ามามีส่วนในการติดตามผลการเรียนในทุกภาคการศึกษา 
(5.3-3-3) และให้นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร เข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการเรียนการสอน (5.3-3-4)  

5.3-3-1 
5.3-3-2 
5.3-3-3 
5.3-3-4 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

4 น าผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการ
พิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณา 

คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ได้ก ากับติดตาม และรวบรวม มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 (5.3-4-1) ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษานั้นๆ  
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ได้ประชุมร่วมกันพิจารณา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในรายวิชา
ต่างๆ แต่ละรายวิชาได้ด าเนินการบรรลุ learning 
outcome โดยคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลใน
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (มคอ.7) (5.3-4-2) และได้รายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตาม มคอ.7 
ต่อคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ในวันที่ 
21 ก.ย. 2560 ในประเด็น การติดตามประเมินผลการเรียน
การสอน พบว่า การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เว็บโปรแกรม Edmodo ของรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
รายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณ
ภัย และรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (5.3-4-3) 

5.3-4-1  
5.3-4-2  
5.3-4-3  

5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมา
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

    คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 
ตาม มคอ. 5 และ มคอ. 6 ปีการศึกษา 2558 (5.2-5-1) ว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตาม มคอ. 3 และ มคอ. 
4 ปีการศึกษา 2558  
(5.3-5-2) หรือไม่ พร้อมทั้งได้ก ากับติดตามในประเด็นที่น า
ผลจากการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษา 2559 (มคอ. 3 และ มคอ. 4) (5.3-5-
3)  
      นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจมีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 และข้อเสนอแนะจากทั้งคณะกรรมการ
ประเมินและจากคณะกรรมการวิทยาลัย มาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) (5.3-5-4) โดย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ทุกตัวมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ผลการประกันคุณภาพ และเสนอแนวทางพัฒนา เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

5.3-5-1  
5.3-5-2 
5.3-5-3 
5.3-5-4 
5.3-5-5 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร
หลักฐาน 

มีการก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบน าผลจากการประเมิน
คุณภาพ และแนวทางพัฒนาไปพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยมีเปูาหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น (5.3-5-5)   

6 มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน กล่าวคือ 
   - มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
   - คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
   - มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
   - มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ด าเนินการครบตามตัวบ่งชี้ TQF 1 – 5 

5.3-6-1  

 
เอกสารหลักฐาน 
5.3-1-1  ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ 02/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
5.3-1-2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
            ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่ 99/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 
5.3-1-3 คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
5.3-2-1  ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ 02/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานเชิง 
           ยุทธศาสตร ์: คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
5.3-2-2  รายงานการวิพากษ์ มคอ. 3-4  
5.3-2-3  แผนงานการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 
5.3-2-4  รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.3-2-5  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี 
            การศึกษา 2559 
5.3-2-6  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
5.3-3-1  รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 วาระ  
            พิเศษ 1/ 2559 วันที่ 23 มกราคม 2560 
5.3-3-2  หน้าเว็บไซต์ edmodo 
5.3-3-3  หน้าเว็บไซต์ วพ. หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและการประเมินผล 
           การจัดการ เรียนการสอน 
5.3-3-4  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
5.3-4-1  มคอ. 5 และ มคอ. 6 ปีการศึกษา 2559 
5.3-4-2  มคอ. 7 ปีการศึกษา 2559 
5.3-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วันที่ 21 ก.ย. 2559  
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5.3-5-1  มคอ. 5 และ มคอ. 6 ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.3-5-2  มคอ. 3 และ มคอ. 4 ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.3-5-3  มคอ. 3 และ มคอ. 4 ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.3-5-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.3-5-5 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การ 
           จัดแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
5.3-6-1  ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ 
            หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
จุดแข็ง 
 1. มีการก ากับติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 2. ทุกหน่วยงานและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมมือในการจัดท า
รายงานประเมินตนเองครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้และทุกระดับ 
จุดที่ควรพัฒนา 
        1  ควรน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามเพ่ือให้การด าเนินการมีความคล่องตัวมากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. วางแผนในการจัดท าระบบและกลไก การก ากับและติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559| 171  

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5  
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ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน 

172 | รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 –

 6
 

2 - - 3.99+5 
(2.1,2.2) 

