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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเดิมชื่อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรม
ต ารวจ  เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่  พ.ศ.2513 โดยด าริของ  ฯพณฯท่านพลต ารวจเอกประเสริฐ  รุจิรวงศ์  
ซึ่งเป็นอธิบดีกรมต ารวจในสมัยนั้น   โดยที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมา
ก่อน จึงมีความรู้และความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น   ท่านด าริว่าปัญหา
ขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
ให้แก่หน่วยงานสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือสนับสนุน
การบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการ
ต ารวจและครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  
และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา   
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ และโทรสาร 0-2207-6083 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ในระดับหลักสูตร การด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 โดยมีผลการประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนจาก
การตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ก าหนด 
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

5 3.99 
4.50 

2.2  การได้งานท าหรือผลงาน วิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 5.00 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 5 4.00 

3.67 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

5 4.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 5 3.00 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนจาก
การตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5 3.00 

3.57 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ 
      - ผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
5 
5 
 
5 

 
5.00 
 
4.17         
           4.72 
 
5.00 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 5 3.00 
5.  หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 5 4.00 

4.19 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5 
4.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 5 4.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

5 
4.75 

6.สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 5 
3.00 3.00 

ผลการประเมิน 3.88 ระดับด ี

 
1.2 ข้อเสนอแนะในภาพรวม  

จุดเด่น 

 1. บุคลากรมีความภาคภูมิใจและรักองค์กร สามัคคี มีความเสียสละ แม้ว่ามีบางระบบที่ไม่เอ้ือ
เท่าท่ีควร 

 2. ผบก.วพ.รพ.ตร. เป็นผู้ที่รู้งานและช่วยเหลืออ านวยการท างานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจได้มีประสิทธิภาพ 

 3. นักศึกษามีวินัย และ จิตอาสา ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชน โดยเฉพาะในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ 

 4. แพทย์ใหญซ่ึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนระบบการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจเป็นอย่างดี 
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 5. นักศึกษารู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจบ่มเพาะให้นักศึกษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี 
 6. นักเรียนที่สอบเข้ามาเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจ (IN PUT) มีคะแนนการสอบเข้า (GAT 
PAT) เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ค่อนข้างสูงแสดงว่ามีผู้สนใจเลือกสมัครสอบเข้ามา
เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจจ านวนมาก   
 7. มีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1. ระเบียบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยในการท าวิจัยของอาจารย์ มีระบบการเบิกจ่ายที่ยุ่งยาก จึงควร
ศึกษาระเบียบ และท าข้อตกลงกับหน่วยที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการด าเนินงาน 

 2. การแต่งตั้งผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจควรเป็นไปตามระบบการสรรหาผู้บริหารตามที่
สภาการพยาบาลเคยให้ข้อเสนอไว้ เพราะเป็นไปตามเกณฑ์ส าคัญของสภาวิชาชีพ ซึ่งจะมีผลต่อการรับรอง
สถาบันจากสภาการพยาบาล 

 3. บุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งท าให้ขาดก าลังใจในการปฏิบัติงานจึงควร
สนับสนุนกรอบอัตราก าลังเพื่อท าการบรรจุแต่งตั้ง 

 4. รูปแบบการเขียนรายงานตนเอง SAR ที่เป็นกระบวนการ ยังไม่สะท้อนให้เห็น Process ในการ
ด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาในการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 
1. ความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเดิมชื่อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรม
ต ารวจ  เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่  พ.ศ.2513 โดยด าริของ  ฯพณฯท่านพลต ารวจเอกประเสริฐ  รุจิรวงศ์  
ซ่ึงเป็นอธิบดีกรมต ารวจในสมัยนั้น โดยที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน 
จึงมีความรู้และความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น   ท่านด าริว่าปัญหาขาด
แคลนพยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
ให้แก่หน่วยงานสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือสนับสนุน
การบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการ
ต ารวจและครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  
และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา  พอสรุปได้ดังนี้ 

พ.ศ.2513 กรมต ารวจมีนโยบายให้กองแพทย์ จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย
เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรก เมื่อวันที่  20 มีนาคม  พ.ศ.2513 โดยส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ในขณะนั้นเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ระยะเวลาศึกษาตลอด
หลักสูตร  3 ปี  6  เดือน  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ส าเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาล
ผดุงครรภ์และอนามัย (เทียบเท่าอนุปริญญา) พ.ศ.2522 กองแพทย์กรมต ารวจ ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ 
โดยยกฐานะขึ้นเป็นส านักงานแพทย์ใหญ่ (เทียบเท่ากองบัญชาการ) โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย  จึงได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (เทียบเท่ากองบังคับการ) เมื่อวันที่  26 
เมษายน  พ.ศ.2522 โดยรวมโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผลิตบุคลากรพยาบาลหลายระดับไว้ด้วยเช่นกัน เช่น  
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนามและหลักสูตร
อบรมสายการแพทย์โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 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   
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งานธุรการมีฐานะเทียบเท่าแผนก  ท าหน้าที่ธุรการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจทั้งหมด  ส่วนอีก 
7 งาน  มีฐานะเทียบเท่ากองก ากับการขณะเดียวกันมีการปรับปรุงหลักสูตรจากระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน  
เป็น 4 ปี โดยเพ่ิมวิชาการต ารวจจ านวน 320 ชั่วโมง ไว้ในหลักสูตรด้วย เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถ
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยต ารวจตรี โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษอีก ซึ่ง
ทบวงฯ  ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2522 

