


สารบัญ 
 

                  หนา 
 

 บทนํา            ๑ 
 สถานภาพบทบาทและหนาท่ีของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ     ๒ 
 โครงสรางการบริหารงานภายในของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ    3 
 ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis)       ๔ 
 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยม และยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  ๕ 
 แนวทางดําเนินการกลยุทธตามยุทธศาสตร       ๖ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑          7 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒          8 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓                  9 
 ตัวชี้วัดกลยุทธท่ีสําคัญ         ๑0 
 ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดกลยุทธ คาเปาหมาย    ๑2 
      แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ    
 ภาคผนวก                    
      -คําส่ังวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ท่ี ๑08/๒๕60      ๒1 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

บทนํา 
 

ความเปนมา 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ได 
กําหนดเพ่ิมเติมใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น  โดยจัดทําเปนแผนยุทธศาสตร  
และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงจะตองใหมีความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน และจะมีผล
ผูกพันการไดรับงบประมาณประจําปดวย รวมท้ังการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ประจําป ซ่ึงใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและทรัพยากรอ่ืน 
ท่ีจะตองเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   เม่ือรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุสําเร็จในแตละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

ความสําคัญ 
 วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  ไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาล
ตํารวจ (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรโรงพยาบาลตํารวจ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2561 – 
2565) ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ. 2555 – 2565) แผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ยุทธศาสตรการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2564)  คําแถลงนโยบายของรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕62 โดยได
กําหนดยุทธศาสตรหนวยงานไว ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาล มุงสู 
                            องคกรแหงการเรียนรู 
          ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางเสริมสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
 

 แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบและ
แนวทางในการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ บรรลุเปาหมายและบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

สถานภาพบทบาทและหนาท่ีของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 
 สถานการณและแนวโนม 
 

 วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ  โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดรับอนุมัติจาก สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ใหเปดรับบุคคลภายนอกเขามาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หลังจากท่ีชะลอการศึกษาในหลักสูตรนี้ ๓ ป (๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)  สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดตระหนักถึง
ความขาดแคลนบุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ และประโยชนของสังคมเปนหลัก จึงอนุมัติให
เปดการศึกษาตอไป ซ่ึงวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ไดพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตํารวจสามารถใหบริการแกสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด นอกจากจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตแลว วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ยังไดมีการเปดสอนหลักสูตรอ่ืนๆ อาทิเชน หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล หลักสูตร ๑ ป หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม เปนตน รวมตลอดท้ังโครงการตางๆ ท่ี
เพ่ิมเติมความรูใหแกอาจารยในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ขาราชการตํารวจในสังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และโครงการท่ีใหบริการแกสังคมอีกหลายโครงการ โดยมีการวิจัยและพัฒนาองคกรในดานตาง  ๆใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูตอไป   

 
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ เทียบเทากองบังคับการ  ประกอบดวย  
 

ฝายอํานวยการ   มีภารกิจในการจัดทํายุทธศาสตร   แผนงาน    โครงการ   จัดระบบการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณการเงิน  การพัสดุ  การพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัด วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ฝายพัฒนา ๑   มีภารกิจรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการทางดานการศึกษา พัฒนาดานวิชาการ  สงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนเผยแพรงานวิจัยท่ีมีประโยชน    

ฝายพัฒนา ๒  มีภารกิจรับผิดชอบเก่ียวกับการใหการศึกษา ฝกอบรม และพัฒนาวิชาการทาง
การแพทยแกขาราชการตํารวจ  และบุคลากรระดับตางๆ ของโรงพยาบาลตํารวจ  และสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ นักศึกษาจากสถาบันตางๆ ท้ังในและนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
  

กลุมงานอาจารย  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการถายทอดวิชาการ วิจัยสรางองคความรู
บริการวิชาการแกสังคม พัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รักษาคุณธรรม  จริยธรรม
จรรยาบรรณ และวินัยของวิชาชีพ   การควบคุมมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษา-
แหงชาติ กฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ กฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติและกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพในทุกหลักสูตร 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 
 

ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) 
วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

การวิเคราะหสภาพปญหาและความสามารถของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะหองคกร  หรือการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT Analysis) 
หลักการสําคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ ๒ ดานคือ สภาพการณ 
ภายในและสภาพการณภายนอก 
 

สภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

  ๑. เปนสถาบันท่ีผลิตผูสําเร็จการศึกษามีโอกาส มีงานทําสูงมากกวาวิชาชีพอ่ืน  
  ๒. เปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในระหวางสถาบันพยาบาล 
  ๓. มีความกาวหนาทางวิชาการท่ีชัดเจน 
  ๔. บุคลากรมีศักยภาพสูงในหลายดาน 
  ๕. เปนสถาบันท่ีไดรับความนิยมในการเขารับการศึกษา 
 

จุดออน (Weakness) 
  ๑. การบริหารเงินงบประมาณและและเงินรายไดสถานศึกษา (มีขอจํากัด, บุคลากรขาด 
                         ความรูดานบริหารการเงินอยางครอบคลุม) การศึกษาดูงานตางประเทศและงบประมาณ  
                         อาคาร สถานท่ี ขาดทุนสนับสนุนอาจารยศึกษาปริญญาเอก 
  ๒. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (อาคารสถานท่ีคับแคบ ไมเพียงพอและไมเอ้ือ 

    ตอการเรียนรู มีสภาพเกา ขาดสถานท่ีสันทนาการ) 
  ๓. ขาดการวางแผนทางดานบุคลากร (ดานธํารงรักษา ทดแทน พัฒนา) ทักษะการใชภาษา  
                         ตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของบุคลากรและนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 

สภาพแวดลอมภายนอก 
โอกาส  (Opportunities) 

  ๑. มีทําเลท่ีตั้งท่ีดี  
  ๒. เปนวิชาชีพท่ีขาดแคลน ตลาดแรงงานมีความตองการสูง 
  3. เปนสถาบันสมทบแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  4. มีแหลงฝกท่ีไดมาตรฐาน 
  5. มีวารสารทางวิชาการและวิชาชีพท่ีหลากหลายท่ีรองรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
  6. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนเขาสูประชาคมอาเซียนและนวัตกรรมไทยแลนด 4.0 
 

 ภาวะคุกคาม (Threats) 
  ๑. ตลาดการศึกษามีการแขงขันสูงข้ึน จึงทําใหผูเรียนมีทางเลือกอ่ืน 

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

 
 



๕ 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยมรวม และยุทธศาสตร 
ของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

 

วิสัยทัศน (VISION) 
 เปนสถาบันท่ีไดรับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. ผลิตพัฒนาบุคลากรทางดานการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๒. ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานสาธารณสุขของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
 ๔. การบริการวิชาการแกสังคม 
 ๕. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย     
 ๖. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือไดรับมอบหมาย 
 

เปาประสงค (GOAL) 
 ๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับคุณลักษณะ 
              บัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน 
 ๒. ผลิตทางการวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดมาตรฐานและมีการจัดการความรูขององคการ เพ่ือเปนองคกร 
     แหงการเรียนรู  
 ๓. การบริการวิชาการแกสังคมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕. กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๖. มีระบบกลไกและการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา ตามกระบวนการ PDCA 
 ๗. ขาราชการตํารวจและครอบครัวมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะดานสุขภาพ 
  

คานิยมรวม (CORE VALUES) 
 รักสถาบัน มุงม่ันวิชาการ สมานสามัคคี มีวินัย ใฝคุณธรรม 
 

ยุทธศาสตร  
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาลมุงสู 
                             องคกรแหงการเรียนรู 
           ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางเสริมสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 

 
 
 
 
 