4.50 ดีมาก 

3 3 4+4+4 
(3.1, 3.2, 3.3) 

- - 
4.00 ดี 

4 3 3+5+4 
(4.1, 4.2, 4.3) 

- - 
4.00 ดี 

5 4 4 
(5.1) 

4+4+4.75 
(5.2, 5.3, 

5.4) 

- 
4.19 ดีมาก 

6 1 - 4.00 
(6.1) 

- 
4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 53.74  
ผลการประเมิน 4.00 4.19 4.50 4.13 ดีมาก 

 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - 6 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรังปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

1 6 3.48+3.59+5 
 (1.2, 1.3,1.4) 

5+5 
 (1.5, 1.6) 

4.13 
 (1.1) 

4.37 ดี 

2 3 0 
 (2.2) 

5 
 (2.1) 

4.64 
 (2.3) 

3.21 พอใช้ 

3 1 - 5.00 
 (3.1) 

- 
5.00 ดีมาก 

4 1 - 5 
 (4.1) 

- 
5.00 ดีมาก 

5 2 - 5+5 
 (5.1, 5.2) 

- 
5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2 -  
ผลการประเมิน 3.02 5.00 4.39 4.30 ดี 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - 5 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรังปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 5 3.48+3.29 
(1.2,1.3) 

5+5 
(1.4, 1.5) 

4.13 
(1.1) 

4.24 ดี 

2 3 0 
(2.2) 

5.00 
(2.1) 

4.64 
(2.3) 

3.21 พอใช้ 

3 1 - 3 
(3.1) 

- 3.00 พอใช้ 

4 1 - 5 
(4.1) 

- 5.00 ดีมาก 

5 3 - 5+5 
(5.1, 5.3) 

4.30 
(5.2) 

4.77 ดีมาก 

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน 2.36 4.71 4.36 4.09 ดี 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 - 5 
จุดเด่น 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
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ภาคผนวก



 

 

รายช่ือผู้บริหารระดับรองผู้บังคับการ  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ปีการศึกษา  2559 
 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการณ์
ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

1 พ.ต.อ.หญิง นงเยาว ์ สมพิทยานุรักษ ์ -ปร.ด.(วิทยาการคึกษาและการจดัการการเรียนรู้)มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมติร พ.ศ. 2559 
- กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร พ.ศ. 2537 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.2525 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)คณะ
พยาบาลศาสตร์       
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิลพ.ศ. 2532   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ปวุยออสโตมี สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ พ.ศ. 2540 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัตเิหตุ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2544 
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ 38 พ.ศ. 2556 

รอง
ศาสตราจารย ์

 

5 ปี พ.ศ. 2530 
ถึงปัจจุบัน 

4511003243 อ.1/16448 

 
หมายเหตุ ข้อมูลอัพเดท  ณ กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายช่ืออาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ปีการศึกษา  2559 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

1 พ.ต.อ.หญิง สุรมัภา รอดมณ ี - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมิตร พ.ศ.2540 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(์เทียบเท่าปรญิญาตร)ี วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ.2530 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิต
เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2544 
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2559 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

4 ปี พ.ศ. 2534 
ถึงปัจจุบัน 

4511003254 11580 

2 พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท ์ - พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยพ.ศ. 2542 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดงุครรภ์ชั้นสูง  
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีบรมราชชนนี 
พ.ศ. 2530 
- การพยาบาลเฉพาะทางสาขาบรหิารการพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ.2552 
-ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
หลักสตูรการสอน การพยาบาลในคลินิก 
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2559 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

7 ปี พ.ศ. 2537 
ถึงปัจจุบัน 

4511003253 7598 

3 พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ ์ วุฒิกุล - วท.ม.(สุขศึกษา)มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2544 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2547 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2534   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทารก
แรกเกิด คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พ.ศ.2543 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจพ.ศ.2552 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

7 ป ี พ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน 

4511003221 30641 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2559 

4 พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร - วท.ด. สหสาขาวิชาสรีรวิทยา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2545 
- วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2530 
- ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2547 
-Verified Certificate (Nutrition ,Health and Lifestyle) 
Vanderbuilt University School of  Nursing ,2013  
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2559 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

