ร่าง
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการ
วิทยาล ัยพยาบาลตารวจ

๑

สารบัญ
หน้า
บทนา

๑

ความเป็นมา ความสาคัญ สถานการณ์และแนวโน้ม

๑

โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

๓

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

๔

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน

ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

๙

นโยบายการบริหารราชการ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ

๑๐

การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

๑๑

แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

๑๖

แนวทางกาหนดแผนกลยุทธ์ตามนโยบายและกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

๑๗

ความเชื่อมโยงตามกรอบแผนอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๘

เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัดและยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๐

เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ภาคผนวก

-ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๒๙

-รายละเอียดตัวบ่งชี้ (KPI)
สภาการพยาบาล
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๓๑

-คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลตารวจที่ ๕๓/๒๕๕๗

๓๔

๒

คานา
ตามที่โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดรับกับ
แผนปฏิบัติราชการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
และนโยบายแห่งรัฐเป็นสาคัญ โดยมุ่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้นาไปเป็นแนวทางในการจัดทาแผน และการจัดตั้งคาขอ
งบประมาณให้เหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดโรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ เป็นสถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพในการผลิตและพัฒนานักศึกษาพยาบาล
ตารวจ จากสภาการพยาบาล จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ โดยใช้ชื่อเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อแผนตามแนวนโยบายของโรงพยาบาลตารวจ ทั้งนี้ เพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลตารวจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ผลสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเกิดขึ้นได้ด้วย
ความร่วมมือ ร่วมใจ และตระหนักถึงความสาคัญในการนาแผนไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย
พยาบาลตารวจ โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนและตระหนักถึงความสาคัญของการนาแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้
ทราบถึงความก้าวหน้า ความสาเร็จของงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป หรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ ฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานใน
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลตารวจ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
พล.ต.ต.
(ชนินทร์ สุดโนรีกูล)
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
๓

ภาคผนวก

๔

บทนา
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ได้กาหนด
เพิ่มเติมให้ส่วนราชการจัดทา แผนปฏิบัติของส่วนราชการ โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งต้อง
ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจะมีผลผูกพันการได้รับงบประมาณประจาปีด้วย รวมทั้งการ
จัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งให้ส่วนราชการจัดทา แผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้
ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และทรัพยากรอื่น ที่จะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลตารวจ จึงต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖
ดังกล่าวข้างต้น

ความสาคัญ
แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการที่
จัดทาขึ้น โดยการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพิ่มเติมจุดที่สมควรดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี ของโรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์
หน่วยงานไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการตารวจและครอบครัว
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ บรรลุเปูาหมายและเกิดประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติต่อไป

๕

สถานการณ์และแนวโน้ม
โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกิด
ขึ้นทั่วประเทศและประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก จึงอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตารวจเปิดการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลตารวจได้พัฒนาหลักสูตรและการบริการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ สามารถให้บริการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด
นอกจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว วิทยาลัยพยาบาลตารวจยังได้มีการ
เปิดสอนหลักสูตรอื่นๆ อีก อาทิเช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี หลักสูตรวิชาการพยาบาล
ภาคสนาม เป็นต้น รวมตลอดทั้งโครงการต่างๆ ที่เพิ่มเติมความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ข้าราชการตารวจในสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติ และโครงการที่ให้บริการแก่สังคมอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ เพื่อต้องการ
ให้สังคมได้รับบริการด้านสุขภาพโดยตรงอีกส่วนหนึ่ง

วิทยาลัยพยาบาลตารวจเทียบเท่ากองบังคับการ ประกอบด้วย
ฝ่ายอานวยการ มีภารกิจในการจัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จัดระบบการบริหารงานบุคคล งบประมาณ
การเงิน การพัสดุ การพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลตารวจ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ฝ่ายพัฒนา ๑ มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการศึกษา พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่งานวิจัยที่มีประโยชน์
ฝ่ายพัฒนา ๒ ปกครองบังคับบัญชา ดูแลเรื่องการปกครองนักเรียน และด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ อบรม
ระเบียบวินัยมารยาท ตลอดจนศีลธรรมอันดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการติดต่อ
กับประชาชน
กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดวิชาการ วิจัยสร้างองค์ความรู้ บริการ
วิชาการแก่สังคม พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
วินัยของวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ กฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในทุกหลักสูตร
และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