พ.ศ.2523 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จัดท าหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยต่อเนื่อง
ส าหรับ นักศึกษาที่ก าลังเรียนในหลักสูตรเดิม ที่ใช้เวลาศึกษา 3 ปี 6 เดือน โดยเพ่ิมวิชาที่ ส าคัญในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลและขยายเวลาเรียนเป็นเวลา 4 ปี  ให้ได้มาตรฐานตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย
ก าหนดและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งทบวงฯ ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน  พ.ศ.2523 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
 พ.ศ.2526 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาล
ผดุงครรภ์อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้หลักสูตรได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการแพทย์การพยาบาล  การ
พัฒนาการของโรค  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีการจัดหมวดวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
พยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่น ๆ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ  ก.พ.  รับรองแล้วเมื่อ
วันที่  24 มีนาคม  พ.ศ.2526 
 พ.ศ.2530 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเข้าสมทบในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530 ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 84 ตอนที่  269 เมื่อวันที่  
28 ธันวาคม  พ.ศ.2530 
 พ.ศ.2532 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ และได้ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รั บปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2532 จากการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  
เป็นผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันสมทบเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2532 และในรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.2538 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ขอวิเคราะห์ และก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจ เมื่อ
วันที่  7 ตุลาคม พ.ศ.2540 ดังนี้ 
 1. ฝ่ายอ านวยการ 
 2. ฝ่ายปกครอง 
 3. ฝ่ายบริการการศึกษา 
 4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 5. ภาควิชาหลักการพยาบาล 
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 6. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
 7. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป 
 8. ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
 9. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
 10. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
 11. ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 12. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์กระดูกและอุบัติเหตุ 

พ.ศ.2544 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ส าเร็จ
การศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลเฉพาะทางเพ่ิมข้ึนในปีเดียวกัน
นี้ได้ท าวิจัยการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพ่ือน าผลของการวิจัยมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

พ.ศ.2546 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ
พยาบาล  ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ปฏิบัติงานให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในระดับหัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วย
ของโรงพยาบาลต ารวจ ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนา
บุคลากร  งบประมาณคุณภาพการพยาบาล  สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ตลอดจน
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล  และในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้
ด าเนินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม CU.QA  84.1 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่ง
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  6  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  ถึงวันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 และต่อมาได้มีการปรับปรุงระบบเป็น  CU – 
QA  Model จนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ.2548 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับอนุมัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติให้รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา2548 จ านวนนักศึกษาพยาบาล 70 คน โดยใช้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ.2532 น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยใช้
หลักสูตรพยาบาลพ่ีเลี้ยงของสภาการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรพยาบาล ที่
ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลต ารวจให้มีคุณสมบัติและ
ความสามารถเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยงตามประกาศสภาการพยาบาลในปีเดียวกันนี้  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เมื่อวันที่  30  
มิถุนายน  พ.ศ.2548 โดยแบ่งออกเป็น  1  งาน  2 ฝ่าย  และ  1  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
  1. งานอ านวยการ 
  2. ฝ่ายพัฒนา  1 
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  3. ฝ่ายพัฒนา  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  เพ่ือให้
สอดคล้อง  กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2545 และข้อก าหนดมาตรฐานประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล  เมื่อวันที่  14 มีนาคม  พ.ศ.2549 
จากการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2549 กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2549 เป็นรุ่นแรก   

พ.ศ.2552 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล  
ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์  แก่บุคลากรสายการพยาบาลและอาจารย์พยาบาลโรงพยาบาลต ารวจ
จ านวน 50 นาย  และเตรียมการเปิดอบรมในปีงบประมาณ 2553 อีก 1 รุ่น  จ านวน 45 นาย  และ
เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2549 ครบวาระการปรับปรุง  จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชุดใหม่ขึ้น 

พ.ศ.2554  คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2555 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2554 กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นรุ่นแรกถึง ปัจจุบัน 

พ.ศ.2556  เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ครบวาระในปี 
2559 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชุดใหม่ข้ึน 

พ.ศ.2558 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เริ่มด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2545 และข้อก าหนดมาตรฐานประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนของ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างด าเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

พ.ศ.2559 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับอาจารย์ ใหม่และพยาบาลพ่ีเลี้ยง โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพ่ีเลี้ยงของสภาการพยาบาล  มี
วัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลต ารวจ รวมถึงอาจารย์พยาบาลให้มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับการ
เป็นผู้สอนในคลินิกและร่วมจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 

