


คํานํา 
 
ตามท่ีโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ข้ึน ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร  โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดรับกับ
ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ. 2555 – 2564 ) แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี  ๑2 (พ.ศ.    
๒๕60 – ๒๕64) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) ยุทธศาสตรการศึกษา
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) และนโยบายแหงรัฐเปนสําคัญ โดยมุงใหทุกหนวยงานในสังกัดไดนําไป
เปนแนวทางในการจัดทําแผน และการจัดตั้งคําของบประมาณใหเหมาะสมสอดรับกับสถานการณ บทบาทหนาท่ีและ
ภารกิจของหนวยงานใหบังเกิดผลการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

  

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ เปนสถาบันอุดมศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เปนสถาบันสมทบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการควบคุมคุณภาพการศึกษาในการผลิตและพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลตํารวจ จากสภาการพยาบาล จึงไดจัดทําแผนกลยุทธ โดยใชชื่อเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือใหสอดคลองกับชื่อแผนตามแนวนโยบายของโรงพยาบาลตํารวจ ท้ังนี้ เพ่ือรองรับ
แผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และเพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยตางๆท่ีเก่ียวของเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามแผน ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

 

ผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จะเกิดข้ึนไดดวย
ความรวมมือ รวมใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการนําแผนไปปฏิบัติใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรทุกคนใน
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  โดยเฉพาะผูบริหารจะตองใหการสนับสนุนและตระหนักถึงความสําคัญของการนําแผนไป
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ยังตองมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือจะไดทราบถึงความกาวหนา ความสําเร็จของงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพ่ือนําไปเปนแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึนตอไป หรือแผนปฏิบัติราชการตอไป 
  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  ฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความรวมมือจากทุกหนวยงาน
ในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

พันตํารวจเอกหญิง 
                     (นงเยาว  สมพิทยานุรักษ) 

                                                  รองผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
                                                รักษาราชการแทน ผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

                                                              โรงพยาบาลตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
 
 



สารบัญ 
 
 
 

                   หนา 
 

บทนํา           ๑ 
 

ความเปนมา ความสําคัญ สถานการณและแนวโนม      ๑ 
 

โครงสรางการบริหารงานภายในวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ     ๓ 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ  เอกลักษณ อัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน     ๔ 
 

ยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ       ๙ 
 

นโยบายการบริหารราชการ ผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ    ๑๐ 
 

แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร        ๑๑ 
 

แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ    ๑7 
 

แนวทางกําหนดแผนกลยุทธตามนโยบายและกรอบมาตรฐานท่ีเก่ียวของ   ๑8 
 

ความเชื่อมโยงตามกรอบแผนอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานการเรียนรูท่ีเก่ียวของ   ๑9 
  เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  
 

ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตรหนวยงานตนสังกัดและยุทธศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๒1 
  เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ        
 

ภาคผนวก 
 

     -ผลวิเคราะหสภาพแวดลอม        30 
 

     -รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI)         ๓2 
 สภาการพยาบาล         

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
   

     -คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลตํารวจท่ี 108/๒๕60      ๓5 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๑ 
 
 

บทนํา 
 

ความเปนมา 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๖ ไดกําหนด

เพ่ิมเติมใหสวนราชการจัดทํา แผนปฏิบัติของสวนราชการ โดยจัดทําเปนแผนสี่ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงตอง
ใหมีความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และจะมีผลผูกพันการไดรับงบประมาณประจําปดวย รวมท้ังการ
จัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงใหสวนราชการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการประจําป โดย
ใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับ นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ัง
ประมาณการรายไดและทรัพยากรอ่ืน ท่ีจะตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เม่ือคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ จึงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖  ดังกลาวขางตน 

 

ความสําคัญ 
 แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ซ่ึงเปนแผนปฏิบัติราชการ    
ท่ีจัดทําข้ึน โดยการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และเพ่ิมเติมจุดท่ีสมควรดําเนินการ     
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 นอกจากนี้ ยังมีความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (พ.ศ. 2559 – 
2562) ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ. 2555 – 2564) ยุทธศาสตรการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2564)และยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
โดยไดกําหนดยุทธศาสตรหนวยงานไว ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาลมุงสูองคกร 
                              

                                                แหงการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 
  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางเสริมสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปน
กรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ท้ังนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ   บรรลุเปาหมายและเกิดประโยชนสุขของประชาชน   
ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศชาติตอไป 
 

 
     
 
 
 
 



  

๒ 
 
 

สถานการณและแนวโนม 
 โรงพยาบาลตํารวจ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ี
เกิดข้ึนท่ัวประเทศและประโยชนของสังคมเปนหลัก จึงอนุมัติใหวิทยาลัยพยาบาลตํารวจเปดการศึกษา ซ่ึงวิทยาลัย
พยาบาลตํารวจไดพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการ ศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ สามารถใหบริการแกสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยางสูงสุด  
  นอกจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแลว วิทยาลัยพยาบาลตํารวจยังไดมีการ
เปดสอนหลักสูตรอ่ืนๆ อีก อาทิเชน หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑ ป หลักสูตรวิชาการ
พยาบาลภาคสนาม เปนตน รวมตลอดท้ังโครงการตางๆ  ท่ีเพ่ิมเติมความรูใหแกบุคลากรในสังกัดวิทยาลัยพยาบาล
ตํารวจ  ขาราชการตํารวจในสังกัด  สํานักงานตํารวจแหงชาติ และโครงการท่ีใหบริการแกสังคมอีกหลายโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและสังคมไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ   

 
 

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจเทียบเทากองบังคับการ ประกอบดวย  
 

ฝายอํานวยการ มีภารกิจในการจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน โครงการ จัดระบบการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  
การเงิน การพัสดุ การพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 
 

ฝายพัฒนา  ๑  มีภารกิจรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการทางดานการศึกษา พัฒนาดานวิชาการ  สงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนเผยแพรงานวิจัยท่ีมีประโยชน    
 

ฝายพัฒนา ๒ ปกครองบังคับบัญชา ดูแลเรื่องการปกครองนักเรียน และดานสุขภาพรางกายและจิตใจ 
อบรม ระเบียบวินัยมารยาท ตลอดจนศีลธรรมอันดีแกผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการและ
การติดตอกับประชาชน 
 
 

 กลุมงานอาจารย มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการถายทอดวิชาการ วิจัยสรางองคความรู บริการ
วิชาการแกสังคม พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และวินัยของวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวา
ดวยวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสุขภาพในทุก
หลักสูตร และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา   

                         

 

 

 

 



  

๓ 
 
 

โครงสรางการบริหารงานภายในวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ฝายอํานวยการ 

ฝายพัฒนา ๑ 

ฝายพัฒนา ๒ 

คณะกรรมการบรหิารวิชาการและพัฒนาหลักสตูร 
   -คณะอนุกรรมการบรหิารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
   -คณะอนุกรรมการบรหิารหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย 
    พยาบาล 

ผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

กลุมงานอาจารย 
ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ภาควิชาหลักการพยาบาล 
ภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตร 
ภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร 

ภาควิชาการพยาบาลสตูินรเีวชศาสตร 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

คณะกรรมการประเมินสถาบัน 

คณะกรรมการวิทยาลยัพยาบาลตํารวจ 

รองผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ (ฝายบริหาร) รองผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ (ฝายวิชาการ) 

 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรวิชาการพยาบาลสนาม 
และหลักสตูรอ่ืนๆ 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู 
 
คณะกรรมการสงเสรมิและบริการวิชาการแกสังคม 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 
ภายนอก 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปะ และวัฒนธรรม 
และการพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และ 
สงเสริมคณุธรรมจรยิธรรมบุคลากร 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การ 
สื่อสารและแผนงานประชาสัมพันธ 



  

๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

วิสัยทศัน  พนัธกจิ   
 เอกลกัษณ  อตัลกัษณ 

ปรัชญา ปณธิาน 
 
 
 
 
 

 



  

๕ 
 
 

 
 
 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทศัน (VISION) 
 
 

เปนสถาบันที่ไดรับมาตรฐานทางการศึกษา 
พยาบาลในระดับประเทศและเปนที่ยอมรับ 

ในระดับสากล 
 



  

๖ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ (MISSION) 
 
 

๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒. ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานสาธารณสุขของสํานักงาน   
    ตํารวจแหงชาติ  
๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
๔. บริการวิชาการแกสังคม 
๕. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย     
๖. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 
     ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

 
 



  

๗ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกลักษณ       การจัดการภาวะฉุกเฉิน 

                     

อัตลักษณ        มีวินัย ใจอาสา 
 



  

๘ 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
        
  
 

 
 
 
 