๖

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ

กลุ่มงานอาจารย์
ฝุายอานวยการ
ฝุายพัฒนา ๑

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ฝุายพัฒนา ๒

ภาควิชาหลักการพยาบาล
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

ศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

๗

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ปรัชญา ปณิธาน

วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษา
พยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

๘

พันธกิจ (MISSION)
๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข
๔. บริการวิชาการแก่สังคม
๕. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย

เอกลักษณ์

การจัดการภาวะฉุกเฉิน

อัตลักษณ์

มีวินัย ใจอาสา

๙

ปรัชญา

มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม
นาสังคมพัฒนา

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐาน
สากล

ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก
ขององค์การ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการตารวจ
และครอบครัว
๑๐

นโยบายการบริหารราชการ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ด้วยคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ และฝุายอานวยการ วิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ ได้จัดทาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บุคลากรในสังกัดทุกนายให้ได้รับความรู้การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้
เป็นแนวทางการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ และความสาคัญในการนาแผนไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการพัฒนาความรู้เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยในที่ประชุมสรุปวิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ ปี
๒๕๕๙ คือ “เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
และผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจได้มอบนโยบายให้หน่วยงานมุ่งเน้นยุทธศาสตร์หลัก รวม ๓ ยุทธศาสตร์ คือ
๑. ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
๓. เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการตารวจและครอบครัว
นโยบายการบริหารงานของผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ เพื่อให้การบริหารงานของผู้ บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตารวจ เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงได้กาหนดนโยบาย ดังนี้
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านวิชาการ
๓. ด้านสังคม
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๑.๑ เน้นกระจายอานาจในการบริหารจัดการให้เกิดความสมานสามัคคีในหน่วยงาน โดยการทางาน
เป็นทีม มีความสามัคคี ความมีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงานซึง่
จะทาให้ลดความขัดแย้ง ทาให้งานสาเร็จลุล่วง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับเพื่อนร่วมงาน
๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ การกระจายอานาจ
บริหารไปสู่ทุกระดับ เพื่อให้คิดและสร้างงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ
๒. ด้านวิชาการ
เน้นการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลตารวจในด้านวิชาการอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง
๓. ด้านสังคม
๓.๑ สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการทาประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งเชิงรับและ
เชิงรุกแก่ข้าราชการตารวจและประชาชน
๓.๒ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อความเป็นแบบอย่างและ
การดารงตนให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
๑๑

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

๒๙

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความสามารถของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลสนับสนุนโรงพยาบาลตารวจ ภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ
และสังคมมาเป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปี
๒. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพชัดเจนมีการเลื่อนไหลสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
๓. วิทยาลัยพยาบาลตารวจเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก (จากสื่อ โทรทัศน์และวิทยุ)
๔. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาทีต่ ่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weakness)
๑. งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
๒. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการยังไม่สมบูรณ์
๓. การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเปลี่ยนผ่าน
๔. การพัฒนางานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์มีน้อย เนื่องจากภาระงานมาก
๕. อาคาร/สถานที่เก่าแก่และคับแคบมาก
๖. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังไม่สมบูรณ์
๗. ขาดความชัดเจนในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
โอกาส (Opportunities)
๑. สังคมไทยและสังคมโลกมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์มากขึ้น
๒. นโยบายหลักของประเทศมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๓. มีสภาวิชาชีพในการดูแลสนับสนุนและรับรองสถาบันตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. เป็นสถาบันสมทบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. สถานที่ตั้งอยู่ทาเลดีการคมนาคมสะดวก
ภาวะคุกคาม (Threats)
๑. สถาบันทางการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพิ่มจานวนมากขึ้น
๒. เครือข่ายต่างชาติไม่ชัดเจน (น้อย)
๓. การแข่งขันของสถาบันการศึกษามีมากขึ้น
๔. การผลิตพยาบาลมากโดยมีตาแหน่งรองรับไม่เพียงพอ
๕. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษายังไม่พร้อม
๓๐

รายละเอียดตัวบ่งชี้ (KPI)
สภาพยาบาล
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๑. สภาการพยาบาล
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๓
-ตัวบ่งชี้ที่ ๔
-ตัวบ่งชี้ที่ ๕
-ตัวบ่งชี้ที่ ๖
-ตัวบ่งชี้ที่ ๗
-ตัวบ่งชี้ที่ ๘
-ตัวบ่งชี้ที่ ๙
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓

การบริหารองค์กร
คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจา
คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจา
อัตราส่วนจานวนอาจารย์พยาบาลประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจา
การพัฒนาอาจารย์
การประเมินผลการสอนของอาจารย์
การบริหารหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร
แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ
การพัฒนานักศึกษา
ระบบการดูแลและให้คาปรึกษานักศึกษา
แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล
อัตราส่วนจานวนอาจารย์พยาบาลประจาต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ
ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก
ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ๖ ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจาทั้งหมด
ผลงานวิชาการ
๓๑

-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙

การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย
บุคลากรสายสนับสนุน
การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
หนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น

๒. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระดับหลักสูตร

-ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓
-ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓
-ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔
-ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย สกอ.
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
การรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
คุณภาพอาจารย์
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระดับคณะ

-ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
-ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณสมบัติปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การาบริการวิชาการแก่สังคม
๓๒

-ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
-ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพการศึกษา

๓. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๓
-ตัวบ่งชี้ที่ ๔
-ตัวบ่งชี้ที่ ๕
-ตัวบ่งชี้ที่ ๖
-ตัวบ่งชี้ที่ ๗
-ตัวบ่งชี้ที่ ๘
-ตัวบ่งชี้ที่ ๙
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
การพัฒนาคณาจารย์
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
ผลการชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน

๓๓

ความสอดคล้องของพันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กับยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการตารวจและครอบครัว
ประเด็น
พันธกิจ

ปรัชญา

ปณิธาน
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

รายละเอียด
๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข
๔. การบริการวิชาการแก่สังคม
๕. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
มาตรฐานวิชาการ
สานคุณธรรม
นาสังคมพัฒนา
มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
การจัดการภาวะฉุกเฉิน
มีวินัย ใจอาสา
๒๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ วพ.รพ.ตร.
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓
ยุทธศาสตร์ ๑
ยุทธศาสตร์ ๑
ยุทธศาสตร์ ๑
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓
ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓

แนวทางดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยกระดับความ
สามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจหลัก
ขององค์การ
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

๑. บัณฑิตมีคุณภาพตาม
๑. การบริหารและพัฒนา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ หลักสูตร ระบบและกลไก
อุดมศึกษาแห่งชาติ
การจัดการเรียนการสอน
๒. ผลผลิตทางการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้มาตรฐาน
และมีการจัดการความรู้ของ
องค์การ
๓. การบริการวิชาการแก่
สังคมที่เกิดประสิทธิผล
๔. มีการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
๕. นักศึกษามีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถาบัน

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
๑.ผลประเมินการสอน
ทุกรายวิชาของอาจารย์
โดยนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐
๒. นักศึกษาทุกชั้นปี
สามารถสอบผ่านทุก
รายวิชาในแต่ละปีการ
ศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
๓. บัณฑิตสอบผ่าน
ความรู้ขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ภายใน ๑ ปี
ร้อยละ ๑๐๐
๔. หลักสูตรได้รับการ
รับรองมาตรฐานและมี
การปรับปรุงทุก ๕ ปี
๕. ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิต ไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม

แผนงาน

KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

๑. แผนบริหารและพัฒนา สภาฯ ๑๐, ๑๑, ๑.โครงการพัฒนาการจัด
การจัดการเรียนการสอน ๑๒
การเรียนการสอน
และการพัฒนาหลักสูตร
สกอ. ๑.๑
(ระดับคณะ)

คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ

๕๕,๐๐๐.-

๒. แผนพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

๓๑๙,๗๐๐.-

๓.แผนการผลิตและพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลและ
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

30

สภาฯ ๑๘
สกอ. ๒.๑,๒.๒
(ระดับคณะ)
สมศ. ๒

๒. โครงการพัฒนาและ
ติดตามคุณภาพบัณฑิต

๑. งานวิเคราะห์การผลิต พน.๑
พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล
๒. งานรับนักศึกษาพยาบาล พน.๑
ตารวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล และนักเรียน
พยาบาลภาคสนาม

ไม่ใช้
งบประมาณ

๕.๐๐
๖. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายต่อ
คุณภาพหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐

แนวทางดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๒. การพัฒนานักศึกษา/
บัณฑิตและส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๑. มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตร
ฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติครบทุก
ด้าน
๒. มีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถาบัน
๓. การพัฒนาระบบงาน
๑. จานวนผลงานวิจัย/
วิจัยและการจัดการความรู้ บทความวิชาการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า
๓ เรื่อง/ปี
๒. ผลงานวิจัยหรืองาน