11 ปี พ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน 

4511003232 11525 

5 พ.ต.อ.หญิง ปราณ ี เสนีย ์ - ศษ.ด.(หลักสตูรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.
2545 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวทิยาลัยมหิดลพ.ศ.2539 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.2526 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการ
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2553 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

13 ปี พ.ศ. 2539 
ถึงปัจจุบัน 

4511001218 อ.1/2489 

6 พ.ต.อ.หญิง กานดามณ ี พานแสง - ศศ.ม.(นโยบายและแผน)มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.2538 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ.2533 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเทียบเท่าปริญญาตรี 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. 2528 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏบิัติทารกแรกเกิดคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี พ.ศ. 2538 
- ประกาศนัยบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ปุวยวกิฤต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2544   

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

6 ปี พ.ศ. 2534 
ถึงปัจจุบัน 

4511003250 อ.1/25370 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน้) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พ.ศ. 2550 
-ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบรหิารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2553 

7 พ.ต.อ.หญิง ส่งศร ี รัตนมาลาวงศ ์ - ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2538   
- ศศ.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ. 2529   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.2526 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัตเิหตุ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2544 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

5 ป ี พ.ศ. 2531 
ถึงปัจจุบัน 

4511062465 อ.1/16392 

8 พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล - ค.ด.(การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2545 
- คม.(การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2540 
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2558 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี)วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.2532 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2535  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการ
พยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2553 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

6 ปี พ.ศ. 2537 
ถึงปัจจุบัน 

5211186424 16626 

9 พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ                
ประสานมิตร พ.ศ. 2539 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2529 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

12 ปี พ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน 

4511003226 4627 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิต
เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2544 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏบิัติทารกแรกเกิดคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี พ.ศ. 2550 

10 พ.ต.อ.หญิง อารญา โถวรุ่งเรือง - วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2544 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. 2532 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาระบบประสาท
วิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยาพ.ศ. 2542 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ 5) 

9 ปี พ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน 

4511003218 27864 

11 พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ภูสาหสั -พย.ม.(การพยาบาลมารดาและทารก) คณะพยาบาลศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2540   
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปรญิญาตรี) วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2526   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการ
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจพ.ศ.2553 
-สส.บ.(บรหิารโรงพยาบาล) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป(        
การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ พ.ศ. 2557 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

(สบ 4) 

8 ป ี พ.ศ. 2534  
ถึงปัจจุบัน 

4511003229 อ.1/21993 

12 พ.ต.อ.หญิง สุรยี์วรรณ ภูริปัญญาคณุ - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)มหาวทิยาลัยศรีนรินทรวโิรฒประสาน
มิตร พ.ศ.2539 
- พย.บ.ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2530 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร)์มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ.2528 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรยีน
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกรมต ารวจ พ.ศ.2522  
- ประกาศนียบัตรเวชปฏิบตัิครอบครัวศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล 
พ.ศ. 2549    

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

(สบ 4) 

9 ปี พ.ศ. 2531 
ถึงปัจจุบัน 

4511003169 อ.1/30154 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช สถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยาพ.ศ.
2553 

13 พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร - กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ     
ประสานมิตร พ.ศ. 2540 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2533   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  
มหาวิทยาลยั มหิดลพ.ศ. 2539 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2553   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปุวย
ที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต พ.ศ.2555   

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ 4) 

10 ปี พ.ศ. 2543 
ถึงปัจจุบัน 

4511003211 27865 

14 พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐติา ศรีภา - วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต)์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒประสานมิตรพ.ศ.2554 
- กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร พ.ศ.2547 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.2533 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช สถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยาพ.ศ.
2556 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ 4) 

21 ปี ก.ย.2554  
ถึงปัจจุบัน 

4511025883 27780 

15 พ.ต.อ.หญิง สมสุข ภาณรุัตน ์ - พย.ด. (การพยาบาล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.2553 
- วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2543 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.2538 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการรกัษาโรคเบื้องต้น (เวชปฏิบตัิ)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ 4) 

3 ป ี พ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน 

4511003197 56953 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2555 

16 พ.ต.ท.หญิง สุขฤด ี ธัชศฤงคารสกุล - พย.ด.(การพยาบาล)จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัพ.ศ.2554 
- กศ.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร
พ.ศ.2543 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.2532 
- ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม Intensive Care Nursing 
(Practical Attachment) Singapore General Hospital 
ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2535 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาลัยสภากาชาดไทยพ.ศ.2545 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  อนุสาขาการ
ให้การปรึกษาทางสุขภาพ รุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
พ.ศ.2548   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.2549   