พ.ศ.2560  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ควรจะเริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560 กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นแรก จะเนื่องด้วยยังไม่
ประกาศ มคอ.1 ปีการศึกษา 2560 ท าให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจใช้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ไปก่อน โดยที่สภาการพยาบาลได้อนุญาตให้
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจขยายเวลาใช้หลักสูตรดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี  
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ        
วิสัยทัศน์ 
  เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
พันธกิจ  
  1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  2) ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  3) วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  4) บริการวิชาการแก่สังคม 
  5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 
 ปรัชญา   
  มาตรฐานวิชาการ  สานคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 
 ปณิธาน  
  มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
 อัตลักษณ์   
  มีวินัย ใจอาสา 
 เอกลักษณ์   
  การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
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ส่วนที่ 3 

วิธีการประเมินผล 
 

3.1 รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1. ดร. เบ็ญจา    เตากล่ า  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร. สาระ   มุขดี  กรรมการ 
3. พ.ต.อ.หญิง สถาพร   กลางคาร กรรมการ 

3.2 การวางแผนและการประเมิน 

ก่อนการประเมิน 

 1) มีการศึกษารายงานของหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณา Common data set โดยพิจารณา
เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

 2) จัดท าตารางการตรวจประเมิน ระบุกิจกรรม รวมทั้งรายชื่อกลุ่มที่ต้องการสัมภาษณ์ ให้ทาง
หน่วยงานเตรียมให้พร้อม 

 3) แจ้งให้หน่วยงานให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการส าหรับผู้ประเมิน 

 4) ประสานการเดินทาง การจัดเตรียมสถานที่ พ้ืนที่ท างานคณะตรวจเยี่ยม 

 5) ประชุมแบ่งงานระหว่างผู้ประเมินเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ 

ระหว่างการประเมิน 

1) เตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจง 

2) ชี้แจงในส่วนของวัตถุประสงค์ของการเข้าประเมิน คณะกรรมการการประเมินฟังสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละองค์ประกอบ 

4) สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า 

5) สัมภาษณ์ผู้จัดท า SARในแต่ละองค์ประกอบ 

6) ตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลในทุกภาคส่วน 

7) ตัดสินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน 

8) วิเคราะห์สรุปผล น าเสนอผลการประเมิน 

หลังการประเมิน 

1) ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน 

2) เปิดโอกาสให้วิทยาลัยชี้แจงภายในระยะเวลา 1สัปดาห์ 
3) สรุปผลการท างานและยืนยันผลการประเมิน 

3.3 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
1) ศึกษา SAR พิจารณาตัวบ่งชี้ มาตรฐาน เอกสารหลักฐานที่ระบุ 
2) ศึกษาเอกสารที่จัดเก็บ พิจารณาความถูกต้องอย่างละเอียดจากรายละเอียดของ SAR และ 
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เอกสารหลักฐาน 
3) สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า เพ่ือยืนยันผลของ

ข้อมูล 
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ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน 

 การประเมินคุณภาพระดับสถาบันท าการประเมินทั้งหมด 5 องค์ประกอบ รวม 13 ตัวบ่งชี้ ได้ผล
การประเมิน รวมถึงมีจุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา แยก
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 5 3.88 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 3.48 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 3.59 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5 5.00 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5.00 

 
ระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 5 3.88 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 3.48 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 3.59 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5.00 

 
จุดเด่น 
 1.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่โดดเด่น คือ ความมีระเบียบวินัยมีจิตอาสา 
 2. ต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
 3. FTES เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. ผู้สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีเด็กคะแนน
ค่อนข้างสูงส่วนใหญ่สละสิทธิ์ เนื่องจากมีแหล่งเรียนอ่ืนที่มีการมอบตัวก่อน วพ.รพ.ตร. จึงควรพัฒนา
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ระบบการคัดเลือกให้เร็วขึ้นและการมอบตัวเป็นนักศึกษาให้รวดเร็ว เพ่ือลดอัตราการสละสิทธิ์ของนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนสูง 
 2. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องน้ า ห้องเรียน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามผลการประเมินของนักศึกษา  
 3. ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านการขอขึ้นทะเบียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (น้อยกว่าเกณฑ์)อาจมีผล
จากการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเฉพาะความไม่พร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 4. ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา มีการพัฒนาปรับปรุงผลที่เกิดขึ้นไม่ครบทุกด้าน มีเพียงบางด้านที่มีผล
การประเมินดีขึ้นเท่านั้น 
 5. นักศึกษาสะท้อนในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอใน
การเข้าไปท างาน หรือทบทวนต ารา  ห้องสาธิตไม่พร้อมให้เรียนรู้ขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นห้องเรียนไม่เอ้ือต่อ
การเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่สะดวกต่อการจัดกลุ่ม 
 6. ไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนในระบบการพัฒนาอาจารย์ เช่น ระบบการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เด่นชัด ควรจะมีแผนระยะยาวในการพัฒนา เตรียม และส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ชัดเจนและแยกงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรออกจากภาควิชามีแผนงานจัดภาระงาน
ของการท าผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 7. เมื่อประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรแล้วต้องหาแนวทางพัฒนาตามตัวบ่งชี้ให้ดีขึ้น ใน
ทุกเรื่อง 
 8. ควรเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าให้เป็นไปตามเกณฑ์  โดยการหาทุนการสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาเอก กับอาจารย์ประจ า 
 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
ระดับคณะ/สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 0.00 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5 4.64 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. ระเบียบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยในการท าวิจัยของอาจารย์ มีระบบการเบิกจ่ายที่ยุ่งยาก จึงควร
ศึกษาระเบียบ และท าข้อตกลงกับหน่วยที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการด าเนินงาน 

 
 



ระดับคณะ/สถาบัน 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 5 

 
ระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 3 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. ควรปรับปรุง SAR ให้เห็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นในทุกปีและเป็นปัจจุบันและควรศึกษาการเขียน
SAR ให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดของ สกอ. 
 