๖ 
 

แนวทางดําเนินการกลยุทธตามยุทธศาสตร 
 
 เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรท้ัง  3  ยุทธศาสตร  และนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน  
พันธกิจ  เปาประสงค ฯลฯ  จึงกําหนดเปาประสงคในยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖5) ในแตละยุทธศาสตร  เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ของ วพ.รพ.ตร. สามารถนํากลยุทธเหลานี้ไปใชในการ
วางแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานตนเองได 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑:  ยกระดบัขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาล 
                     มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 
เปาประสงค ๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและสอดคลอง 
                         กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน 
  ๒. ผลผลิตทางการวิจัยและนวัตกรรมท่ีไดมาตรฐานและมีการจัดการความรู 
      ขององคการ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  ๓. การบริการวิชาการแกสังคมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ  ๑. การบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและสงเสริมคุณลักษณะ 
                        บัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน 
  ๒. การพัฒนาระบบงานวิจัยและการจัดการความรู 
  ๓. การบริการวิชาการแกสังคมจนเกิดผลลัพธสรางความพึงพอใจอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
  4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒: การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 
เปาประสงค ๑. กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๒. มีระบบกลไกและการสรางเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา  
                      ตามกระบวนการ PDCA 

กลยุทธ  ๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 
                         ขององคกร 
  ๒. การบริหารจัดการการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๓. การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. การพัฒนาระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  6. การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
  7. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
  8. การพัฒนาระบบและกลไก ในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ ๓:  สรางเสริมสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
เปาประสงค ๑. ขาราชการตํารวจและครอบครัวมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะดานสุขภาพ 

กลยุทธ  ๑. สรางเสริมสมรรถนะดานสุขภาพแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 
 
 



๗ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก 
ทางการศึกษาพยาบาลมุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

   

1. แผนบริหารและการพัฒนาจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา 
    หลักสูตร 

  2. แผนพฒันาคณุภาพบัณฑิตที่พึงประสงค 
      3. แผนพฒันานักศึกษาและสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณ 

4. แผนพฒันางานวิจัยและการจัดการความรูใหเปนองคกร 
     แหงการเรียนรู 
5. แผนการสงเสริมและบริการวิชาการแกสังคม 
6. แผนทํานุบํารุงศลิปะและวฒันธรรมไทย 

      
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 

   

1. แผนพฒันาแผนกลยทุธตามกระบวนการ PDCA 
  2. แผนเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน 
      3. แผนงานบริหารความเสี่ยง 

4. แผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. แผนพฒันาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทรพัยากรและสิ่งแวดลอม 
6. แผนบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
7. แผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
8. แผนพฒันาระบบและกลไก และสรางเครือขายประกันคณุภาพ 
       การศึกษา 

    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางเสริมสมรรถนะดานสาธารณสุข 
แกขาราชการตํารวจและครอบครัว 

   

1. แผนพฒันาสมรรถนะดานสุขภาพแกขาราชการตํารวจ 
     และครอบครัว 

   
    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ตัวช้ีวัดสําคัญ 
 เพ่ือใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร การทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนแผน 
ปฏิบัติราชการในกรณีท่ีสถานการณบังคับ ไดกําหนดวงรอบไว ๓ ไตรมาส คือ เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน 
และเดือนกันยายน 
 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ จะมีการกําหนดคาตัวชี้วัดท่ี 
สําคัญท่ีจะนํามาใชในการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ท้ังสิ้น 29 ตัวชี้วัด คือ 
 ๑. หลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐานและมีการปรับปรุงทุก ๕ ป 
 ๒. ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาของอาจารยโดยนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย อยูในระดับ 
              ดีข้ึนไป ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 ๓. มีแหลงฝกเขารวมประเมินการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา รอยละ 80 
 ๔. นักศึกษาทุกชั้นปสามารถสอบผานทุกรายวิชาในแตละปการศึกษา ไมนอยกวา รอยละ 95  
 ๕. ความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายตอคุณภาพหลักสูตร อยูในระดับดีข้ึนไป ไมนอยกวา 3.51  