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ 3) 

11 ปี พ.ศ. 2543 
ถึงปัจจุบัน 

4511003203 22272 

17 พ.ต.ท.หญิงประภาพรรณ เปล่ียนแก้ว -กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
พ.ศ. 2540   
-กศ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
พ.ศ. 2533 
-ประกาศนียบตัรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2543 
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปรญิญาตรี) วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจพ.ศ.2525 

อาจารย ์
(สบ 3) 

9 ปี พ.ศ. 2534 
ถึงปัจจุบัน 

4511003237 อ.1/16362 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

18 พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย -รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์              
มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตร ี
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตร ี
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปรญิญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2529   

อาจารย ์
(สบ 3) 

28 ปี มิ.ย.2557 
ถึงปัจจุบัน 

4511020866 4631 

19 พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ ์ - วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2549 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. 2530 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2555 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช สถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา พ.ศ.
2556 

อาจารย ์
(สบ 3) 

24 ปี พ.ค.2554 
ถึงปัจจุบัน 

4511021004 11561 

20 พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมั่น - ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยพ.ศ. 2542 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. 2535 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช สถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจา้พระยา พ.ศ.
2555 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2556 

อาจารย ์
(สบ 3) 

19 ปี พ.ค.2554 
ถึงปัจจุบัน 

4511046707 38716 

21 พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช - พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดมีหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ.2546   

อาจารย ์
(สบ 3) 

12 ปี พ.ศ. 2540 
ถึงปัจจุบัน 

4511003251 อ.1/23166 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2532   
- ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรเ์ทียบเท่าปริญญาตรีวิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.2528 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์(โรค
ติดเชื้อ) มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2533 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางประสาทวิทยาและ
ประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา พ.ศ. 2540   
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ. 2552 

22 พ.ต.ท.หญิง นวลลออ ทวิชศรี - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ.2555 
- กศ.ม.สาขาจติวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร พ.ศ.2546  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2534 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   พ.ศ.2556 

อาจารย ์
(สบ 3) 

20 ปี พ.ค.2554 
ถึงปัจจุบัน 

4511055246 30628 

23 พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ิ จันทนพ - พย.ม.(การพยาบาลศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัพ.ศ.2541 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเ์ทียบเท่าปรญิญาตรี วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.2530 

อาจารย ์
(สบ 3) 

13 ปี พ.ศ. 2543 
ถึงปัจจุบัน 

4511003255 11559 

24 พ.ต.ท.หญิง รจนาถ หอมด ี - พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ.
2555 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2537 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2555 

อาจารย ์
(สบ 3) 

17 ปี พ.ค.2554 
ถึงปัจจุบัน 

4511046736 50904 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

25 พ.ต.ท.หญิง พัชรี กระจ่างโพธ์ิ - วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2557 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2539 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป                                      
( การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 7  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก              
พ.ศ. 2558 

อาจารย ์
(สบ 3) 

15 ปี พ.ค.2554 
ถึงปัจจุบัน 

4511055153 67101 

26 พ.ต.ท.หญิง วิถี ธุระธรรม - วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2547 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2539 
- ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2543 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั                    พ.ศ.2556 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป                
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ พ.ศ. 2557 

อาจารย ์
(สบ 3) 

16 ปี ส.ค.2555  
ถึงปัจจุบัน 

4511055640 67118 

27 พ.ต.ท.หญิง ยศรวรี ์ กีรติภควตั - พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2553 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2540 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2556 
- หลักสูตร International Short Course Training for nurse 
and nurse educators in Critical Care Nursing (Pediatrics)  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรงุเทพ พ.ศ. 2557 

อาจารย ์
(สบ 3) 

14 ปี พ.ศ. 2554 
ถึงปัจจุบัน 

5111085191 74145 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

28 พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน ์ หัตถก ี - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2541 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลฉุกเฉิน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  พ.ศ. 
2557 

อาจารย ์
(สบ 3) 

14 ปี ต.ค.2555  
ถึงปัจจุบัน 

4611093971 77958 

29 พ.ต.ท. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย ์ - พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2558 
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) การบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภยั 
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. 2542 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2553 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2552   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข                   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2550 