       

  
 

ปรัชญา      มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม  
               นําสังคมพัฒนา 

ปณิธาน       มุงพัฒนาวิชาการ สูมาตรฐานสากล             
                  

 



  

๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก  
                      ทางการศึกษาพยาบาลมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 
 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการ 
                      ตํารวจและครอบครัว 

  

 
 

 
 



  

๑๐ 
 
 

นโยบายการบริหารราชการ ผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
   

 

 ดวยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ และฝายอํานวยการ วิทยาลัย
พยาบาลตํารวจ ไดจัดทําโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ ใหบุคลากรในสังกัดทุกนายใหไดรับความรูการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  และความสําคัญในการนําแผนไป
ปฏิบัติใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม  เปนการพัฒนาความรูเพ่ือสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ โดย
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  รวมท้ังเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  โดยในท่ีประชุมสรุป
วิสัยทัศน  วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  ป ๒๕61 คือ “เปนสถาบันท่ีไดรับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลใน
ระดับประเทศและเปนท่ียอมรับในระดับสากล”และผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ไดมอบนโยบายให
หนวยงานมุงเนนยุทธศาสตรหลัก รวม ๓ ยุทธศาสตร คือ 
  ๑. ยกขีดระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาลมุงสูองคกรแหง 
                       การเรียนรู 

๒. การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 
  ๓. สรางเสริมสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
 

 นโยบายการบริหารงานของผูบังคับการวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ    เพ่ือใหการบริหารงานของผูบังคับการ-
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ เปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจ และเปนแนวทางในการปฏิบัติ จึงไดกําหนดนโยบาย ดังนี้ 
  ๑. ดานการบริหารจัดการ  ๒. ดานวิชาการ  ๓. ดานสังคม 
 
 

 ๑. ดานการบริหารจัดการ 
  ๑.๑ เนนกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหเกิดความสมานสามัคคีในหนวยงาน โดยเนนการ                      
                           ทํางานแบบมีสวนรวม มีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี ความมีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ และ                         
                           มีความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหลดความขัดแยง ทําใหงานสําเร็จลุลวงรวดเร็ว             
                           และมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหกับเพ่ือนรวมงาน 
  ๑.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ การกระจายอํานาจ 
        บริหารไปสูทุกระดับ เพ่ือใหคิดและสรางงานตามภารกิจอยางมีคุณภาพ 
 
 

 ๒. ดานวิชาการ 
  เนนการพัฒนาอาจารยและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจในดานวิชาการอยางครอบคลุมและ
ตอเนื่อง 
 
 

 ๓. ดานสังคม 
  ๓.๑ สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการทําประโยชนใหกับสังคม ท้ังเชิงรับและ 
        เชิงรุกแกขาราชการตํารวจและประชาชน 
  ๓.๒ เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือความเปนแบบอยางและ 
                           การดํารงตนใหเกิดคุณคาตอสังคม 



 

๑๑ 

แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กจิกรรม/งาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๑.  บัณฑิตมีคุณภาพตาม ๑. การบริหารจัดการหลัก 1. หลักสูตรไดรับการ ๑. แผนบริหารและพัฒนา สภาฯ ๑๑ ๑.โครงการพัฒนาการจัด คณะกรรมการ 9๐,๐๐๐.- 
ยกระดบัขดีความ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ สูตรตามเกณฑมาตรฐาน  รับรองมาตรฐานและ การจัดการเรียนการสอน สกอ. 1.๑ การเรียนการสอนและ บริหารวิชาการ  

สามารถในการ อุดมศึกษาแหงชาติและสอด หลักสูตรและสงเสริม มีการปรับปรุงทุก ๕ ป และการพัฒนาหลักสูตร (ระดับหลักสูตร) ปรับปรุงหลักสูตร   

ปฏบิตัภิารกิจหลัก คลองกับคุณลักษณะบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง 2. ผลประเมินการสอน ๒. แผนพัฒนาคุณภาพ สภาฯ ๑0 ๒. โครงการพัฒนาและ คณะอนุกรรมการ 552,825.- 
ทางการศึกษา ท่ีพึงประสงคของสถาบัน ประสงคของสถาบัน ทุกรายวิชาของอาจารย บัณฑิตท่ีพึงประสงค  ติดตามคุณภาพบัณฑิต บริหารหลักสูตร  

พยาบาล มุงสูองค   โดยนักศึกษาและผูมสีวน    พยาบาลศาสตร  

กรแหงการเรียนรู   ไดสวนเสีย อยูในระดับดี    บัณฑิต  

   ข้ึนไป ไมนอยกวา ๓.๕๑       

   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐      
   3. มีแหลงฝกเขารวม  สภาฯ ๑๘    
   ประเมินการจัดการเรียน      
   การสอนภาคปฏิบัติ      

   ไมนอยกวา รอยละ 80      

   4. นักศึกษาทุกชั้นป  สกอ. 2.2, 3.3    

   สามารถสอบผานทุกราย  (ระดับหลักสูตร)    

   วิชาในแตละปการศึกษา      

   ไมนอยกวา รอยละ 95      

   5. ความพึงพอใจของ  สภาฯ ๑2    

   นักศึกษาปสุดทายตอคุณ  สกอ. 3.3    

   ภาพหลักสูตรอยูในระดับ  (ระดับหลักสูตร)    

   ดีข้ึนไป  ไมนอยกวา ๓.๕๑       

   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐      

   6. บัณฑิตสอบผาน  สภาฯ ๑๘    

   ความรูขอขึ้นทะเบียน      
   รับใบอนุญาตประกอบ      
   วิชาชีพฯ ภายใน ๑ ป      
   การศึกษา รอยละ ๑๐๐      
   7.  ผลการประเมิน  สกอ. 2.1    
   คุณภาพบัณฑิตจากผูใช  (ระดับหลักสูตร)    
   บัณฑิต อยูในระดับดีขึ้น       
   ไป ไมนอยกวา  ๓.๕๑        
   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐      

 



 

๑๒ 

แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กจิกรรม/งาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ ๑   8. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3. แผนพัฒนานักศึกษา สภาฯ ๑๔ ๑. โครงการกิจกรรม พน.๒ วพ.รพ.ตร. 528,355.- 

ยกระดบัขดีความ   ที่สงเสริมการเรียนรูตาม และสงเสริมอัตลักษณและ สกอ. 1.6 นักศึกษา   
สามารถในการ   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกลักษณ (ระดับหลักสูตร) ๒. โครงการฝกทักษะการ ภาควิชา พก. กลุมงาน 60,๐๐๐.- 
ปฏบิตัภิารกิจหลัก   ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ   ทํางานเปนทีม(กลุมพลวัต) อาจารย วพ.รพ.ตร.  
ทางการศึกษา   ครบทุกดาน   ๓. โครงการศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหาร 80,00๐.- 
พยาบาล มุงสูองค   9. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  สภาฯ ๑๔ หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนีย-  
กรแหงการเรียนรู   ทีส่งเสริมอัตลักษณและ  สกอ. 1.6 ผูชวยพยาบาล บัตรผูชวยพยาบาล  

   เอกลักษณของสถาบัน  (ระดับหลักสูตร) ๔. โครงการเสริมทักษะการ ภาควิชา พศ. กลุมงาน ๓7,00๐.- 
   (การจัดการภาวะฉุกเฉิน)   พยาบาลภาวะฉุกเฉินและ อาจารย วพ.รพ.ตร.  
      บรรเทาสาธารณภัย   
         
 2. ผลผลิตทางการวิจัย 2. การพัฒนาระบบงาน ๑. อาจารยประจําหลักสูตร 4. แผนพัฒนางานวิจัย สภาฯ 22, 23 ๑. โครงการตามแผนการ   คณะกรรมการวิจัย ๑29,๔๐๐.- 
 และนวัตกรรมท่ีไดมาตร วิจัยและการจัดการ มีจํานวนผลงานวิจัย หรือ และการจัดการความรู สกอ. ๑ พัฒนางานวิจัยและการจัด นวัตกรรมและการ  
 ฐานและมีการจัดการ ความรู ผลงานวิชาการ ไมนอยกวา   (ระดับหลักสูตร) การความรู จัดการความรู  
 ความรูขององคการ เพ่ือ  3 รายการ/ป      
 เปนองคกรแหงการเรียนรู  ๒. อาจารยผูรับผิดชอบหลัก  สกอ. ๑    
   สูตร มีผลงานทางวิชาการ  (ระดับหลักสูตร)    
   อยางนอย 1 รายการ/ป  สกอ. 4.2    
     (ระดับหลักสูตร)    
   3. มีการจัดการความรู  สกอ. 5.1    
   อยางนอย ๑ เรื่อง/ป  (ระดับหลักสูตร)    
         