    จากคะแนนเต็ม 5.00 
 ๖. บัณฑิตสอบผานความรูขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายใน 1 ปการศึกษา 
               รอยละ 100 
 ๗. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต อยูในระดับดีข้ึนไป ไมนอยกวา 3.51  
              จากคะแนนเต็ม 5.00 
 ๘. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
              ครบทุกดาน 
 ๙. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของสถาบัน (การจัดการภาวะฉุกเฉิน) 
 ๑๐. อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ไมนอยกวา 3 รายการ/ป 
 ๑๑. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการ/ป 
 ๑๒. มีการจัดการความรู อยางนอยกวา ๑ เรื่อง/ป 
 ๑๓. มีกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม อยางนอย ๑ กิจกรรม 
 ๑๔. มีบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย อยางนอย 1  
                รายวชิา 
 ๑๕. มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย อยางนอย 1 กิจกรรม 
 ๑๖. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย อยางนอย ๑  
                รายวชิา 
 ๑๗. ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปและบรรลุผลตามตัวชี้วัดของแผน  
                ไมนอยกวา รอยละ 80 
 ๑๘. มีผลการวิเคราะหขอมูลทางการเงินขององคกร 
 ๑๙. มีระบบกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยงและมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
                ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
 ๒๐. มีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
 ๒๑. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับดีข้ึนไป 
                ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 ๒2. ผลการประเมินของผูบริหารในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
 
 



๑๑ 
 

 ๒3. มีระบบและกลไกการวิเคราะห สรรหา ธํารงรักษา พัฒนา และประเมินบุคลากร 
 ๒4. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป ตั้งแตคะแนน 3.01  
                จากคะแนนเต็ม 5.00 
 ๒๕. ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบันในระดับดีข้ึนไป ตั้งแตคะแนน 3.51 
                จากคะแนนเต็ม 5.00 
 ๒๖. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายในทุกประเด็นอยางชัดเจน 
                ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
 ๒๗. ผูเขารับการอบรมผานเกณฑการประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตร รอยละ 100 
 ๒๘. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ อยูในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต 3.51  
                จากคะแนนเต็ม 5.00 
 ๒9. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยพัฒนาและเลี้ยงเด็ก อยูในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต  
                3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาล มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

เปาประสงค   ๑. บัณฑิตมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสถาบัน  ๒. ผลผลติทางการวิจยัและนวัตกรรมท่ีไดมาตรฐานและมีการจัด                  

การความรูขององคการ ๓. การบรกิารวิชาการแกสังคมอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

๑. การบริหารจัดการหลัก 1. หลักสูตรไดรับการรับรอง ๑. แผนบริหารและพัฒนา             
สูตรตามเกณฑมาตรฐาน มาตรฐานและมีการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน             
หลักสูตรและสงเสริม ทุก 5 ป และการพัฒนาหลักสูตร             
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 2. ผลประเมินการสอนทุก -โครงการพัฒนาการจัดการ หลักสูตร - - - - 1 90,000 99,000 99,900 99,990 99,999 คณะกรรมการ 

ประสงคของสถาบัน รายวิชาของอาจารย   โดย เรียนการสอนและปรับปรุง ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51      บริหารวิชาการ 

 นักศึกษาและผูมีสวนไดสวน หลักสูตร คะแนน            
 เสีย   อยูในระดับดีข้ึนไป              
 ไมนอยกวา  3.51  จาก 2. แผนพัฒนาคุณภาพ             
 คะแนนเต็ม 5.00 บัณฑิตท่ีพึงประสงค             
 3. มีแหลงฝกเขารวม -โครงการพัฒนาและติดตาม รอยละ 95 95 95 95 95 552,825 608,108 668,919 735,811 809,392 คณะอนุกรรม 

 ประเมินการจัดการเรียน คุณภาพบัณฑิต  ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป      การบริหาร 

 การสอนภาคปฏิบัต ิ  ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51      หลักสูตร 

 ไมนอยกวา รอยละ 80  คะแนน           พยาบาลฯ 
 4. นักศึกษาทุกชั้นปสามารถ              
 สอบผานทุกรายวิชาในแตละ              
 ปการศึกษา   ไมนอยกวา              
 รอยละ 95              
 5. ความพึงพอใจของ              
 นักศึกษาปสุดทายตอ              
 คุณภาพหลักสูตร อยูใน              
 ระดับดีข้ึนไป ไมนอยกวา              
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00              
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ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาล มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