อาจารย ์
(สบ 3) 

6 ปี พ.ศ. 2548 
ถึงปัจจุบัน 

4711178774 83722 

30 พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์ -ปร.ด.(นานาชาติ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. 2559 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2552 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2536 

อาจารย ์
(สบ 2) 

18 ปี พ.ศ. 2554 
ถึงปัจจุบัน 

4511046486 45296 

31 พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม - พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

อาจารย ์
(สบ 2) 

23 ปี พ.ศ. 2554 
ถึงปัจจุบัน 

4511025972 16625 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.2531 
-  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวชสถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.
2554 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2555 

32 พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ิ สุขสวัสดิพร - พย.ม.(การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ.2544 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2537   
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2555 

อาจารย ์
(สบ 2) 

17  ปี พ.ศ. 2554  
ถึงปัจจุบัน 

4511046480 50903 

33 พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์ - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.
2558 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2540 

อาจารย ์
(สบ 2) 

17 ปี พ.ค.57 ถึง
ปัจจุบัน 

4511055247 74178 

34 พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ ์ เจริญวงค ์ - วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรังสติพ.ศ. 
2554 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2541 
-หลักสูตร International Short Course Training for nurse 
educators in Midwifery วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ  
พ.ศ. 2557 
- ประกาศนียบัตรวิสญัญีพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ศิรริาช

อาจารย ์
(สบ 2) 

14 ปี พ.ศ.2555 
ถึงปัจจุบัน 

4611183610 78915 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

พยาบาล พ.ศ. 2544 

35 พ.ต.ท.หญิง กานดา สุขมาก - ศศ.ม.(จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์) มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต  
พ.ศ.2553 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. 2544   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวชสถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.
2553 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2554 

อาจารย ์
(สบ 2) 

8  ปี พ.ศ. 2552  
ถึงปัจจุบัน 

4411162312 97238 

36 พ.ต.ท.หญิง สุชัญญ์ญา มูลจันที - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2553 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2546 
  - ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป                
(การรักษาโรคเบื้องต้น)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
พ.ศ. 2557 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2555 

อาจารย ์
(สบ 2) 

7  ปี พ.ศ. 2553
ถึงปัจจุบัน 

4611095128 106072 

37 พ.ต.ท.หญิง ธิดารตัน ์ แสงรุ่ง -  พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล พ.ศ. 2554 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2545 

อาจารย ์
(สบ 2) 

8  ปี พ.ศ. 2553
ถึงปัจจุบัน 

4511173959 99758 

38 พ.ต.ท.หญิง เขมิกา ปาหา - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2546 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

อาจารย ์
(สบ 2) 

8  ปี พ.ศ. 2554  
ถึงปัจจุบัน 

4611095113 106050 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

สุขภาพจิตและจติเวชสถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.
2557 

39 ว่าท่ีพ.ต.ต.อภสิิทธ์ิ ตามสตัย ์ - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล พ.ศ.2557 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2552 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั  นวมิ
นทราธิราช พ.ศ.2558 

อาจารย ์
(สบ 2) 

2 ปี 6 เดือน ต.ค.2555 
ถึงปัจจุบัน 

5211209822 133311 

40 ว่าท่ีพ.ต.ต.หญิง ยุวด ี แตรประสิทธ์ิ - พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
พ.ศ.2557 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2552 

อาจารย ์
(สบ 2) 

2 ปี 6 เดือน ต.ค.2555 
ถึงปัจจุบัน 

5211209809 133289 

41 ว่าท่ีพ.ต.ต.หญิง 
 พรรณทิพา 

 
เวชรังษ ี

- พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2550 
- ศศ.บ.รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
2546 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2542 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พ.ศ.
2554 

อาจารย ์
(สบ 2) 

10 ปี พ.ศ. 2552 
ถึงปัจจุบัน 

4711178834 83717 

42 ร.ต.อ.หญิง นริสา จันทบุร ี - พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2552 
 

อาจารย ์
(สบ 1) 

4  ปี มิ.ย. 2556  
ถึงปัจจุบัน 

5411223445 149275 

43 พ.ต.ท.หญิงพรณภัช           ช้ันแจ่ม - พย.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 
2543 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2527   
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ

อาจารย ์
(สบ 3) 

31 ปี 1 มี.ค. 
2558 

 ถึงปัจจุบัน 

4511055203 อ.1/26887 



 

 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการ
ณ์

ปฏิบัติการ
พยาบาล 

ระยะเวลา 
การสอน 

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

เลขที่สมาชิก
สภาการ
พยาบาล 

สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2555 
 

44 พ.ต.ท.หญิง รณิดา ถิรปาลวัฒน ์ - ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ.
2555 
- นิติศาสตร์มหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2552 
- ศศ.ม. การบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. 2544 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2540 
- นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2549 
- ประกาศนียบัตรเนตบิัณฑติรุ่นท่ี 62 ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2553 
 

อาจารย ์
(สบ 3) 

19 ปี 4 ม.ค2559 
ถึงปัจจุบัน 

 

4511055241 74154 

 
หมายเหตุ ข้อมูลอัพเดท  ณ กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

รายช่ืออาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ/อบรม ในปีการศึกษา  2559 
รายช่ือผู้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ คุณวุฒิที่ศึกษา/สาขา ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาที่ลาศึกษาต่อ 

1 พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม ครุศาสตรด์ุษฎีบณัฑิต (สาขาวิชาอุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ (สบ 2) 3 มิ.ย.2556 ถึง 2 มิ.ย. 2560  

2 พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ิ สุขสวัสดิพร ครุศาสตรด์ุษฎีบณัฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ (สบ 2) 3 มิ.ย.2556 ถึง 2 มิ.ย. 2560 

3 พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ ์ เจริญวงค ์ ศึกษาศาสตรดุษฏบีัณฑติ (สาขาวขิาเทคโนโลยีการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

อาจารย์ (สบ 2) 1 พ.ค.2560 ถึง 31 ม.ค. 2561 

4 ร.ต.อ.หญิง นริสา  จันทบุร ี พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาการผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย์ (สบ 1) 11 ส.ค.2557 ถึง 31 พ.ค. 2560  

 
 
 
รายช่ือผู้ลาอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ คุณวุฒิที่ศึกษา/สาขา ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาที่ลาศึกษาต่อ 

1 พ.ต.ท.หญิงปุณยารตัน ์ หัตถก ี ประกาศนียบตัรการอบรมระยะสัน้ สาขาศาสตร์และศลิปการสอน
ทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ.2559 

อาจารย์ (สบ 2)  ส.ค.2559 ถึง ธ.ค. 2559 

2 พ.ต.ท.หญิงสุขฤดี           ธัชศฤงคารสกุล หลักสตูรผู้ก ากับการ วิทยาลัยการต ารวจ อาจารย์ (สบ 3) ธ.ค.2559 ถึง มี.ค. 2560 

3 พ.ต.ท.หญิงรจนาถ           หอมด ี การอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) อาจารย์ (สบ 3) 3 ก.พ.2560 ถึง30 พ.ค. 2560 

 
 
 



 

 

 
รายช่ือผู้ลาคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตร ในปีการศึกษา  2559 

 
รายชื่อผู้ลาคลอดบุตรและเลี้ยงดูบุตร 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ คุณวุฒิที่ศึกษา/สาขา ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาที่ลา 

1 พ.ต.ท.หญิง ธิดารตัน์     แสงรุ่ง 
-  พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล พ.ศ. 2554 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2545 

อาจารย ์
(สบ 2) 

ปีการศึกษา2559 

2 พ.ต.ท.หญิง เขมิกา       ปาหา 

- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2555 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2546 
-ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจติ
และจิตเวชสถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2557 

อาจารย ์
(สบ 2) 

ปีการศึกษา2559 

 

จ านวนอาจารย์ประจ า วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา 2559 

1.จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  45 คน (รองผบก.  1 คน อาจารย์ 44 คน) 
2. หักจ านวนอาจารย์ดังนี้  
        - ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2.5 คน (อ.ชุติมา อ.ปาริชาติ  อ.สิวาภรณ์ คิด 0.5 ) 
        - ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 1 คน (อ.นริสา) 
        - ลาเลี้ยงดูบุตร  2  คน (อ.ธิดารัตน์    อ. เขมิกา)        
คงเหลือจ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 45 – 5.5 = 39.5 คน 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 