 3. การบริการวิชาการแก 3. การบริการวิชาการ 1. มีกิจกรรมบริการวิชาการ 5. แผนการสงเสริมและ สภาฯ ๒๔ ๑. โครงการบริการวิชาการ    144,60๐.- 
 สังคมอยางมีประสิทธิภาพ แกสังคมจนเกิดผลลัพธ แกสังคม อยางนอย 1  บริการวิชาการแกสังคม สกอ. ๓.๑ แกสังคม   
 และประสิทธิผล สรางความพึงพอใจ กิจกรรม  (ระดับคณะ, ๒. โครงการประชุมวิชาการ  226,60๐.- 
  อยางตอเน่ืองและยั่งยืน   ระดับสถาบัน) ประจําป     คณะกรรมการ  
   2.  มีการบูรณาการบริการ  สภาฯ ๒๔ ๓. งานบูรณาการบริการ  สงเสริมและบริการ ไมใช 
   วิชาการแกสังคมกับการจัด   วิชาการแกสังคมกับการจัด  วิชาการแกสังคม งบประมาณ 
   การเรียนการสอนและการ   การเรียนการสอนและการ   
   วิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา   วิจัย   
         
         

 



 

๑๓ 

แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กจิกรรม/งาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

 4. การทํานุบํารุงศิลปะและ 4. การทํานุบํารุงศิลปะ ๑. มีกิจกรรมที่สงเสริม 6. แผนทํานุบํารุงศิลปะ สภาฯ ๒๕ ๑. โครงการทํานุบํารุง คณะกรรมการ ๒85,644.- 
 วัฒนธรรมอยางมีประสิทธิ และวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปะและ   และวัฒนธรรมไทย สกอ. ๔.๑ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทํานุบํารุงศิลปะ  
 ภาพและประสิทธิผล  วัฒนธรรมไทย อยางนอย 1   (ระดับคณะ, ๒. กิจกรรมบูรณาการการ และวัฒนธรรมไทย ไมใช 
   กิจกรรม  ระดับสถาบัน) เรียนการสอนกับการทํานุ  งบประมาณ 
   ๒. มีการบูรณาการการ  สภาฯ ๒๕ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   เรียนการสอนกับการทํานุ   ไทย   
   บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

   ไทย อยางนอย 1 รายวิชา      
         

ยุทธศาสตรที่ ๒ ๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ 1. มีการพัฒนาแผน ๑. ผลการดําเนินงานเปน ๑. แผนพัฒนาแผนกล สภาฯ ๑ ๑. งานพัฒนาแผนกลยุทธ คณะกรรมการ ไมใช 
การสรางความเขม เพ่ือกําหนดทิศทางการ กลยุทธเพ่ือกําหนดทิศทาง ไปตามแผนปฏิบัติราชการ ยุทธตามกระบวนการ สกอ. 5.๑ ตามกระบวนการ PDCA จัดทําแผนปฏิบัติ งบประมาณ 
แข็งในการบรหิาร พัฒนาและการดําเนินงาน การพัฒนาและการดําเนิน ประจําป และบรรลุตาม PDCA (ระดับคณะ,  ราชการ วพ.รพ.ตร.  
 ตามพันธกิจหลักขององคกร งานตามพันธกิจหลักของ ตามตัวชีว้ัดของแผน  ระดับสถาบัน)    

  องคกร ไมนอยกวา รอยละ 80      
          
  2. การบริหารจัดการ 1.มีผลการวิเคราะหขอมูล 2.แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ สภาฯ ๑ ๑. งานบริหารจัดการดาน   
  การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ทางการเงินขององคกร บริหารจัดการการเงิน สกอ. 5.๑ การเงินและวัสดุตางๆ   
     (ระดับคณะ, 2. กิจกรรมใหความรู     ฝอ.วพ.รพ.ตร. ไมใช 
     ระดับสถาบัน) การบริหารงานการเงิน          งบประมาณ 
      ทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ   
         
         
  3. การบริหารความเสี่ยง 1.มีระบบกลไกการบริหาร 3. แผนงานบริหาร สภาฯ ๓ ๑. งานบริหารจัดการ คณะกรรมการ ไมใช 
  ท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดการความเส่ียงและ ความเส่ียง สกอ. 3.2 ความเส่ียงและการตรวจ บริหารความเส่ียง งบประมาณ 
   มีการดําเนินการตามแผน  (ระดับหลักสูตร) สอบภายใน ฝอ.วพ.รพ.ตร.  
   บริหารความเส่ียงครอบ  สกอ. 5.๑     
   คลุมทุกตัวชีว้ัด  (ระดับคณะ,    
     ระดับสถาบัน)    
         
         
         
         

 
 



 

๑๔ 

แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กจิกรรม/งาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  4. การพัฒนาเทคโนโลย ี 1. มีระบบขอมูลสารสนเทศ 4. แผนพัฒนาเทคโนโลย ี สภาฯ ๔ ๑. โครงการพัฒนาระบบ   คณะกรรมการ ๕๐,๐๐๐.- 

การสรางความเขม  สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ สารสนเทศ  สารสนเทศเพ่ือการบริหาร   พัฒนาเทคโนโลยี  
แข็งในการบรหิาร      และการตัดสินใจ    สารสนเทศ  การ  

      2. งานเทคโนโลย-ี   ส่ือสารและงาน- ไมใช 
      สารสนเทศ  ประชาสัมพันธ ประมาณ 
         

  5. การพัฒนาระบบและ ๑. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ 5.แผนพัฒนาส่ิงสนับสนุน สภาฯ ๒๗, ๒8, 1. กิจกรรมพัฒนาสภาพ      7,000.- 
  กลไกสนบัสนุนการเรียน อาจารยและนักศึกษาตอ การเรียนรูทรัพยากรและ 29 แวดลอม ภูมิทัศน วพ.        

  รูและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู  อยูใน ส่ิงแวดลอม สกอ. ๖.๑ รพ.ตร.      
  ตอการเรียนรู ระดับดีข้ึนไป   ไมนอยกวา     (ระดับหลักสูตร) 2. โครงการอบรมการ     ฝอ.วพ.รพ.ตร. 83,60๐.- 
   3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00  สกอ. ๖.๑ ปองกันและระงับอัคคีภัย    
     (ระดับคณะ)    
         
  6. การบริหารจัดการ 1. ผลการประเมินของผูบริหาร 6.  แผนบริหารจัดการ สกอ. 5.๑ 1. กิจกรรมประเมินผล ฝอ.วพ.รพ.ตร. ไมใช 

  ดวยหลักธรรมาภิบาล ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล ดวยหลักธรรมาภิบาล (ระดับคณะ, การบริหารของผูบังคับการ  งบประมาณ 
     ระดับสถาบัน) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ   
         
  7. การบริหารจัดการ 1. มีระบบและกลไกการ 7. แผนบริหารจัดการ สภาฯ 9, ๒6 ๑. โครงการพัฒนาเพ่ิม ฝอ.วพ.รพ.ตร. ๒92,4๐๐.- 
  ทรัพยากรบุคคลท่ีมี วิเคราะห สรรหา ธํารงรักษา ทรัพยากรบุคคล สกอ. 1.2, 1.3 ประสิทธิภาพบุคลากร   
  ประสิทธิภาพ พัฒนา และประเมินบุคลากร  (ระดับคณะ,  2. โครงการอบรมอาจารย พน.๒ วพ.รพ.ตร. 5,35๐.- 

     ระดับสถาบัน) ท่ีปรึกษา   
     สกอ. 4.๑ 3.โครงการพัฒนาศักยภาพ  44,6๐๐.- 
     (ระดับหลักสูตร) อาจารยใหม   
      4. โครงการการพัฒนา  ๔65,๐๐๐.- 
      บุคลากรเขาสูประชาคม      
      อาเซียน      
      5. งานสงเสริมเพ่ิมคุณวุฒิ    คณะกรรมการ 225,๐๐๐.- 
      ขาราชการตํารวจและ    พัฒนาบุคลากร  
      บุคลากร   
      6. งานสงเสริมบุคลากร  350,๐๐๐.- 
      ประชุม อบรม สัมมนา   
      ศึกษาดูงาน    

 
 
 
 



 

๑๕ 

แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กจิกรรม/งาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ ๒      7. งานวิเคราะห และสรร   

การสรางความเขม      หาอาจารยและบุคลากร   
แข็งในการบรหิาร      8. งานประเมินผลการ   

      ปฏิบัติงานของอาจารย   
      และบุคลากร   
      9. กิจกรรมเกี่ยวกับการ    ฝอ.วพ.รพ.ตร. ไมใช 
      ดูแลสุขภาพ   งบประมาณ 
      10. งานสันทนาการ   
      11.กิจกรรมยกยองชมเชย   