เปาประสงค   ๑. บัณฑิตมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสถาบัน  ๒. ผลผลติทางการวิจยัและนวัตกรรมท่ีไดมาตรฐานและมีการจัด                  

การความรูขององคการ ๓. การบรกิารวิชาการแกสังคมอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

๑. การบริหารจัดการ 6. บัณฑิตสอบผานความรู              
หลักสูตรตามเกณฑ ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต              
มาตรฐานหลักสูตรและ ประกอบวิชาชีพฯ  ภายใน              
สงเสริมคุณลักษณะ 1 ปการศึกษา รอยละ 100              

บัณฑิตที่พึงประสงค 7. ผลประเมินคุณภาพ              

ของสถาบัน บัณฑิตจากผูใชบัณฑิต อยูใน              
 ระดับดีข้ึนไป  ไมนอยกวา              
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00              
 8. มีกิจกรรมพัฒนา 3. แผนพัฒนานักศึกษา             
 นักศึกษาที่สงเสริมการเรียน และสงเสริมอัตลักษณ             

 รูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเอกลักษณ             

 ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ -โครงการกิจกรรมนักศึกษา รอยละ 80 80 80 80 80 528,355 581,191 1,220,501 1,342,551 1,476,806 ฝายพัฒนา 2 

 ครบทุกดาน -โครงการฝกทักษะการ รอยละ 80 80 80 80 80 60,000 66,000 66,600 66,660 66,666 ภาควิชา พก. 

 9. มีกิจกรรมพัฒนา ทํางานเปนทีม (กลุมพลวัต)             
 นักศึกษาที่สงเสริมอัตลักษณ -โครงการศึกษาดูงานหลัก รอยละ 80 80 80 80 80 80,000 88,000 88,800 88,880 88,888 คณะอนุกรรม 

 และเอกลักษณของสถาบัน สูตรประกาศนียบัตรผูชวย            การบริหารหลัก 

 (การจัดการภาวะฉุกเฉิน) พยาบาล            สูตรฯ ผูชวย 

              พยาบาล 

  -โครงการเสริมทักษะการ รอยละ 80 80 80 80 80 37,000 40,700 44,770 49,240 54,165 ภาควิชา พศ. 

  พยาบาลภาวะฉุกเฉินและ             

  บรรเทาสาธารณภัย             
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ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาล มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

เปาประสงค   ๑. บัณฑิตมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสถาบัน  ๒. ผลผลติทางการวิจยัและนวัตกรรมท่ีไดมาตรฐานและมีการจัด                  

การความรูขององคการ ๓. การบรกิารวิชาการแกสังคมอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2. การพัฒนาระบบงาน 1. อาจารยประจําหลักสูตร 4. แผนพัฒนางานวิจัยและ             
วิจัยและการจัดการความรู มีจํานวนผลงานวิจัย หรือ การจัดการความรู             
 ผลงานวชิาการ ไมนอยกวา -โครงการตามแผนการ คน 50 50 50 50 50 129,400 134,800 148,280 163,108 179,419 คณะกรรมการ 

 3 รายการ/ป พัฒนางานวิจัยและการจัด            วิจัย นวัตกรรม 

 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลัก การความรู            และการจัด 

 สูตร มีผลงานทางวิชาการ             การความรู 

 อยางนอย 1 รายการ/ป              
 3. มีการจัดการความรู              
 อยางนอย 1 เร่ือง/ป              
               

3. การบริการวิชาการ 1. มีกิจกรรมบริการวิชาการ 5. แผนการสงเสริมและ             

แกสังคมจนเกิดผลลัพธ แกสังคม  อยางนอย  1 บริการวิชาการแกสังคม             

สรางความพึงพอใจอยาง กิจกรรม -โครงการบริการวิชาการ รอยละ 90 90 90 90 90 144,600 144,600 126,060 138,666 152,533  