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับคณะ/สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรปรับปรุงการเขียนSAR ให้เห็นการด าเนินและการปรับปรุงที่ดีขึ้นในทุกปีและเป็นปัจจุบัน 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 4 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 5 

 
 
 



ระดับคณะ/สถาบัน 
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ระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 4 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 5 4.20 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 5.00 

 
จุดเด่น 
 1. การจัดท าแผนมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งปรากฏในการรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการติดตามบัณฑิต ปีงบประมาณ 2560 
จุดทีค่วรพัฒนา 
 1. กระบวนการวิเคราะห์ทางการเงินควรให้ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการโดยใช้รายงาน
จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  มีการวิเคราะห์การเงินตามไตรมาสโดยจัดท ารายงานมาวิเคราะห์ หาสาเหตุเชิง
ประจักษ์ เพ่ือน าผลมาท าการวิเคราะห์วางแผนการจัดตั้งเงินงบประมาณในปีงบประมาณปีต่อไปซึ่งต้อง
เป็นไปตามพันธกิจของ วพ.รพ.ตร. 
 2. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกชัดเจนแต่น้อยซึ่งไม่พอเพียงต่อการใช้จ่าย 
 3. ระบบการจัดการข้อร้องเรียน ยังไม่มีระบบและกลไกท่ีชัดเจน รวมถึงแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่พบ อาจเกิดจากการขาดงบประมาณสนับสนุน 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. การรายงานกิจการประจ าปีควรให้สอดคล้องกับปีงบประมาณเพ่ือที่จะได้สรุปผลทางการเงิน 
 2. ควรน าผลการวิเคราะห์ทางการเงินน ามาใส่ในรายงานกิจการประจ าปี 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ระดับคณะ/สถาบัน 
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมิน 
 
5.1 สรุปคะแนนประเมินคุณภาพระดับคณะ 
 สรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  มีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 5 4.11 3.78 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 3.48 3.48 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

5 3.59 3.59 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า 

5 5 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 5 5 

2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

5 
 

5 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

5 0 0 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

5 4.64 4.64 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5 5 5 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

5 5 5 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 5 4 

5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

5 5 5 

 
คะแนนเฉลี่ย  

4.29 
(ระดบัดี) 

4.20 
(ระดบัดี) 



ระดับคณะ/สถาบัน 
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5.2 สรุปคะแนนประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 
 สรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 มีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 5 4.11 3.88 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 3.48 3.48 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

5 3.59 3.59 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 5 5 

2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

5 
 

5 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

5 0 0 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

5 4.64 4.64 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5 5 3 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

5 5 5 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 5 4 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 5 4.29 4.2 
5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

5 5 5 

 
คะแนนเฉลี่ย  

4.24 
(ระดบัดี) 

3.98 
(ระดบัดี) 

 
 



ระดับคณะ/สถาบัน 
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5.3 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน วิเคราะห์แยกตามปัจจัยน าเข้า ( I ) กระบวนการ ( P ) และ
ผลลัพธ์ ( O ) ได้ผลดังนี้ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง   
                เร่งด่วน  
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้           
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี           
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 4.02 5.00 3.88 4.33 ระดับดี 

2 3 0.00 5.00 4.64 3.21 ระดับพอใช้ 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 4.50 - 4.50 ระดับดี 

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน 3.02 4.86 4.26 4.20 ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับคณะ/สถาบัน 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 | 19  

5.4 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน วิเคราะห์แยกตามปัจจัยน าเข้า ( I ) กระบวนการ ( P ) และ
ผลลัพธ์ ( O ) ได้ผลดังนี้ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
เร่งด่วน  
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้           
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี           
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 3.54 5.00 3.88 4.19 ระดับดี 

2 3 0.00 5.00 4.64 3.21 ระดับพอใช้ 

3 1 - 3.00 - 3.00 ระดับพอใช้ 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 3 - 4.50 4.20 4.40 ระดับดี 

รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมิน 2.36 4.57 4.24 3.98 ระดับดี 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินคุณภาพ 

 
1.1 ข้อมูลโดยสังเขป/ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับนี้ ให้ความส าคัญต่อกระแสการเปิดตลาดการค้า
เสรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เกิดทักษะทางวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ท า
ให้เกิดภัยพิบัติในหลายๆ ประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มุ่งเน้นผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาทางการพยาบาลที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการพันธกิจด้านบริการสังคม และด้าน
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ในกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่ม มีจิตอาสาและ
ระเบียบวินัย เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงบนพ้ืนฐานองค์ความรู้จากเนื้อหาวิชาการ การปฏิบัติจริง การน าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมาบูรณาการสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมและต่อเนื่องโดยมีอาจารย์ร่วมด าเนินการ ภายใต้ความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมในการบริการผู้ป่วยและ
ประชาชนทั้งในภาวะปกติ วิกฤต และฉุกเฉิน ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