      บุคลากร   
         
         

 2. มีระบบกลไกและการ 8. การพัฒนาระบบและ 1. ผลการประเมินคุณภาพ 8. แผนพัฒนาระบบและ  1. โครงการพัฒนาคุณภาพ  69,200.- 
 สรางเครือขายประกัน กลไก ในการกํากับการ ภายในระดับหลักสูตร  ใน กลไก และสรางเครือขาย  การศึกษาตามกระบวนการ   
 คุณภาพการศึกษา ตาม ดําเนินการประกัน- ระดับดีข้ึนไป ตั้งแตคะแนน ประกันคุณภาพการศึกษา  PDCA ของนักศึกษา    คณะกรรมการ  
 กระบวนการ PDCA คุณภาพการศึกษา 3.01 จากคะแนนเต็ม 5.00   2. โครงการการพัฒนา    ประกันคุณภาพ 208,0๐๐.- 
   2. ผลการประเมินคุณภาพ  สภาฯ ๒๑ ฐานขอมูลสําหรับผูบริหาร    การศึกษาภายใน  
   ภายในระดับคณะและสถาบัน  สกอ. ๕.2 เพ่ือการตัดสินใจ    และภายนอก   
   ระดับดีข้ึนไป ตั้งแตคะแนน  (ระดับคณะ,  3. งานจัดทําแผนพัฒนา  16,800.- 
   3.51   จากคะแนนเต็ม   ระดับสถาบัน) คุณภาพการศึกษา   
   5.00   (Improvement plan)   
   3. มีการพัฒนา/ปรับปรุง  สกอ. ๕.2    
   การดําเนินงานตามผลการ  (ระดับคณะ,     
   ประเมินคุณภาพภายในทุก  ระดับสถาบัน)    
   ประเด็นอยางชัดเจน ตาม      
   แผนพัฒนาคุณภาพ      
   (Improvement plan)      
         
         
         
         
         

 
 



 

๑๖ 

แนวทางดําเนินการตามยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กจิกรรม/งาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ๑. ขาราชการตํารวจและ ๑. เพ่ิมสมรรถนะดาน ๑. ผูเขารับการอบรมผานเกณฑ ๑. แผนพัฒนาสมรรถนะ - ๑. โครงการอบรม คณะกรรมการ ๔17,56๐.- 
สรางเสริมสมรรถนะ ครอบครัวมีความรูความ สุขภาพแกขาราชการ การประเมินผลการฝกอบรม ดานสุขภาพแกขาราชการ  หลักสูตรวิชาการพยาบาล บริหารหลักสูตร  
ดานสาธารณสุขแก เขาใจและเกิดทักษะดาน ตํารวจและครอบครัว ตามหลักสูตร รอยละ ๑๐๐ ตํารวจและครอบครัว  ภาคสนาม วิชาการพยาบาล  
ขาราชการตํารวจ สุขภาพ  ๒. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ    ภาคสนามและ  
และครอบครัว   ผูเขารวมโครงการ อยูในระดับ    หลักสูตรอื่นๆ ๗๒,๖๐๐.- 
   ดีข้ึนไป  ตั้งแต  3.51  จาก      
   คะแนนเต็ม ๕.๐๐   2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาควิชา พก.  ไมใช 
   3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ   เด็ก กลุมงานอาจารย   งบประมาณ 
   ผูใชบริการศูนยพัฒนาและ    วพ.รพ.ตร.  

   เลี้ยงเด็ก อยูในระดับดีข้ึนไป      
   ตั้งแต ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม      
   ๕.๐๐      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 



 

๑๗ 

 
แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตาํรวจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
 ใหหนวยตางๆ ในสังกัดท่ีเปนหนวยรับผิดชอบ หรือหนวยอ่ืนท่ีเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑  ศึกษากลยุทธ/แนวทางดําเนินการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ท่ีวิทยาลัยพยาบาลตํารวจกําหนดไวในแตละยุทธศาสตรวามีความเก่ียวของกับหนวยของตน 
              ในดานใดและควรจะดําเนินการ หรือบูรณาการรวมกันเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามท่ีวิทยาลัยพยาบาลตํารวจวางกลยุทธ/แนวทางการดําเนินการเพ่ือบรรลุ   
              เปาประสงค 
 ๒. ประชุมพิจารณาวางแผนปฏิบัติราชการรองรับ โดยการกําหนดกรอบใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

๓. พิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีเหมาะสมปรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามความเหมาะสม  
๔. การรายงานและติดตามประเมินผล ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบแตละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานท่ี ตร. กําหนด 

              และประเมินผลหลังจากโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม แลวเสร็จเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
แผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 

 

 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

ประเด็นพิจารณา 
๑. การผลิตบัณฑิต 
   ๑.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑.๒ ดานความรู 
   ๑.๓ ดานทกัษะปญญา 
   ๑.๔ ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
   ๑.๕ ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑.๖ ดานทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 
   ๑.7 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยบูรการทกุระดับทุก
ชั้นป เนนการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษที่ 21 
   ๑.8 ประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเขาสูตลาดแรงงาน ให
ปรับตัวไดกับสภาพงานในสังคม 
 

๒. การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมอือาชีพ เปนที่ยอมรับของ
สังคม โดยเพ่ิมคุณวุฒแิละพัฒนาทกัษะอาจารยอยางตอเนื่อง 
 

๓. การบริหารจัดการ 
  ๓.๑ การสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิ 
ภาพ มีความเชื่อมโยง ตอเนือ่ง และเขาสูสากล 
  ๓.๒ การใชกลไกธรรมาภิบาล 
  ๓.๓ การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ 
  ๓.๔ การสรางเครอืขายทางวิชาการ 
  ๓.๕ การกํากับมาตรฐาน 
  ๓.๖ สรางระบบการรับนกัศึกษาเชิงรกุ 
 

๔. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสราง
ขีดความสามารถในการแขงขนัระดับประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาที่ย่ังยืนของชมุชน  สงเสริมใหเปนองคกรแหงการ 
เรียนรู 
 

๕. การบริการวิชาการ 
มีการบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอน การวจิัย 
และทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมไทยอยางเปนระบบ 
 

๖. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ประกนัคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและสอดคลองตาม
ความเปนเลิศในแตละกลุมสถาบัน  
 

 
กรอบมาตรฐานของ

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

 

 
กรอบมาตรฐานของ 
สภาวิชาชีพพยาบาล 

 

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ
ฉบับที่ 8                           

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ประเด็นพิจารณา 
๑. การผลิตบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ   

๒. การพัฒนาหลักสูตรใหได
มาตรฐาน ทันสมัย ตอบสนอง
ความตองการ 
3. การสรางเครือขายเพื่อรวม
จัดการและพัฒนาการศึกษา 
4. พัฒนาและสงเสริมงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม การจัด 
การความรู และการเปนองคกร
แหงการเรียนรู 
5. การสรางการยอมรับในระดับ
สากล 
6. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองคกร (บริหารองคกรและ
บริหารคนในองคกร) 
7. การพัฒนาระบบการบริหารส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูและเทคโนโลย ี
8. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
9. การบริการวิชาการแกสังคม
และสงเสริมชุมชนเขมแข็งยั่งยืน 
10. การสงเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ขาราชการตํารวจของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

 

SWOT analysis 
๑.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วตัถุประสงค อัตลักษณ เอกลักษณ 
๒. แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจาํปที่ผานมา 

ประเด็นพิจารณารวมเพ่ือกําหนดแผนกลยุทธ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการ    
ศึกษาพยาบาลมุงสูองคกรแหงการเรยีนรู  
๑) การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  ๒) การพัฒนาระบบงานวจิัยและการจัดการ
ความรู ๓) การบริการวิชาการแกสังคมจนเกิดผลลัพธสรางความพึงพอใจอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน ๕) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเขมแขง็ในการบริหาร 
๑) การพัฒนาระบบและกลไก และการสรางเครือขายประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ๒) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ๓) การบริหาร
จัดการงานอํานวยการที่มีประสิทธิภาพ  ๔) การบริหารความเส่ียง  ๕) การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๖) การพฒันาระบบและกลไกสนับสนุน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการตํารวจและ
ครอบครัว 
๑) เพิ่มสมรรถนะดานสุขภาพแกขาราชการตํารวจและครอบครัว  

 
 

แนวทางกําหนดแผนกลยุทธตามนโยบายและกรอบมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรการศึกษา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 

 

 

ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 

 

 
ยุทธศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงประเด็นพิจารณาตามกรอบแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร วพ.รพ.ตร. 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว  
๑๕ ป ฉบับท่ี ๒                   