ตอเนื่องและยั่งยืน 2. มีการบูรณาการการ แกสังคม            คณะกรรมการ 
 บริการวิชาการแกสังคมกับ -โครงการประชุมวิชาการ คน 120 120 120 120 120 226,600 246,600 271,260 298,386 328,225   สงเสริมและ 

 การจัดการเรียนการสอน ประจําป             บริการวิชาการ 

 และการวิจัย  อยางนอย -งานบูรณาการบริการ             แกสังคม 

 1 รายวิชา วิชาการแกสังคมกับการจัด             

  การเรียนการสอนและการ             

  วิจัย             
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ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาล มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

เปาประสงค   ๑. บัณฑิตมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสถาบัน  ๒. ผลผลติทางการวิจยัและนวัตกรรมท่ีไดมาตรฐานและมีการจัด                  

การความรูขององคการ ๓. การบรกิารวิชาการแกสังคมอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ 1. มีกิจกรรมที่สงเสริมการ 6. แผนทํานุบํารุงศิลปะและ             
และวัฒนธรรมไทย ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒน วัฒนธรรมไทย             
 ธรรมไทย  อยางนอย 1 -โครงการทํานุบํารุงศิลปะ รอยละ 80 80 80 80 80 295,644 325,208 357,729 393,502 432,852 คณะกรรมการ 

 กิจกรรม และวัฒนธรรมไทย ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51      ทํานุบํารุง 

 2. มีการบูรณาการการเรียน -กิจกรรมบูรณาการการ คะแนน           ศิลปะและ 

 การสอนกับการทํานุบํารุง เรียนการสอนกับการทํานุ ความพึง           วัฒนธรรมไทย 

 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พอใจ            
 อยางนอย 1 รายวิชา ไทย ระดับดี            
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ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 

เปาประสงค   ๑. กระบวนการบริหารจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพ   ๒. มีระบบกลไกและการสรางเครอืขายประกันคณุภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

1. มีแผนพัฒนาแผน 1. ผลการดําเนินงานเปนไป 1. แผนพัฒนาแผนกลยุทธ             
กลยุทธเพ่ือกําหนดทิศทาง ตามแผนปฏิบัติราชการ ตามกระบวนการ PDCA             
การพัฒนาและการดําเนิน ประจําปและบรรลุตามตัว -งานพัฒนาแผนกลยุทธ - - - - - - - - - - - คณะกรรมการ 

งานตามพันธกิจหลักของ ชี้วัดของแผน ไมนอยกวา ตามกระบวนการ PDCA            จัดทําแผน 

องคกร รอยละ 80             ปฏิบัติราชการ 

               

2. การบริหารจัดการ 1. มีผลการวิเคราะหขอมูล 2. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ             
การเงินที่มีประสิทธิภาพ ทางการเงินขององคกร การบริหารจัดการการเงิน             
  -งานบริหารจัดการดานการ - - - - - - - - - - - ฝายอํานวยการ 

  เงินและวัสดุตางๆ            วพ.รพ.ตร. 

               

3. การบริหารความเสี่ยง 1. มีระบบกลไกการบริหาร 3. แผนบริหารความเส่ียง             

ที่มีประสิทธิภาพ และจัดการความเสี่ยงและ -งานบริหารจัดการความ - - - - - - - - - - - คณะกรรมการ 

 มีการดําเนินการตามแผน เส่ียงและการตรวจสอบ            บริหารความ 

 บริหารความเสี่ยงครอบ ภายใน            เส่ียง 

 คลุมทุกตัวชีว้ัด              

               

4. การพัฒนาเทคโนโลย ี 1. มีระบบขอมูลสารสนเทศ 4. แผนพัฒนาเทคโนโลยี             

สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ สารสนเทศ             

  -โครงการพัฒนาระบบ รอยละ 80 80 80 80 80 50,000 55,000 55,500 55,550 55,555 คณะกรรมการ 

  สารสนเทศเพ่ือการบริหาร            พัฒนาเทคโน- 

  และการตัดสินใจ            โลยีสารสนเทศ 
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ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 