แผนงาน

KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน

๔. แผนพัฒนานักศึกษา
สภาฯ ๑๔, ๑๕
และส่งเสริมอัตลักษณ์และ สกอ. ๓.๑, ๓.๒
(ระดับหลักสูตร)
เอกลักษณ์
๑.๔(ระดับคณะ)
สมศ. ๑๖.๑,
๑๖.๒, ๑๗

๕. แผนพัฒนางานวิจัย
และการจัดการความรู้
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๑. โครงการกิจกรรม
นักศึกษา
๒. โครงการฝึกทักษะการ
ทางานเป็นทีม(กลุ่มพลวัต)
๓. โครงการศึกษาดูงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล
๔. โครงการเสริมทักษะการ
พยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
และบรรเทาสาธารณภัย
สกอ. ๒.๑, ๒.๒ ๑. โครงการตามแผนการ
๒.๓(ระดับคณะ) พัฒนางานวิจัยและการจัด
สมศ. ๕
การความรู้

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

พน.๒

๔๔๙,๑๕๖.-

ภาควิชา พก.

๕๗,๐๐๐.-

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูช้ ่วยพยาบาล

๘๖,๘๔๐.-

ภาควิชา พศ.

๓๖,๐๐๐.-

คณะกรรมการวิจัย
นวัตกรรมและการ
จัดการความรู้

๑๓๓,๔๐๐.-

๔. การบริการวิชาการ
แก่สังคม
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สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานภายนอก
ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง/ปี
๓. มีเครือข่ายทาง
วิชาการ อย่างน้อย ๒
เครือข่าย
๔. มีการจัดการความรู้
อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี
๑. มีการบูรณาการ
บริการวิชาการแก่สังคม
กับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย
อย่างน้อย ๑ รายวิชา

๖. แผนบูรณาการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน

สภาฯ ๒๔
สกอ. ๓.๑
(ระดับคณะ)
สมศ.๘,๙,๑๘.๑
๑๘.๒

๑. โครงการอาสาต้านภัย
ห่างไกลยาเสพติด
๒.โครงการบริการสุขภาพ
แก่ประชาชนในชนบท
๓. โครงการผู้สูงวัย สดใส
แข็งแรง

ภาควิชา พจ.

๕๐,๒๔๐.-

ภาควิชา พช.

๕๕,๖๐๐.-

ภาควิชา พอ.

๒๘,๒๔๐.-

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

แนวทางดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์
๕. การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัดกลยุทธ์
๑. มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
๒. มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการ

แผนงาน
๗. แผนทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
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KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน
สภาฯ ๒๕
สกอ. ๔.๑
(ระดับคณะ)
สมศ. ๑๐

๑. โครงการทานุบารุง
คณะกรรมการทานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย บารุงศิลปะวัฒน๒.กิจกรรมบูรณาการการ ธรรมไทย
เรียนการสอนกับการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

๒๖๖,๒๐๐.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
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๑. มีระบบกลไกและการ
สร้างเครือข่ายประกันคุณ
ภาพการศึกษาตามกระบวน
การPDCA
๒. มีการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ
และเกิดประสิทธิผล
๓. ระบบสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ
๔. การบริหารงานใช้หลัก
ธรรมาภิบาล
๕. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
๖. การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพ

๑. การพัฒนาระบบและ
กลไกและการสร้างเครือ
ข่ายประกันคุณภาพการ
ศึกษา

ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
อย่างน้อย ๑ รายวิชา
๑. ผลการประเมินคุณ ๑. แผนพัฒนาระบบและ
ภาพภายในและภาย
กลไกและสร้างเครือข่าย
นอกไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ ประกันคุณภาพการศึกษา
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐
๒. มีการนาผลการ
ประเมินคุณภาพไปปรับ
ปรุงการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจนตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement
plan)

๒. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

๑. มีระบบและกลไก
การวิเคราะห์และการ
สรรหาบุคลากร
๒. อัตราการย้าย หรือ
ลาออก
๓. บุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาความรู้
อย่างน้อย ๑๕ ชม./คน/
ปีการศึกษา
๔. อาจารย์ใหม่ทุกคน
ได้รับการเตรียมพร้อม
ตามระบบที่กาหนด
ภายใน ๑ ปี