(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นพิจารณารวม 
 

 ๑. เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรูทุกระดับ
การศึกษา ครอบคลุมการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เปดโอกาสให
นักศึกษาไดเรียนรูตลอดชีวิต 
๒. เปลีย่นจากกระบวนการสอนเปน
กระบวนการเรียนรู เปลีย่นจากการทองจํา 
เปนการคิดวิเคราะห และมีดลุยภาพท้ัง
ความเกงและความด ี
๓. การประเมินคุณภาพบัณฑิตหลงัเขาสู
ตลาดแรงงาน เพ่ือใหสามารถปรับตัวกับ
สภาพงานในสังคมอาเซียน 

คุณภาพบัณฑิต 
๑. ดานคณุธรรม จรยิธรรม   
๒. ดานความรู   
๓. ดานทักษะปญญา   
๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณภาพบัณฑิต 
๑. ดานคณุธรรม จรยิธรรม   
๒. ดานความรู   
๓. ดานทักษะปญญา   
๔. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ดานทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

๑. การผลิตบัณฑิต 
  ๑.๑.ดานคุณธรรม จริยธรรม   
  ๑.๒ ดานความรู   
  ๑.๓ ดานทักษะปญญา   
  ๑.๔ ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 
  ๑.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๖ ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
  ๑.๗ ปรับกระบวนการจัดการเรยีนรูโดยบูรณาการ 
ทุกระดับ ทุกช้ันป เนนการเรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนา
ทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21   
  ๑.8 ประเมินคณุภาพบัณฑติหลงัเขาสูตลาดแรงงาน 
ใหปรับตัวไดกับสภาพงานในสังคม 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคณุภาพ 
สามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึน
ตลอดชีวิต 

พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพในทุกดาน 
ท้ังดานความรูทางวิชาการ และวิชาชีพ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณแหง
ความเปนครู ใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

  ๒. การพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ เปนท่ียอม 
รับของสังคม และเพ่ิมคณุวุฒิและพัฒนาทักษะอาจารย
อยางตอเน่ือง 

การบริหารจัดการ 
๑. ใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การ
กํากับมาตรฐาน 
๒. มีเครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน
เสรภีาพทางวิชาการ ความหลาก 
หลายและเอกภาพเชิงระบบ 

การบริหารจัดการ 
๑. มีการบริหารจัดการเชิงรุกอยางมี 
ธรรมาภิบาล สามารถแขงขันไดในประชาคม
อาเซียน มีการกําหนดเปาหมายรวมกัน มี
กระบวนการท่ีเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน เพ่ือให
เกิดความตอเน่ืองและครอบคลมุทุกภาค
สวน 
 

   ๓. การบริหารจัดการ 
  ๓.๑ การสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความเช่ือมโยง ตอเน่ือง และเขาสูสากล 
  ๓.๒ การใชกลไกธรรมาภิบาล 
  ๓.๓ การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ 
  ๓.๔ การสรางเครือขายทางวิชาการ 
  ๓.๕ การกํากับมาตรฐาน   
  ๓.๖ สรางระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว  
๑๕ ป ฉบับท่ี ๒                   

(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นพิจารณารวม 
 

๒. สรางระบบการรับนักศึกษาเชิงรุกท่ี
สอดคลองกับความตองการและศกัยภาพ
ของผูเรียน ตรงตามความตองการของตลาด 

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกโลกาภิวัตน สนับสนุน
ความยั่งยืนของทองถ่ินไทย 

ผลิตงานวิจยัและงานสรางสรรค  โดยให
ความสําคญัในเชิงบูรณาการท่ีแกไขปญหา
เรงดวน โดยตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และแผนวิจัยแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

  ๔. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
การเพ่ิมศักยภาพการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ และ
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน 

 ดานบริการวิชาการ 
บริการวิชาการบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาไทย ภายใตความรวมมือของชุมชน 

  ๕. การบริการวิชาการ 
มีการบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยอยางเปน
ระบบ 

 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกันคณุภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
และสอดคลองตามความเปนเลิศในแตละ
กลุมสถาบัน เพ่ือพัฒนาสถาบันใหมุงสูการ
เปนศูนยกลางทางการศึกษาในภูมภิาค
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๖. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกันคณุภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน และสอดคลอง
ตามความเปนเลิศในแตละกลุมสถาบัน  
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ตารางแสดงความเช่ือมโยงประเด็นพิจารณาตามยุทธศาสตรหนวยงานตนสังกัดและยุทธศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร วพ.รพ.ตร. 

ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณารวม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกจิหลักเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 
   เปาประสงค ๔.๔ ขาราชการ
ตํารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และนําระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการ 
   ๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและฝกอบรมทุกระดับ
ใหสอดคลอง สนับสนุน
ยุทธศาสตรสํานักงานตาํรวจ
แหงชาติ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 มาตรฐานการ
ใหบริการสขุภาพ  
   เปาหมายหลัก: การพัฒนา
มาตรฐานการบริการ (องคกร) 
สูความเปนเลิศระดับสากล 
   กลยุทธ   
   ๑.3 การรักษาระดับมาตร 
ฐานทางวิชาชีพในทุกหนวยงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเรียนรู 
วิจัย และการพัฒนาหนวยงาน   
เปาหมายหลัก: เปนสถาบัน
รวมผลิตแพทยกับราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ 
   กลยุทธ   
   5.5 การพัฒนาหลักสตูรพิเศษ
สําหรับขาราชการตํารวจในเรื่อง
ความรูเบ้ืองตนในการชวยชีวิต 
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีในการ
ดูแลประชาชน (คลอด บาดเจ็บ 
และเจ็บปวยอ่ืนๆ) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางความเขมแข็งดานการบริหาร
การศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   เปาประสงค ๑.๑ สถาบันการศึกษาและอบรมของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับการยอมรับสูง 
   กลยุทธ   
   สงเสริมหนวยงานดานการศึกษาใหมีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางคุณคาของหนวยงานดาน
การศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   เปาประสงค ๒.๒ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การบริหารและปฏิบัติงานของหนวยงานดาน
การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   กลยุทธ   
   เสริมสรางคณุคาหนวยงานดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
   เปาประสงค ๒.๓ การจัดการความรูอยางเปนระบบ
และกระบวนการศึกษามีมาตรฐาน 
   กลยุทธ   
   ๒.๓.๑ พัฒนาหลักสตูรการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และฝกอบรมขาราชการตาํรวจทุกระดับให
สอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ยึดหลักคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคน  
1.1 สรางบัณฑิตในทุกระดับในตอบสนอง
ความตองการของสังคมท้ังในปจจบัุนและ
อนาคต (มีความรูและประสบการณชีวิต  
มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิด
อยางสรางสรรค การทําเปน และ
แกปญหาเปน สื่อสารได มีภาวะผูนํา มีจิต
สาธารณะ มีทักษะดานภาษาตางประเทศ) 
1.6 รักษาความสามารถในการดึงดูด
ผูเรยีนท่ีมีศักยภาพสูงของประเทศ เลือก
เขามาศึกษาตอในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การผลิตบัณฑิต 
  ๑.1 มีกระบวนการคดัสรรใหได
ผูเรยีนท่ีมีศักยภาพสูง 
  ๑.2 ผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรบั
ในระดับนานาชาติ เปนบัณฑิตท่ีทรง 
คุณคา เปนท่ีพึงปรารถนาและเปน
ประโยชนตอสังคมไทย อาเซียนและ 
สังคมโลก (มีความรูและประสบ 
การณชีวิต  มีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค 
การทําเปน และแกปญหาเปนสื่อ 
สารได มภีาวะผูนํา มีจิตสาธารณะ 
มัทักษะดานภาษาตางประเทศ) 
๒. การพัฒนาหลักสูตร 
   ๒.1 พัฒนาหลักสูตรและการจดั 
การเรยีนการสอนใหไดมาตรฐาน 
ทันสมัย และตอบสนองความตอง 
การของผูเรยีน 
   ๒.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให
สอดคลอง สนับสนุนยุทธศาสตร
สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกจิหลักเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางเครือขายหรือการสนับสนุน
การพัฒนาเครือขาย 
   เปาประสงค ๓.๑ ประชาชนมสีวนรวมและเชื่อมั่น
ในระบบการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 

 3. การสรางเครือขายเพ่ือรวม
จัดการและพัฒนาการศึกษา 
   3.๑ สงเสริมใหประชาชน  เครอื 
ขายภาครัฐ ภาคเอกชน เขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษารวมถึง
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ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณารวม 