เปาประสงค   ๑. กระบวนการบริหารจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพ   ๒. มีระบบกลไกและการสรางเครอืขายประกันคณุภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

5. การพัฒนาระบบและ 1. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 5. แผนพัฒนาส่ิงสนับสนุน             
กลไกสิ่งสนับสนุนการ ของอาจารยและนักศึกษา การเรียนรู ทรัพยากรและ             
เรียนรู และส่ิงแวดลอม ตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ส่ิงแวดลอม             

ท่ีเอื้อตอการเรียนรู อยูในระดับดีข้ึนไป -โครงการอบรมการปองกัน รอยละ 80 80 80 80 80 83,600 115,200 126,720 139,390 153,329  

 ไมนอยกวา 3.51 จาก และระงับอัคคีภัย คาเฉล่ีย 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51        ฝายอํานวยการ 

 คะแนนเต็ม 5.00  ความพึง               วพ.รพ.ตร. 

   พอใจ            
  -กิจกรรมพัฒนาสภาพ - - - - - - - - - - -  

  แวดลอมภูมิทัศน วพ.รพ.ตร.             

               

6. การบริหารจัดการดวย 1. ผลการประเมินของ 6. แผนบริหารจัดการดวย             

หลักธรรมาภิบาล ผูบริหารในเร่ืองหลัก หลักธรรมาภิบาล             

 ธรรมาภิบาล -กิจกรรมประเมินผลการ - - - - - - - - - - - ฝายอํานวยการ 

  บริหารของผูบังคับการ            วพ.รพ.ตร. 

  วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ             
               

7. การบริหารจัดการ 1. มีระบบและกลไกการ 7. แผนบริหารจัดการ             

ทรัพยากรบุคคลที่ม ี วิเคราะห  สรรหา  ธํารง ทรัพยากรบุคคล             

ประสิทธิภาพ รักษา พัฒนาและประเมิน -โครงการพัฒนาเพ่ิม รอยละ 80 80 80 80 80 292,400 418,400 460,240 506,264 556,890 ฝายอํานวยการ 

 บุคลากร ประสิทธิภาพบุคลากร            วพ.รพ.ตร. 

  -โครงการอบรมอาจารย รอยละ 80 80 80 80 80 5,350 21,200 23,320 25,650 28,215 ฝายพัฒนา 2 

  ท่ีปรึกษา            วพ.รพ.ตร. 

  -โครงการพัฒนาศักยภาพ คน - - - - - 44,600 46,600 51,260 56,386 52,239 คณะกรรมการ 
  

อาจารยใหม 
           พัฒนาบุคลากร 
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ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 

เปาประสงค   ๑. กระบวนการบริหารจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพ   ๒. มีระบบกลไกและการสรางเครอืขายประกันคณุภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

7. การบริหารจัดการ 1. มีระบบและกลไกการ -โครงการการพัฒนา คน 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 465,000 602,900 663,190 729,509 802,460 คณะกรรมการ 

ทรัพยากรบุคคลที่ม ี วิเคราะห  สรรหา  ธํารง บุคลากรเขาสูประชาคม            พัฒนาบุคลากร 

ประสิทธิภาพ (ตอ) รักษา พัฒนาและประเมิน อาเซียน             

 บุคลากร (ตอ) -กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล - - - - - - - - - - -  

  สุขภาพ              ฝายอํานวยการ 

  -กิจกรรมยกยองชมเชย - - - - - - - - - - -  วพ.รพ.ตร. 

  บุคลากร             
  -งานสงเสริมเพ่ิมคุณวุฒิ คน 3 3 3 3 3 225,000 225,000 247,500 272,250 299,475  

  ขาราชการตํารวจและ             

  บุคลากร             คณะกรรมการ 

  -งานสงเสริมบุคลากร คน - - - - - 350,000 500,000 550,000 555,000 555,500  พัฒนาบุคลากร 

  ประชุม อบรม  สัมมนา             

  ศึกษาดูงาน              

  -งานวิเคราะหและสรรหา - - - - - - - - - - -   

  อาจารยและบุคลากร             
  -งานประเมินผลการปฏิบัติ - - - - - - - - - - -   ฝายอํานวยการ 

  งานของอาจารยและ              วพ.รพ.ตร. 