การบริหารหลักสูตร 
 1.  คณะกรรมการบริหารวิชาการรับผิดชอบก าหนดนโยบาย แผนการจัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร 
 2.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 3.  ภาควิชาที่มีกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/สถาบันอ่ืนรับผิดชอบ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามลักษณะวิชา และการประเมินผลในแต่ละรายวิชาโดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามระบบและกลไกท่ีก าหนด 
 4. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานของรายวิชา และจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 



ระดับหลักสูตร 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 | 22  

1.2 วิธีการประเมิน 
 (1) การวางแผนการประเมินก่อนและหลังการตรวจประเมินหลักสูตร 
  1. รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานประเมินตนเองของหลักสูตร 
  2. น าข้อมูลของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ให้คะแนนตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ 
  4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 (2) วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
  2. การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
  3. ให้คะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 (3) ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร 
1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ปราณี       เสนีย์ - ศษ.ด.(หลักสตูรและการสอน)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ.2545 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวทิยาลัยมหิดล
พ.ศ.2539 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(์เทียบเท่า
ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2526 

2 ผศ.พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ     ภูสาหัส -พย.ม.(การพยาบาลมารดาและทารก) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2540 
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปรญิญา
ตรี) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2526 

3 ผศ.ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ดร.สมสุข       ภาณุรัตน์ - พย.ด. (การพยาบาล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2553 
- วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 
2543 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2538 

4 พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช - พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2546 
- ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรเ์ทียบเท่าปริญญาตรี
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2528 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

5 พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์     แสงรุ่ง - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 
2554 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. 2545 

6 ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ยุวดี      แตรประสิทธิ์ - พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.2551 

 
1.4 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 รศ.พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง ประธานอนุกรรมการ 
2 รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล รองประธานอนุกรรมการ 
3 รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ปราณี  เสนีย์ อนุกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4 ผศ.พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส อนุกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5 พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช อนุกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6 ผศ.ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ดร.สมสุข       ภาณุรัตน์ อนุกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7 พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย อนุกรรมการ 
8 พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต อนุกรรมการ 
9 ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ยุวดี      แตรประสิทธิ์ อนุกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10 พ.ต.ท.หญิง ปริญญา  แก้วสงค์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
11 พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12 พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง อนุกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13 นางสาว อาภาวี  ศิลปสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ 
14 นางสาว ผ่องศรี  สมเพชร เจ้าหน้าที่ 
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ส่วนที่ 2 
จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับหลักสูตร 

 จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระดับหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจจากการตรวจ
ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2560 มีดังนี้ 
2.1 จุดเด่น 
 1) นักเรียนที่สอบเข้ามาเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจ (INPUT) มีคะแนนการสอบเข้า (GAT PAT) 
เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ค่อนข้างสูงแสดงว่ามีผู้สนใจเลือกสมัครมากนักเรียนที่
สอบเข้ามาเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจ (INPUT) มีคะแนนการสอบเข้า (GAT PAT) เพ่ือรับการคัดเลือก
เป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ค่อนข้างสูงแสดงว่ามีผู้สนใจเลือกสมัครมาก 
 2) มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1)  จากข้อสังเกตปีการศึกษา 2560 ยังใช้โครงสร้างของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปี 2554 
ซึ่งใช้มาเป็นปีที่ 6 แล้วควรต้องท าหนังสือไปยัง สกอ. เพ่ือขอความเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรดังกล่าว 
 2) ควรมีระบบให้อาจารย์ทั้งหมดประเมินการบริหารการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
พยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
 3) ผู้สอนต้องรับผิดชอบการสอนเพื่อให้เกิด Learning outcome ของนักศึกษา และอาจารย์ต้อง
ท าการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 8) ควรน าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนา ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
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ส่วนที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรท าการประเมินทั้งหมด 6 องค์ประกอบ รวม 14 ตัวบ่งชี้ 
ได้ผลการประเมิน รวมถึงมีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแยกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ข้อ เกณฑ์ 
ข้อที่

ประเมิน 
() 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ระบุเหตุผล 
กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผ่าน  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผ่าน  
3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 
 ผ่าน  

จ านวนข้อที่ประเมิน 3  ผลการประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน  3 

จุดเด่น 
- 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
-  

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 3.99 

2.2  การได้งานท าหรือผลงาน วิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 5.00 
จุดเด่น 
 1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่โดดเด่น คือ ความมีระเบียบวินัยมีจิตอาสา 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. ควรมีการพัฒนาและปรับประเด็นด้านทักษะด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา ให้เด่นชัด 
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องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
3.1 การรับนักศึกษา 5 4.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 4.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 5 3.00 