๒. แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
-แผนวิเคราะห์และ
สรรหา
-แผนการรักษา
-แผนการพัฒนา
-แผนการประเมิน
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สภาฯ ๒๑
สกอ. ๕.๑, ๕.๓
(ระดับสถาบัน)
สมศ. ๑๕

๑. โครงการพัฒนาแนว
ทางปฏิบัติของ วพ.รพ.ตร.
(WI)
๒. โครงการสร้างเครือข่าย
แนวปฏิบัติที่ดีในการ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพ
(Good Practices)
การศึกษา
๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนตาม
กระบวนการ PDCA
สภาฯ ๙, ๑๕, ๑. โครงการพัฒนาเพิ่ม
ฝอ.วพ.
๒๖
ประสิทธิภาพบุคลากร
สกอ. ๔.๑
๒. โครงการประชุม
(ระดับหลักสูตร) วิชาการประจาปี
๑.๔(ระดับคณะ) ๓. โครงการอบรมอาจารย์
๖.๑(ระดับหลัก ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
สูตร)
๔. โครงการพัฒนาศักยพัฒนาบุคลากร
สมศ. ๑๔
ภาพอาจารย์ใหม่
สภาฯ ๖
๕. โครงการเพิ่มคุณวุฒิ
สกอ. ๑.๒-๑.๔ ข้าราชการตารวจและ
(ระดับคณะ)
บุคลากร

๓๙๔,๕๐๐.-

๒๕๐,๙๐๐.๒๐๕,๔๐๐.๑๓,๘๔๐.๓๖,๘๐๐.๒๒๕,๐๐๐.-

แนวทางดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

แผนงาน

๕. จานวนอาจารย์ได้รับ
การเพิ่มเติมคุณวุฒิอย่าง
น้อย ๒ คน/ปี
๖. มีระบบและกลไกการ
ประเมินผลบุคลากร
๗. มีอาจารย์ประเมิน
เลื่อนไหลทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
เมื่อคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์
๘. บุคลากรทุกคนได้
รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทุกปี
คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
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๓. การบริหารจัดการงาน
อานวยการที่มีประสิทธิภาพ
-ด้านการเงิน

KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน

สมศ. ๑๑

๑. มีระบบกลไกในการ ๓. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
จัดสรรการวิเคราะห์
การบริหารงานอานวยการ
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ
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สภาฯ ๑
(ข้อ ๔, ๕)
สกอ. ๕.๑
(ระดับคณะ)

๖. โครงการส่งบุคลากร
ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
๗. โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๘. งานวิเคราะห์ และสรร
หาอาจารย์และบุคลากร
๙. งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์
และบุคลากร
๑๐. กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ
๑๑. กิจกรรมเพื่อผ่อน
คลายและสันทนาการ
๑๒.กิจกรรมยกย่องชมเชย
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติ
งานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
๑. งานบริหารจัดการด้าน
การเงินและวัสดุต่างๆ
๒. โครงการให้ความรู้การ
บริหารงานการเงิน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
๒๑๐,๐๐๐.-

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

๔๐๘,๐๐๐.-

ฝอ.วพ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

ฝอ.วพ.

ไม่ใช้
งบประมาณ
๒๐,๐๐๐.-

-ด้านพัสดุ

ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐
๒. มีการวิเคราะห์
ประเมินการใช้งบประมาณครอบคลุม
พันธกิจ ร้อยละ ๑๐๐

ทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ์
และสิ่งสนับสนุน

แนวทางดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดกลยุทธ์

๔. การบริหารความเสี่ยง

๑. มีระบบกลไกการ
บริหารและจัดการความ
เสี่ยงและมีการดาเนิน
การตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุม
ร้อยละ ๑๐๐
๒. มีการนาผลการ
ประเมินความเสี่ยงไปใช้
ในการวางแผนการจัด
การความเสี่ยง ครอบ
คลุม ร้อยละ ๑๐๐
๑. ค่าเฉลี่ยความพึงพอ
ใจระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศทั้งระบบของ วพ.
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก

๕. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนงาน

KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน

๔. แผนบริหารและจัดการ สภาฯ ๓
ความเสี่ยง
สกอ. ๕.๑
(ระดับคณะ)

๕. แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สภาฯ ๔
สกอ. ๖.๑
(ระดับหลักสูตร)
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๑. งานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการตรวจ
สอบภายใน
๒. โครงการการบริหาร
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ฝอ.วพ.