   เปาประสงค ๔.๔ ขาราชการ
ตํารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และนําระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการ 
   ๔.๔.๓ สงเสริมการสรางความ
รวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา และหนวยงาน
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กลยุทธ   
   ๓.๑.๑ สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน เครือขาย
ภาครัฐ และภาคเอกชน เขามามสีวนรวมในระบบ
การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   เปาประสงค ๓.๒ ขาราชการตํารวจและประชาชนมี
ความพึงพอใจในระบบการศึกษา 
   กลยุทธ   
   สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และ/หรือใหรางวัลตอบ
แทนคุณความดีแกประชาชน เครอืขายภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีเขามามสีวนรวมในกิจการดานการศึกษา 
   เปาประสงค ๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการ
เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทางการ
ศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
   กลยุทธ   
   ๓.๓.๑ บูรณาการกลไกท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและ
ภายนอกองคกรใหมีการเช่ือมโยง การดําเนินการมสีวน
รวมของประชาชน เครือขายภาครฐั และภาคเอกชนใหมี
เอกภาพ ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ 
ตลอดจนแนวทางการประเมินผลการเขามามีสวนรวม
ของประชาชน เครือขายภาครัฐและภาคเอกชนให
ชัดเจน 
   เปาประสงค ๓.๔ บุคลากรและหนวยงานทางการ
ศึกษามีคุณภาพและเขมแข็ง 
   กลยุทธ   
   ๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของขาราชการ
ตํารวจและเปาหมายการทํางานของหนวยงานทุกระดับ
ใหยึดถือการมสีวนรวมของประชาชนในการทํางานตาม
แนวคิด Community Policing 

การสงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ 
และ/หรือใหรางวัลตอบแทนคุณ
ความดีแกประชาชน เครือขาย
ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเขามามี
สวนรวมในกิจการดานการศึกษา 
   3.๒ บูรณาการกลไกท่ีเก่ียวของ
ท้ังภายในและภายนอกองคกรใหมี
การเช่ือมโยงการดําเนินการมสีวน
รวมของประชาชน เครือขายภาครฐั 
และภาคเอกชนใหมีเอกภาพ 
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลการเขามามสีวนรวมของ
ประชาชน เครือขายภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหชัดเจน 
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ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณารวม 

   ๓.๔.๒ ปรับโครงสรางหนวยงานและระบบตําแหนงให
สอดคลองกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเรียนรู 
วิจัย และการพัฒนาหนวยงาน 
  เปาหมายหลัก: เปนสถาบัน
รวมผลิตแพทยกับราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ 
   กลยุทธ   
   5.2 การพัฒนา KM system 
   5.3 การสงเสริมงานวิจัย 
   5.4 การสงเสริมนวัตกรรม
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล
ตํารวจ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางคุณคาของหนวยงานดาน
การศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   เปาประสงค ๒.๑ เปนหนวยงานท่ีมีคุณคาดาน
การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   กลยุทธ   
   ๒.๑.๑ พัฒนาหนวยงานดานการศึกษาใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางเครือขายหรือการสนับสนุน
การพัฒนาเครือขาย 
   เปาประสงค ๓.๑ ประชาชนมสีวนรวมและเชื่อมั่น
ในระบบการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   กลยุทธ   
   ๓.๑.๒ พัฒนาการวิจัยทางวิชาการและองคความรูใน
การปฏิบัติงาน โดยสรางเครือขายรวมกับองคกรอ่ืนใหมี
ความเช่ียวชาญในกระบวนการยตุธิรรมและความ
ตองการเฉพาะดานของสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมพัฒนา
การศึกษาของตํารวจ 
   เปาประสงค ๔.๒ ผูรับการบรกิารมีความประทับใจ
ตอการปฏิบัติงานดานการศึกษาดวย IT ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   กลยุทธ   
   ๔.๒.๑ พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู แหลง
วิจัยท่ีรวบรวมคนควาหาความรูใหมๆ และเผยแพร
ความรูตางๆ ไปสูบุคคลภายนอกและการใชประโยชน
ตอไป 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางสรรค องคความรู
และนวัตกรรม 
2.1 การวิจัยมุงเปา พิจารณาท้ังเชิงลึก 
(ความไดเปรียบในการแขงขัน แนวโนม
โลก มีประโยชนสูง) และเชิงกวาง (มี
การบูรณาการศาสตรและตอบความ
ตองการของสังคม) 
2.2 พัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการ
องคความรู 
2.3 สนับสนุนนวัตกรรมการถายทอด
ความรู 
2.4 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
2.5 สรางสรรคนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอสังคมไทยและสังคมโลก 
 

4. การสงเสรมิผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม การจัดการ
ความรูและการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 
   4.๑ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และผลงานวิชาการเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิเนนการ
วิจัยมุงเปาท่ีเและเปนประโยชนตอ
สังคมไทยและสังคมโลก  
   4.๒ สรางและนําเสนอผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมท่ี
สามารถช้ีนําการพัฒนาและการ
แกปญหาสังคมไทยได 
   4.๓ พัฒนาระบบการจัดการ
ความรูในองคกร เตรียมความพรอม
และพัฒนาองคกรใหกลายเปน
องคกรแหงการเรยีนรู และการ
ถายทอดความรู 
   4.๔ สรางเครือขายรวมกับองคกร
อ่ืนเพ่ือการพัฒนาทางการวิจัยและ
วิชาการ 
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ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณารวม 

   เปาประสงค ๔.๓ กระบวนการถายทอดความรูมี
มาตรฐาน มีขอมลูท่ีทันสมัยและเชื่อมโยงเครือขาย
ดานการศึกษา 
   กลยุทธ   
   ๔.๓.๑ สงเสริมใหมีการนําความรูท่ีไดมาจดัเก็บไวเปน
แหลงความรู (Knowledge Assets) และนําไปเผยแพร 
(Knowledge Distribution) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกจิหลักเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 
  เปาประสงค ๑.๑ ภารกจิท่ี
ไดรับมอบหมายใหเกิดผล
สัมฤทธิ ์
    ๑.๑.๑ เพ่ิมขีดความสามารถ
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ตอบ สนองภารกิจตามนโยบาย
รัฐบาล 
     ขอ ๘. เตรียมความพรอมของ
องคการเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมพัฒนา
การศึกษาของตํารวจ 
   เปาประสงค ๔.๑ การศึกษาตํารวจไทยกาวไกลดวย 
IT 
   กลยุทธ   
   สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษาใหมีคณุภาพและทันสมยัเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กาวไกล ในสังคมโลก 
4.1 สรางเครือขายและความสัมพันธ
ระดับนานาชาติแบบมุงเปา (Academic, 
Industry,Multinational organizations) 
4.2 สรางการยอมรับในระดับนานาชาติ
แบบมุงเปา 
4.3 สรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ 
และจัดการทรัพยากรยั่งยืน 
 

5. การสรางความยอมรับในระดับ
สากล 
   5.1 สรางเครือขายและ
ความสัมพันธในระดับนานาชาติ 
เพ่ือใหเกิดการยอมรับในระดับสากล 
   5.2 เสริมสรางบรรยากาศความ
เปนนานาชาติ ท้ังในดานภาษา และ
การสนับสนุนทรัพยากร และ
เทคโนโลย ี

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางความ
เขมแข็งในการบริหาร 
  เปาประสงค ๔.๑ การบริหาร
โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
    ๔.๑.๑ การบริหารท่ีมุงเนน
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร 
   ๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทํา

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบรกิาร
เปนเลิศ 
    เปาหมายหลัก: การใหบริการ 
กับผูมารับบริการดวยความ
เปนเลิศ 
กลยุทธ   
   ๓.1 การพัฒนาบุคลากรให
การบริการเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางความเขมแข็งดานการบริหาร
การศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   เปาประสงค ๑.๒ ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอ
การบริหารและปฏิบัติงานของหนวยงานดาน
การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กลยุทธ   
   ใหความสําคัญกับการใหบริการดวยความรวดเร็ว 
ถูกตอง เปนธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได  

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคน  
1.2 พัฒนาศักยภาพและบริหารจดัการคน
เกง (Talent management) 
1.3 เปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากร
มนุษย 
1.4 เสรมิสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี
ของประชาคมจุฬา 
 

6. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขององคกร 
   6.1 พัฒนาองคกร และโครงสราง
องคกรใหสอดคลองตอพลวัตการ
เปลี่ยนแปลง มีความยดืหยุน
เหมาะสมกับการบริหารงาน 
   6.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ และบริหารงานโดย
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ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณารวม 

แผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน 
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในระดับองคการ
และระดับบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๑.๓ พัฒนาองคการและ
โครงสรางองคการใหมีความ
สอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง 
  เปาประสงค ๔.๔ ขาราชการ
ตํารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และนําระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการ 
   ๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการ
และวางระบบในการพัฒนา
บุคลากร ใหมคีวามครอบคลุม
และตอเน่ืองภายใตขอจํากัดดาน
งบประมาณ 