 
จุดเด่น 
 - 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. มีการทบทวนแนวทางพัฒนาทักษะความรู้และด้านปัญญาที่ได้คะแนนน้อยในการประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นรูปแบบ 
 2. ผู้สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีเด็กคะแนนสูงค่อนข้างสละสิทธิ์ มาก 
เนื่องจากมีแหล่งเรียนอ่ืนที่มีการมอบตัวก่อน วพ.รพ.ตร. จึงควรพัฒนาระบบการคัดเลือกให้เร็วขึ้นและ
การมอบตัวเป็นนักศึกษาให้รวดเร็ว เพ่ือลดอัตราการสละสิทธิ์ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกท่ีมีคะแนนสูง 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5 3 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
      - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
5 
5 
5 

 
5 
4.17      4.72 
5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5 3 
 
จุดเด่น 
 1. อาจารย์มีความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้คุณวุฒิโดยใช้
ทุนส่วนตัวจนส าเร็จการศึกษา 
 2. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการส่งเสริมเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างชัดเจน มีการเลื่อนไหล
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ สร้างหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เพ่ือให้มีความเทียบเคียง
กับสถาบันการศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. ไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนในระบบการพัฒนาอาจารย์ เช่นระบบการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เด่นชัด ควรจะมีแผนระยะยาวในการพัฒนา เตรียม และส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ชัดเจนและแยกงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรออกจากภาควิชามีแผนงานจัดภาระงาน
ของการท าผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5 4.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  5 4.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 5 4.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

5 4.75 

 
จุดเด่น 
 1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. รูปแบบการเขียนรายงานตนเอง SAR ที่เป็นกระบวนการ ยังไม่สะท้อนให้เห็น Process ในการ
ด าเนินการ เพื่อการพัฒนาในการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ดีขึ้น 
  
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5 3.00 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 1. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องน้ า ห้องเรียน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามผลการประเมินของนักศึกษา  
 2. นักศึกษาสะท้อนในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอใน
การเข้าไปท างาน หรือทบทวนต ารา  ห้องสาธิตไม่พร้อมให้เรียนรู้ขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นห้องเรียนไม่เอ้ือต่อ
การเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่สะดวกต่อการจัดกลุ่ม 
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน 
4.1 สรุปคะแนนประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
 สรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 3.99 3.99 

2.2  การได้งานท าหรือผลงานวจิัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 5 5 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 5 4 4 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 4 4 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 5 4 3 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5 3 3 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
      - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 
5 
5 
 
5 

 
5 
4.17        4.72 

 
5 

 
5 
4.17         4.72 

 
5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 5 4 3 
5.  หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 5 4 4 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

5 4 4 

5.3 การประเมินผู้เรียน 5 4 4 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษา
แห่งชาติ  

5 4.75 4.75 

6.สิ่งสนับสนนุ 
การเรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 5 4 3 

 
คะแนนเฉลี่ย 

 4.11 
(ระดบัดีมาก) 

3.88 
(ระดบัดี) 
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4.2 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิเคราะห์แยกตามปัจจัยน าเข้า (  I ) กระบวนการ ( P ) 
และผลลัพธ์ ( O ) ได้ผลดังนี้ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน0.01-2.00 ระดับ

คุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี        
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 
 

2  -  - 4.50 4.50 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.67  -  - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 3 3.57  -  - 3.57 ระดับคุณภาพดี 

5 4 4.00 4.25  - 4.19 ระดับคุณภาพดีมาก 

6 1  - 3.00  - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม   13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.67 3.94 4.50 3.88 ระดับคุณภาพดี 
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รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

 
สัมภาษณ์เดี่ยว 
 1. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
กลุ่มผู้บริหาร 
 1. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (วิชาการ) 
 2. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (บริหาร) 
 3. หัวหน้าภาควิชา 8 ภาควชิา 
 
กลุ่มอาจารย์ 
 1. พ.ต.อ.หญิง ไฉไล  เที่ยงกมล 
 2. พ.ต.อ.หญิง อารญา โถวรุ่งเรือง 
 3. พ.ต.อ.หญิง สมสุข ภาณุรัตน์ 
 4. พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช 
 5. พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ จันทนพ  
 6. พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี 
 7. พ.ต.ท.หญิง กานดา สุขมาก 
 8. พ.ต.ท.หญิง เขมิกา ปาหา 
 9. พ.ต.ต.หญิง ยุวด ี แตรประสิทธิ์ 
 10. พ.ต.ต.หญิง พรรณทิพา เวชรังส ี
 11. ร.ต.อ.หญิง นริสา จันทบุรี 
 
กลุ่มฝ่ายสนับสนุน 
 1. พ.ต.ท. สุรชัย แก้วพิกุล 
 2. พ.ต.ท. ธนสิษฐ ์ ธนเศรษฐ์สุธี 
 3. พ.ต.ท.หญิง เนตรตรา คชเชนทร์ 
 4. พ.ต.ท.หญิง กัญญา ทองแดง 

 5. ร.ต.อ.หญิง นาวา อันเสน 

 6. ด.ต.หญิง เพียงใจ บุญทอง 
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กลุ่มศิษย์เก่า 
 1. พ.ต.ท.หญิง สวิชชา  ตะนะวิไชย 
 