ไม่ใช้
งบประมาณ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

๒๐,๐๐๐.-

๑. โครงการพัฒนาระบบ คณะกรรมการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาเทคโนโลยี
และการตัดสินใจ
สารสนเทศ

๕๐,๐๐๐.-

๖. การพัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เพิ่มสมรรถนะด้าน
สาธารณสุขแก่
ข้าราชการตารวจ
และครอบครัว
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๑. ข้าราชการตารวจและ
ครอบครัวมีความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขภาพ

๑. เพิ่มสมรรถนะด้าน
สุขภาพแก่ข้าราชการ
ตารวจและครอบครัว

คะแนนเต็ม ๕.๐๐
๑. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอ
ใจและกลไกสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วพ. ไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม
๕.๐๐
๑. ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐
๒.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐

๖. แผนพัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

สภาฯ ๒๗, ๒๙
สกอ. ๖.๑
(ระดับหลักสูตร)

สมศ. ๑๑

๑. แผนพัฒนาสมรรถนะ
ด้านสุขภาพแก่ข้าราชการ
ตารวจและครอบครัว

36

-

๑. กิจกรรม ๕ ส.
๒. กิจกรรมพัฒนาสภาพ
แวดล้อม ภูมทิ ัศน์ วพ.
๓. โครงการอบรมการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย

ไม่ใช้
งบประมาณ
ฝอ.วพ.
๕๒,๙๖๐.-

๑. โครงการอบรมหลัก
สูตรวิชาการพยาบาลภาค
สนาม

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม
และหลักสูตรอื่นๆ

๔๒๕,๔๐๐.-

๒. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก

ภาควิชา พก.

๗๒,๖๐๐.-

แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้หน่วยต่างๆ ในสังกัดที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ หรือหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑ ศึกษากลยุทธ์/แนวทางดาเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วิทยาลัยพยาบาลตารวจกาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยของตน
ในด้านใดและควรจะดาเนินการ หรือบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามที่วิทยาลัยพยาบาลตารวจวางกลยุทธ์/แนวทางการดาเนินการเพื่อบรรลุ
เปูาประสงค์
๒. ประชุมพิจารณาวางแผนปฏิบัติราชการรองรับ โดยการกาหนดกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
๓. พิจารณาแผนงาน/โครงการที่เหมาะสมปรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามความเหมาะสม
๔. การรายงานและติดตามประเมินผล ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่ ตร. กาหนด
และประเมินผลหลังจากโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม แล้วเสร็จเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นพิจารณาตามกรอบแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ วพ.
รพ.ตร.
แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑๒๕๖๕)
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ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึน้
ตลอดชีวิต
การบริหารจัดการ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล

ประเด็นพิจารณาร่วม

๑. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ
การศึกษา ครอบคลุมการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรูต้ ลอดชีวิต
๒. เปลีย่ นจากกระบวนการสอนเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เปลีย่ นจากการท่องจา
เป็นการคิดวิเคราะห์ และมีดลุ ยภาพทั้ง
ความเก่งและความดี
๓. การประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวกับ
สภาพงานในสังคมอาเซียน

คุณภาพบัณฑิต
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพบัณฑิต
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ด้านทักษะการปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ

๑. การผลิตบัณฑิต
๑.๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ ด้านความรู้
๑.๓ ด้านทักษะปัญญา
๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๖ ด้านทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
๑.๗ เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ ทุกระบบ
เน้นการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
๑.๘ ปรับกระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้เน้น
การคิดวิเคราะห์ สร้างดุลยภาพ เก่งและดี
๑.๙ ประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ให้ปรับตัวได้กับสภาพงานในสังคมอาเซียน
๒. การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่
ยอมรับของสังคม และเพิ่มคุณวุฒอิ าจารย์

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพในทุกด้านทั้ง
ด้านความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณแห่ง
ความเป็นครู ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
การบริหารจัดการ

๓. การบริหารจัดการ
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แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑๒๕๖๕)
๑. ใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การ
กากับมาตรฐาน
๒. มีเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐาน
เสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ
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พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน
ความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา

๑. มีการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี
ธรรมาภิบาล สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน มีการกาหนดเปูาหมายร่วมกัน มี
กระบวนการที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องและครอบคลุมทุกภาค
ส่วน
๒. สร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุกที่
สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพ
ของผู้เรียน ตรงตามความต้องการของตลาด
ผลิตงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ โดยให้
ความสาคัญในเชิงบูรณาการที่แก้ไขปัญหา
เร่งด่วน โดยตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙) และแผนวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙)
ด้านบริการวิชาการ
บริการวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
และสอดคล้องตามความเป็นเลิศในแต่ละ

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล

ประเด็นพิจารณาร่วม
๓.๑ การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง แข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน
๓.๒ การใช้กลไกธรรมาภิบาล
๓.๓ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
๓.๔ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
๓.๕ การกากับมาตรฐาน
๓.๖ สร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก
๔. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
การเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย

๕. การบริการวิชาการ
บริการวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย ภายใต้
ความร่วมมือของชุมชน
๖. การประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน และสอดคล้อง
ตามความเป็นเลิศในแต่ละกลุม่ สถาบัน เพื่อพัฒนา
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แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑๒๕๖๕)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล

กลุ่มสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันให้มุ่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมภิ าค
อาเซียน

ประเด็นพิจารณาร่วม
สถาบันให้มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นพิจารณาตามยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัดและยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ วพ.รพ.ตร.
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ ๔.๔ ข้าราชการ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้มีความเป็นเลิศทางด้าน
เป้าประสงค์ ๑.๑ สถาบันการศึกษาและอบรมของ
วิชาการในภูมิภาค
สานักงานตารวจแห่งชาติได้รับการยอมรับสูง
เป้าประสงค์ ๕ เป็นสถาบัน
กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์ “ก้าวไกล”
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับโลก
มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยการผลิตบัณฑิต ให้เป็นที่ยอมรับ

ประเด็นพิจารณาร่วม
๑. การผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เป็นบัณฑิตที่
ทรงคุณค่า เป็นที่พึงปรารถนาและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย อาเซียน

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
ตารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับ
ให้สอดคล้อง สนับสนุน
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
๑๑. พัฒนาหลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และการ
พยาบาลและจัดการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
ส่งเสริมหน่วยงานด้านการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ ๒.๓ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
กระบวนการศึกษามีมาตรฐาน
กลยุทธ์
๒.๓.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีมาตรฐาน ทันสมัย
และฝึกอบรมข้าราชการตารวจทุกระดับให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ และยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ในระดับนานาชาติ เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก
ยุทธศาสตร์ “ยกย่อง”
เป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน รับผิดชอบ
และนาความรูส้ ู่สังคม ทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น โดยบูรณาการการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การ
วิจัยและกิจการนิสติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่
ทรงคุณค่าเป็นที่พึงปรารถนาของ
สังคมไทย อาเซียน และสังคมโลก
ยุทธศาสตร์ “คล่องตัว”
เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ มี ธรร
มาภิบาลควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทาง
วิชาการและเสรีภาพทางวิชาการ สืบ
สานความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์ “มั่นคง”
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความมัน่ คง
และยั่งยืน เป็นเลิศทางวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนุนการ

ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”

41

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีด
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ประเด็นพิจารณาร่วม
และสังคมโลก
๒. การพัฒนาหลักสูตร
๒.๒ พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
๒.๓ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
ให้สอดคล้อง สนับสนุนยุทธศาสตร์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๓. การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและสืบสานความเป็น
ไทย
มุ่งสืบสานความเป็นไทยควบคูไ่ ป
กับความเป็นเลิศทางวิชาการ