   ๓.2 การจดัระบบงานบริการ
ใหมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอน 
ซ้ําซอนและไมจําเปน รวมท้ัง
การคนหาความเสีย่งในแตละ
ขบวนการ (โดยการทบทวน
ขบวนการทํางานภายในดาน
คลินิกท้ังหมด) 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหาร 
จัดการเงินเพ่ือใหองคกรมี
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมา- 
ภิบาล 
   เปาหมายหลัก: การบริหาร
จัดการท่ีดานงบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เปาหมายท่ีกําหนด 
   กลยุทธ   
   7.7 การจัดการระบบงาน
บริการใหมีประสิทธิภาพ ลด
ข้ันตอนซ้ําซอนและไมจาํเปน 
รวมท้ังการคนหาความเสี่ยงใน
แตละขบวนการ (โดยทบทวน
ขบวนการทํางานภายในดานการ
อํานวยการท้ังหมด) 
 
 
 
 

   เปาประสงค ๑.๓ กระบวนการบริหารจัดการดาน
การศึกษามีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ   
   ๑.๓.๑ พัฒนาระบบงานและกระบวนการของ
หนวยงานรับผดิชอบดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
   เปาประสงค ๑.๔ ปรับปรุงการบริหารดาน
การศึกษาใหเขมแข็ง 
   ๑.๔.๑ พัฒนาองคกร และโครงสรางองคกรให
สอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุนเหมาะสม
กับการบริหารงาน 
   ๑.๔.๒ การเสริมสรางพัฒนาสมรรถนะทางการจดัการ
เรียนรู และคณุลักษณะอันพึงประสงคสําหรับครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 
   ๑.๔.๓ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีความ
เจริญกาวหนาในหนาท่ี ยึดหลักสมรรถนะความรู 
ความสามารถ ความโปรงใสและความเปนธรรม เพ่ือให
คนดีและคนเกงไดรับการสงเสริมอยางตอเน่ือง 
   ๑.๔.๔ บุคลากรทางการศึกษามเีพียงพอและ
เหมาะสมกับปริมาณงาน 
   ๑.๔.๕ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรหนวยงานดาน
การศึกษาอบรม  
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางคุณคาของหนวยงานดาน
การศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   เปาประสงค ๒.๑ เปนหนวยงานท่ีมีคุณคาดาน
การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กลยุทธ   
   ๒.๑.๒ เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร โดยยึดถือศักดิ์ศรี 
จริยธรรม หลักภาระหนาท่ีความรบัผิดชอบท่ีมีตอสังคม 
และพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีวินัยและเครงครดัตอ

บุคลากรมีสวนรวม 
   6.3 ปฏิบัติงานและใหบริการ
ทางการศึกษาดวยความรวดเร็ว 
ถูกตอง เปนธรรม โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได 
   6.4 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลใหมีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และเหมาะสมกับปริมาณงาน 
   6.5 พัฒนาศักยภาพและบริหาร
จัดการคนเกง (Talent 
management) 
   6.6 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค เปนท้ัง
คนดีและคนเกง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของตํารวจ 
   6.7 สรางความผาสุก ความเปน
องคกรสุขภาวะ และความผูกพันใน
องคกร  
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คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาระบบ

ขอมูล และวิทยาการทันสมัย 
   เปาหมายหลัก:  ขาราชการ
ตํารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหนาท่ีและนําระบบ
เทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
จัดการ 
   กลยุทธ   
   6.6 การพัฒนาระบบบรหิาร
โรงพยาบาลตํารวจ (29 ระบบ) 
ใหมีความคลองตัวและเก่ียว
เน่ืองกัน 
   6.7 การพัฒนา application 
เพ่ือการใหบริการท่ีรวดเร็วและ
คลองตัว 
 

   เปาประสงค ๒.๔ บุคลากรและหนวยงานดาน
การศึกษามีครภุัณฑสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 
   กลยุทธ   
   มีครุภัณฑ ยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือ 
เครื่องชวยฝก และเครื่องใช เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัย มีความเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมพัฒนา
การศึกษาของตํารวจ 
   เปาประสงค ๔.๑ การศึกษาตํารวจไทยกาวไกลดวย 
IT 
   กลยุทธ   
   สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษาใหมีคณุภาพและทันสมยัเพ่ือรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
   เปาประสงค ๔.๒ ผูรับการบรกิารมีความประทับใจ
ตอการปฏิบัติงานดานการศึกษาดวย IT ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   กลยุทธ   
   ๔.๒.๒ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาใหขาราชการตํารวจเรียนรูดวยตัวเองได
ตลอดเวลาของการปฏิบัติราชการ 
   เปาประสงค ๔.๓ กระบวนการถายทอดความรูมี
มาตรฐาน มีขอมลูท่ีทันสมัยและเชื่อมโยงเครือขาย
ดานการศึกษา 
   กลยุทธ   
   ๔.๓.๒ การเรียนการสอนทางไกล ระบบ VDO 
Conference 

ยุทธศาสตรท่ี 4 กาวไกล ในสังคมโลก 
4.4 สรางบรรยากาศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัดิจิทัล บนความพรอมของ
โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งแวดลอม กายภาพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสนับสนุน 
Digital University & 
Internationalization 
4.5 บูรณาการ พัฒนาและบริหารจัดการ 
“สิ่งแวดลอม กายภาพ อาคาร สิ่งกอสราง 
และพ้ืนท่ีตางๆ” พรอมท้ังผดุงไวซึง่ความ
รมรื่นและบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู 
อันเปนแนวทางท่ีสถาบันการศึกษาระดับ
โลกมุงเนน 

7. การพัฒนาระบบการบริหารสิง่
สนับสนุนการเรียนรูและเทคโนโลยี
ภายในองคกร 
  7.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ดานการเงิน ทรัพยากร และ
งบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ 
   7.2 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหมี
คุณภาพและทันสมัย และเพ่ือ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
รวมถึงพัฒนาความรูบุคลากรใหมี
ความรูและทักษะดานเทคโนโลย ี
   7.3 พัฒนาสิ่งแวดลอม กายภาพ 
อาคาร และพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือสงเสรมิ
การเรยีนรู 
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ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณารวม 

   เปาประสงค ๔.๔ มีเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทางการศึกษาท่ีทันสมัยและ
รวดเร็วตามมาตรฐานสากล 
   กลยุทธ   
   ๔.๔.๒ พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการใช
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชพิเศษ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ศูนยบูรณาการ
เพ่ือความเปนเลิศทางการ 
แพทย 
   เปาหมายหลัก: การบูรณา
การศูนยการแพทยเฉพาะทาง
ตางๆ รวมถึงบริการท่ีเกี่ยวของ
ไปสูศูนยการแพทยแบบครบ
วงจร 
   กลยุทธ  
   2.1. การบูณาการการศูนย
การแพทยเฉพาะทาง (PGH 3.0 
หรือ 3.5) กับการบริการท่ีเก่ียว 
ของไปสูศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางแบบครบวงจร (PGH 4.0)    

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางคุณคาของหนวยงานดาน
การศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   เปาประสงค ๒.๓ การจัดการความรูอยางเปนระบบ
และกระบวนการศึกษามีมาตรฐาน 
   กลยุทธ   
   ๒.๓.๒ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือนําไปสูการรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางความเขมแข็งดานการบริหาร
การศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ    
   เปาประสงค ๑.๓ กระบวนการบริหารจัดการดาน
การศึกษามีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ   
   ๑.๓.๒ สงเสริมการบริหารดานการศึกษาใหได
มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. สกอ. 