กลุ่มนักศึกษา 
 1. นศพต. วรัมภา เซี่ยงฉิน ชั้นปีที่ 4 
 2. นศพต. ลลิตา ต่อชีวี ชั้นปีที่ 4 
 3. นศพต. สุพิชชา วิเชียร ชั้นปีที่ 3 
 4. นศพต. จุฑามาศ กงทอง ชั้นปีที่ 3 
 5. นศพต. ศุภิสรา ศิลปวรนันท์ ชั้นปีที่ 3 
 6. นศพต. สิริกานดา บุญทันเสน ชั้นปีที่ 3 
 7. นศพต. ฐิตินันท์ นักตรีพงษ์ ชั้นปีที่ 2 
 8. นศพต. ขวัญจิรา เพ็ชรปูน ชั้นปีที่ 2 
 9. นศพต. ศุภนุช น้อยพิทักษ์ ชั้นปีที่ 2 
 10. นศพต.สุชานรี วิสุทธากุล ชั้นปีที่ 2 
 11. นศพต.กัญญาณัฐ ทรศัพท์ ชั้นปีที่ 1 
 12. นศพต. สิริญาภัค ศิร ิ ชั้นปีที่ 1 
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บันทึกจากการสัมภาษณ์ 
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  

เวลา 13.00– 16.00 น. 
 
กลุ่มผู้บริหาร 
ผู้สัมภาษณ์ : ดร.เบ็ญจา  เตากล่ า 
สรุปการสัมภาษณ์   ผู้บริหาร 

- มีประสบการณ์ทางด้านการสอน มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน  และมีแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารงานให้ดีขึ้น 

บันทึกจากการสัมภาษณ์  ผู้บริหารระดับรอง 
รอง ผบก.วพ.รพ.ตร. 
ทนท.หน.ภาควิชา กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. 
ผกก.ฝ่ายพัฒนา 1วพ.รพ.ตร. , ผกก.ฝ่ายพัฒนา 2วพ.รพ.ตร.  
สรุปการสัมภาษณ์ 

- มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร และอาจารย์ 
- มีความต้องการให้องค์กรสนับสนุนเงินทุนให้คณาจารย์เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
กลุ่มอาจารย ์
ผู้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สาระ มุขดี 
                ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 
ข้อมูลจากผู้รับสัมภาษณ์ 
ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาในมุมของอาจารย์ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

1. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจให้โอกาสในการพัฒนา ท าให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น (ผศ., 
รศ.) 

2. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

3. การพัฒนาอาจารย์เรื่องการเรียนการสอนศาสตร์และศิลป์ การพยาบาลเฉพาะทาง 
4. มีการวางแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์พยาบาล 
5. มีการปรับหลักเกณฑ์สนับสนุนเงินทุนวิจัย 
6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ เช่น อบรมครูพ่ีเลี้ยง การเขียนแผนการสอน การวิพากษ์ มคอ. ใน

แต่ละปีการศึกษา 
7. ผลักดันให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
8. จัดตารางคิวศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ 
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9. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร 
10. อยากให้สนับสนุนงบประมาณการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 
กลุ่มฝ่ายสนับสนุน 
ผู้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สาระ มุขดี 
                ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 
ข้อมูลจากผู้รับสัมภาษณ์ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีส่วนพัฒนาบุคลากรอย่างไรบ้าง 

1. ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการอบรมความรู้เพ่ิมเติมตามสายงานเป็นประจ าทุกปี ทุกคนได้รับการ
พัฒนานอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาตนเอง โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานละ 15,000 บาท
และหน่วยงานได้รับงบสนับสนุนไม่เพียงพอก็จะจัดสรรโดยการเกลี่ยงบประมาณให้เพียงพอ 
ปัญหาอุปสรรคที่อยากให้พัฒนาและปรับปรุง 

1. การไม่มีบุคลากรมาช่วยงาน ขณะนี้มีเพียงต าแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งถ้าเขาลาออกงานก็จะ
สะดุด อยากให้มีบุคลากรทดแทน โดยให้เขามีความมั่นคงได้รับการบรรจุต าแหน่ง 

2. ปัญหาเรื่องระบบการเงิน งบประมาณ การคลังและพัสดุ ขาดคนช่วยงานท าให้ต้องใช้คนท างาน
หลายหน้าที่ ซึ่งถูกท้วงติงจากจากฝ่ายตรวจสอบเสนอว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง 

3. อยากให้มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอาจจะต้องอาศัย
ความสามารถด้านองค์ความรู้ของสายวิชาการมาช่วยให้ความรู้ 

4. ฝ่ายสนับสนุน ไม่สารถตอบสนองความต้องการของอาจารย์ได้ตามที่ต้องการ ในเรื่องของวัสดุ 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น ไมโครโฟนไร้สายถ่านหมดบ่อยมาก และจัดหาให้ไม่ทัน อยากให้อาจารย์แจ้ง
ความประสงค์เม่ือต้องการใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐาน 
 
กลุ่มนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ผู้สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สาระ มุขดี 
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 
จุดเด่นของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ คืออะไร 

1. การมีวินัยใจอาสา  
2. การวินัยช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
3. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีจิตอาสาสามารถช่วยเหลือผู้อื่น 
4. การมีวินัย มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ ความอดทนกับทุกสภาวะแวดล้อม และการฝึกระเบียบต่างๆ ส่งผลดี

ต่อการท างาน 
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ความสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
1. มีสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจ และมีการจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์ เช่น การรับน้อง การ