  บุคลากร             

  -งานสันทนาการ - - - - - - - - - - -  
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ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งในการบริหาร 

เปาประสงค   ๑. กระบวนการบริหารจดัการท่ีมปีระสิทธิภาพ   ๒. มีระบบกลไกและการสรางเครอืขายประกันคณุภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

8. การพัฒนาระบบและ 1. ผลการประเมินคุณภาพ 8. แผนพัฒนาระบบและ             

กลไกการกํากับการดําเนิน ภายในระดับหลักสูตร ใน กลไก และสรางเครือขาย             

การประกันคุณภาพการ ระดับดีข้ึนไปตั้งแตคะแนน ประกันคุณภาพการศึกษา             

ศึกษาตามกระบวนการ 3.01 จากคะแนนเต็ม -โครงการพัฒนาคุณภาพ รอยละ 80 80 80 80 80 69,200 139,200 153,120 168,432 185,275  

PDCA 5.00 การศึกษาตามกระบวนการ             

 2. ผลการประเมินคุณภาพ  PDCA ของนักศึกษา             

 ภายในระดับคณะและ -โครงการการพัฒนาฐาน รอยละ 80 80 80 80 80 208,000 44,800 49,280 54,208 59,629  คณะกรรมการ 

 สถาบัน ในระดับดีข้ึนไป ขอมูลสําหรับผูบริหารเพ่ือ ระดับ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51        ประกันคุณภาพ 

 ตั้งแตคะแนน 3.51  การตัดสินใจ คะแนน            การศึกษา 

 จากคะแนนเต็ม 5.00  เฉล่ีย            

 3. มีการพัฒนา/ปรับปรุง -งานจัดทําแผนพัฒนา คน - - - - - 16,800 18,480 20,328 22,360 24,596  

 การดําเนินงานตามผลการ คุณภาพการศึกษา             

 ประเมินคุณภาพภายในทุก (Improvement plan)              

 ประเด็นอยางชัดเจนตาม              

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
 (Improvement plan)              
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ตารางสรุปยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดกลยุทธ หนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเสริมสมรรถนะดานสาธารณสุขแกขาราชการตํารวจและครอบครัว 

เปาประสงค   ๑. ขาราชการตํารวจและครอบครัวมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะดานสุขภาพ 

เปาหมาย 

เชิงนโยบาย 

กลยุทธ/วธิีการ 

  

แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม/งาน 

คาเปาหมาย งบประมาณ  
ผูรับผดิชอบ ตัวชี้วดักลยุทธ  

หนวยนับ 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

2565 
 

1. สรางเสริมสมรรถนะ 1. ผูเขารับการอบรมผาน 1. แผนพัฒนาสมรรถนะ             

ดานสุขภาพแกขาราชการ เกณฑการประเมินผลการ ดานสุขภาพแกขาราชการ             

ตํารวจและครอบครัว ฝกอบรมตามหลักสูตร ตํารวจและครอบครัว             

 รอยละ 100 -โครงการอบรมหลักสูตร รอยละ 100 100 100 100 100 417,560 446,980 491,678 540,846 594,931  คณะกรรมการ 

 2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ วิชาการพยาบาลภาคสนาม              บริหารหลักสูตร 

 ของผูเขารวมโครงการ อยูใน              วิชาการพยาบาล 

 ระดับดีข้ึนไป   ไมนอยกวา             ภาคสนามฯ 

 3.51   จากคะแนนเต็ม              

 5.00              

 3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ -งานพัฒนาคุณภาพชีวิต - - - - - - - - - - - ภาควิชา พก. 

 ของผูใชบริการศูนยพัฒนา เด็ก            กลุมงานอาจารย 

 และเลี้ยงเด็ก อยูในระดับ              วพ.รพ.ตร. 

 ดีข้ึนไป ไมนอยกวา 3.51              

 จากคะแนนเต็ม 5.00              
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 