 8. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   พัฒนาและสงเสรมิคุณภาพ
การศึกษาโดยพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือนําไปสูการรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  

  
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเสรมิ สังคมไทย 
3.1 สรางสรรคสูสังคมอุดมปญญา 
ผลักดันใหภาพพจนของจุฬาเปน
มหาวิทยาลยัแหงชาติท่ีสังคมสามารถ
เขาถึงได และเปนเพ่ือนคูคดิกับสังคม และ
เปนผูนําทางความคดิท่ีเขาใจประเด็น
ประเทศไทย 

9. การบริการวิชาการแกสังคม 
และสงเสริมชุมชนเขมแข็งย่ังยืน 
   9.1 บริการวิชาการสูสังคม และ
สนับสนุนชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ยั่งยืน   
   9.2 สรางภาพพจนการเปนเพ่ือน
คูคิดกับสังคมและชุมชน ช้ีนําการ
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ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณารวม 

 3.2 เปนผูนําเชิงรุกในการช้ีนําและตอบ
คําถามสังคม กระตุนการสรางผลงานและ
บทบาทในดานตางๆ ของอาจารย 
บุคลากร นิสิต และนิสติเกาของ
มหาวิทยาลยัในการพัฒนา แกไขปญหาท่ี
มีและสรางความยั่งยืน 
3.4 เตรยีมความพรอมเพ่ือ “สังคมผูสูง 
อายุ” ท่ีเขมแข็ง ลด “ความเหลื่อมล้ํา” 
และสราง “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” 
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน ลดความ
เสี่ยงและเสริมภูมิคุมกันใหชุมชน 

แกปญหาสังคม 
   9.3 เตรียมความพรอมเพ่ือการ
เปนสังคมผูสูงอาย ุยกระดบัคุณภาพ 
ชีวิตของคนในชุมชนและสังคม และ
ลดความเสีย่งและเสรมิภมูิคุมกันให
ชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางความ
เขมแข็งในการบริหาร 
   เปาประสงค ๔.๒ ผูมีสวน
เกี่ยวของและประชาชนผูรับ 
บริการมีความพึงพอใจตอการ
บริหารของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
   ๔.๒.๘ สงเสริมการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและจติใจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบรกิาร
ตํารวจท่ัวประเทศ 
   เปาหมายหลัก: ขาราชการ
ตํารวจไดรับการบริการทาง 
ดานสุขภาพครอบคลมุท่ัว
ประเทศ 
กลยุทธ   
   ๓.1 การพัฒนาคลิกนิกเฉพาะ
ขาราชการตํารวจ 
   ๓.2 การบริการตรวจสุขภาพ
ขาราชการตํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางคุณคาของหนวยงานดาน
การศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เปาประสงค ๒.๓ การจัดการความรูอยางเปนระบบ
และกระบวนการศึกษามีมาตรฐาน 
   กลยุทธ   
   ๒.๓.๑ พัฒนาหลักสตูรการศึกษาใหมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และฝกอบรมขาราชการตาํรวจทุกระดับให
สอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
ยึดหลักคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

 ๑0. การสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพ
ขาราชการตํารวจของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 
   ๑0.๑ สงเสรมิและเพ่ิมศักยภาพ
ขาราชการตํารวจในการดแูลตนเอง
ท้ังภาวะเจ็บปวยและภาวะปกติ   
   ๑0.๒ ฝกอบรมขาราชการตาํรวจ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร  สํานัก 
งานตํารวจแหงชาต ิ



  

 
 

 

๒๙  

๒๙ ๒๙ ๒๙ 

 

 

ความสอดคลองของพันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ อัตลักษณ กับยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาลมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางเสริมสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
 

ประเด็น รายละเอียด ยุทธศาสตร วพ.รพ.ตร.  
พันธกิจ 

 
๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร ๑, ๒, ๓ 
๒. ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานสาธารณสุขของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ยุทธศาสตร ๑, ๒, ๓ 
๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข ยุทธศาสตร ๑ 
๔. การบริการวิชาการแกสังคม ยุทธศาสตร ๑ 
๕. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ยุทธศาสตร ๑ 
๖. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย ยุทธศาสตร ๑, ๒, ๓ 

ปรัชญา มาตรฐานวิชาการ ยุทธศาสตร ๑, ๒, ๓ 
 สานคุณธรรม ยุทธศาสตร ๑, ๒, ๓ 
 นําสังคมพัฒนา ยุทธศาสตร ๑, ๒, ๓ 

ปณิธาน มุงพัฒนาวิชาการ  สูมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร ๑, ๒, ๓ 
เอกลักษณ การจัดการภาวะฉุกเฉิน ยุทธศาสตร ๑ 
อัตลักษณ มีวินัย ใจอาสา ยุทธศาสตร ๑ 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(SWOT Analysis) 

 
 
 



๓๑ 
 

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
ผลการวิเคราะห (SWOT Analysis) 

 

วิเคราะหสภาพปญหาและความสามารถของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ (SWOT Analysis) 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
  ๑. เปนสถาบันท่ีผลิตผูสําเร็จการศึกษามีโอกาส มีงานทําสูงมากกวาวิชาชีพอ่ืน  
  ๒. เปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในระหวางสถาบันพยาบาล 
  ๓. มีความกาวหนาทางวิชาการท่ีชัดเจน 
  ๔. บุคลากรมีศักยภาพในหลายดานสูง 
  ๕. เปนสถาบันท่ีไดรับความนิยมในการเขารับการศึกษา 
 
 

จุดออน (Weakness) 
  ๑. การบริหารเงินงบประมาณและและเงินรายไดสถานศึกษา (มีขอจํากัด, บุคลากรขาดความรู 

              ดานบริหารการเงินอยางครอบคลุม) การศึกษาดูงานตางประเทศและงบประมาณอาคาร สถานท่ี  
              ขาดทุนสนับสนุนอาจารยศึกษาปริญญาเอก 

  ๒. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (อาคารสถานท่ีคับแคบ ไมเพียงพอและไมเอ้ือ 
                         ตอการเรียนรู มีสภาพเกา ขาดสถานท่ีสันทนาการ) 
  ๓. ขาดการวางแผนทางดานบุคลากร (ดานธํารงรักษา ทดแทน พัฒนา) ทักษะการใชภาษา  
                         ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของบุคลากรและนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
 

โอกาส  (Opportunities) 
  ๑. มีทําเลท่ีตั้งท่ีดี  
  ๒. เปนวิชาชีพท่ีขาดแคลน ตลาดแรงงานมีความตองการสูง 
  3. เปนสถาบันสมทบแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  4. มีแหลงฝกท่ีไดมาตรฐาน 
  5. มีวารสารพยาบาลตํารวจท่ีรองรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
  6. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนเขาสูประชาคมอาเซียนและนวัตกรรมไทยแลนด 4.0 
 
 

 ภาวะคุกคาม (Threats) 
  ๑. ตลาดการศึกษามีการแขงขันสูงข้ึน จึงทําใหมีทางเลือกทางการศึกษามากข้ึน 

๒. ขาดเครือขายทางวิชาการตางประเทศ 
๓. ขาดนโยบายสนับสนุนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางชัดเจน 
๔. นักศึกษาไมไดรับการบรรจุรับราชการ 
๕. กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ ขององคกรภายนอกท่ีเก่ียวของไมเอ้ือตอการพัฒนา 
6. การเปลี่ยนแปลงสังคมเขาสูสังคมผูสูงอายุ จํานวนนักศึกษาท่ีเขามาศึกษานอยลง 

 
 
 



๓๒ 
 

รายละเอียดตัวบงช้ี (KPI)  
สภาพยาบาล 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

๑. สภาการพยาบาล 
  

  -ตัวบงชี้ท่ี ๑     การบริหารองคกร 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒     คุณสมบัติผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๓     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๔     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕     คุณสมบัติอาจารยพยาบาลประจํา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๖     คุณวุฒิอาจารยพยาบาลประจํา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๗     อัตราสวนจํานวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๘     ภาระงานสอนของอาจารยพยาบาลประจํา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๙     การพัฒนาอาจารย 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๐   การประเมินผลการสอนของอาจารย 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๑   การบริหารหลักสูตร 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๒   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมตอคุณภาพหลักสูตร 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๓   แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๔   การพัฒนานักศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๕   ระบบการดูแลและใหคําปรึกษานักศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๖   แหลงฝกปฏบิัติการพยาบาล 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๗   อัตราสวนจํานวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

                    ภาคปฏิบัต ิ
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๘   รอยละของผูสอบความรูขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

         การพยาบาลและการผดุงครรภผานครั้งแรก  
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑๙   ผลการประเมินการเรียนรูตามมาตรฐาน ๖ ดาน ของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๐   รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๑   การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๒   ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรตออาจารยพยาบาลประจําท้ังหมด 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๓   ผลงานวิชาการ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๔   การบริการวิชาการ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๕   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปญญาไทย  
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๖   บุคลากรสายสนับสนุน 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๗   การจัดการทรัพยากรการศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๘   หองปฏิบัติการพยาบาล 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒๙   หนังสือ ตํารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบคน 

 



๓๓ 
 

๒. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
 

      ระดับหลักสูตร 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดย สกอ. 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑  การรับนักศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๓.๒  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๓.๓  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๔.๒  คุณภาพอาจารย 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๔.๓  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.๓  การประเมินผูเรียน 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.๔  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
 

      ระดับคณะ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๖  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑  การาบริการวิชาการแกสังคม 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
                                        และเอกลักษณของคณะ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

      ระดับสถาบัน 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒  อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓  อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑  การาบริการวิชาการแกสังคม 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
                                        และเอกลักษณของสถาบัน 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ 
  -ตัวบงชี้ท่ี ๕.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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