เลี้ยงเถาว์ซึ่งเป็นจุดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
2. การจัดประชุมวิชาการประจ าปี เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเก็บหน่วย CNEU 
3. จากโครงสร้างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง 
4. ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่มีการน าใช้เทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น 
5. การเรียนรู้ภาษามีความส าคัญ ควรเลือกเรียนรู้เฉพาะทาง 
6. พยาบาลต้องมีความรู้รอบด้าน ใช้ปัญหาในการคิด เพ่ือหาโอกาสที่เหมาะสมกับตนเอง 

สะท้อนความประทับใจในการเรียนการสอน และการพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจความ
ประทับใจ 

1. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีจ านวนนักศึกษาน้อย ท าให้มีความรักความผูกพัน รุ่นพ่ีช่วยเหลือรุ่น
น้อง 

2. ครูอาจารย์เปรียบเสมือนพ่อแม่ สอนเรื่องการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน 
3. การฝึกปฏิบัติอนามัยชุมชนมีความร่วมมือ ความขยันขันแข็ง ความผูกพันรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
4. สายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ความผูกพันกัน วิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกด้าน 
5. การเรียนวิชาชีพพยาบาล ท าให้เรารักตนเอง รักคนอ่ืน รักผู้ป่วยมากขึ้น 
6. อาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเรื่องการเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ มีการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้า

มาท าให้นักศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน 
7. ความเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ท าให้นักศึกษาอยู่กันเป็นแบบครอบครัว  

สิ่งท่ีอยากให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพัฒนาปรับปรุง 
1. อุปกรณ์ในการเรียนการสอนห้องสาธิตมีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
2. จัดสถานที่ในการอ่านหนังสือที่เพียงพอ และผ่อนคลาย 
3. มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สามารถจับต้องได้ 
4. เพ่ิมหนังสือภาษาอังกฤษให้เพียงพอต่อนักศึกษาหนังสือไม่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 
5. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ควรปูพ้ืนฐานตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  
6. ปรับปรุงหอพัก ห้องน้ า และสถานที่อ่านหนังสือ 
7. ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน 

อยากให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจปรับปรุงแผนการสอนอย่างไร 
1. การใช้โปรแกรมการสอน ท าให้นักศึกษาเข้าใจการเรียนมากข้ึน 
2. ควรมีสถานการณ์จ าลองหรือกรณีศึกษา การสาธิตก่อนการขึ้นวอร์ดท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานมากขึ้น 
เก้าอ้ีห้องเรียนไม่สะดวกต่อการจัดกลุ่ม อยากให้มีสื่อการเรียนการสอนมากกว่านี้ 
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ก าหนดการตรวจและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน2560ณ ห้องประชุมสธุี-ฉววีรรณ มีนชัยนันท์ชั้น 1วพ.รพ.ตร. 

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกัน
คุณภาพฯ  ประชุมวางแผนการด าเนินการตรวจฯ 
 

คณะกรรมการฯ  
1. ดร.เบ็ญจา เตากล่ า                ประธาน  
2. ผศ. ดร. สาระ มุขดี                กรรมการ 
3. พ.ต.อ.หญิง สถาพร  กลางคาร   กรรมการ 

09.30 – 10.00 น. 1.ประธานคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา
ฯด าเนินการเปิดประชุม และกราบเรียนเชิญผู้บังคับ
การวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ และแนะน า
ผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
2. รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯน าเสนอข้อมลูแผนพฒันาคุณภาพและ
การประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบ 
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ 
แนะน ากรรมการตรวจสอบและประเมินฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์การตรวจสอบและประเมินฯ 
ผู้เข้าร่วมรับฟัง : ผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  

 

10.00 – 10.30  น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30 – 12.00  น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ศึกษาเอกสาร / 

หลักฐาน / ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานการประเมินตนเอง 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ พบปะและหาข้อมลู

เพิ่มเตมิโดยการสัมภาษณผ์ู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

สัมภาษณ์คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
สัมภาษณ์บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
สัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลต ารวจ 

 ตัวแทน นศ. ท้ัง 4 ช้ันป ี

 ประธานนักศึกษา และประธานชมรมนักศึกษา
ต่างๆ 

สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่าวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ  
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วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ศึกษาเอกสาร / 
หลักฐาน / ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานการประเมินตนเอง (ต่อ) 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประชุมจัดท ารายงานผล

การตรวจสอบและประเมิน เพื่อเตรียมน าเสนอด้วย
วาจาในท่ีประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

15.30 – 16.30 น. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ น าเสนอจุดแข็ง 

จุดอ่อน วิธีการเสริมให้แข็งแกร่ง และ
ข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ 

 เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และบุคลากรให้ข้อมูล
เพิ่มเตมิ (ถ้ามี) 

 ประธานคณะกรรมการประกันคณุภาพฯ กล่าว
ขอบคุณ 

 ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กล่าวปิด
ประชุม 

ผู้เข้าร่วมรับฟัง :ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และผู้สนใจ 

 

 

หมายเหตุ 
 1. ก าหนดการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 2. ผู้ประสานงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ : พ.ต.ท.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล  โทร. 08-9110 -7622 
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