๔. การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วม
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ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล
เป้าประสงค์ ๔.๔ ข้าราชการ
ตารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
อื่นๆ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
พัฒนาเครือข่าย
มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน
เป้าประสงค์ ๓.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นใน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ระบบการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๓.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ ๓.๒ ข้าราชการตารวจและประชาชนมี
ความพึงพอใจในระบบการศึกษา
กลยุทธ์
ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ/หรือให้รางวัลตอบแทน
คุณความดีแก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ ๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทางการศึกษาที่มี
มาตรฐาน
กลยุทธ์
๓.๓.๑ บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรให้มีการเชื่อมโยง การดาเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้มี
เอกภาพ ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจน
แนวทางการประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
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ประเด็นพิจารณาร่วม
จัดการและพัฒนาการศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชน
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารวมถึง
การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และ/หรือให้รางวัลตอบแทนคุณ
ความดีแก่ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการด้านการศึกษา
๔.๒ บูรณาการกลไกที่เกีย่ วข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มี
การเชื่อมโยงการดาเนินการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ชัดเจน
๕. การบริการวิชาการแก่สังคม
และส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน
บริการวิชาการสู่สังคม และ
สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนา
โรงพยาบาลตารวจสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ ๑๑
โรงพยาบาลตารวจเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
กลยุทธ์
๓๓. เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรองรับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๕. พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน
เป้าประสงค์ ๓.๔ บุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษา
มีคุณภาพและเข้มแข็ง
กลยุทธ์
๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการตารวจ
และเปูาหมายการทางานของหน่วยงานทุกระดับให้ยดึ ถือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทางานตามแนวคิด
Community Policing
๓.๔.๒ ปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบตาแหน่งให้
สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ ๒.๑ เป็นหน่วยงานที่มีคุณค่าด้าน
การศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๒.๑.๑ พัฒนาหน่วยงานด้านการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนุนการ
พัฒนาเครือข่าย
เป้าประสงค์ ๓.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมและเชื่อมั่นใน
ระบบการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๓.๑.๒ พัฒนาการวิจัยทางวิชาการและองค์ความรู้ในการ
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ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ประเด็นพิจารณาร่วม
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ “ก้าวไกล”
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับโลก
มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
และสังคมโลก
ยุทธศาสตร์ “ยกย่อง”
สร้างและนาเสนอผลงานวิชาการที่
สามารถชี้นาการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาของสังคมไทยอย่างบูรณา
การ สมดุล และยั่งยืน

๖. การส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม การจัดการ
ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
๖.๑ ผลิตผลงานวิจัย และผลงาน
วิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก
๖.๒ สร้างและนาเสนอผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่
สามารถชี้นาการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาสังคมไทยได้
๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการ

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
๓๖. พัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสารใน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
๓๗. ส่งเสริมการวิจัยและการ
ลงพิมพ์ผลงานที่มีประโยชน์
พัฒนานวัตกรรมในประเทศ
เหมาะสมเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
ปฏิบัติงาน โดยสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรอื่นให้มีความ
เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมและความต้องการเฉพาะ
ด้านของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษา
ของตารวจ
เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้รับการบริการมีความประทับใจต่อ
การปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้วย IT ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๑ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิจัยที่
รวบรวมค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่ความรูต้ ่างๆ
ไปสู่บุคคลภายนอกและการใช้ประโยชน์ต่อไป
เป้าประสงค์ ๔.๓ กระบวนการถ่ายทอดความรู้มี
มาตรฐาน มีข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การศึกษา
กลยุทธ์
๔.๓.๑ ส่งเสริมให้มีการนาความรู้ที่ได้มาจัดเก็บไว้เป็น
แหล่งความรู้ (Knowledge Assets) และนาไปเผยแพร่
(Knowledge Distribution)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษา
ของตารวจ
เป้าประสงค์ ๔.๑ การศึกษาตารวจไทยก้าวไกลด้วย IT
กลยุทธ์
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ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ประเด็นพิจารณาร่วม
ความรู้ในองค์กร เตรียมความพร้อม
และพัฒนาองค์กรให้กลายเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
๖.๔ สร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กร
อื่นเพื่อการพัฒนาทางการวิจัยและ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ “ยกย่อง”
๗. การเตรียมความพร้อมในการ
ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าเป็นที่พงึ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปรารถนาของสังคมไทย อาเซียน และ
เตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อเข้า
สังคมโลก
สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริม
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ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
เป้าประสงค์ ๑.๑ ภารกิจที่
ได้รับมอบหมายให้เกิดผล
สัมฤทธิ์
๑.๑.๑ เพิม่ ขีดความสามารถ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตอบ สนองภารกิจตามนโยบาย
รัฐบาล
ข้อ ๘. เตรียมความพร้อมของ
องค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร
เป้าประสงค์ ๔.๑ การบริหาร
โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้น
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร์
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดทา
แผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การ
และระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๔.๑.๓ พัฒนาองค์การและ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์กรให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล
เป้าประสงค์ ๙ เป็นองค์กรที่
มีการบริหารจัดการที่มี
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิ
บาล
กลยุทธ์
๒๕. ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของ
โรงพยาบาลตารวจและทุก

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
การศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ ๑.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารและปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการศึกษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ “คล่องตัว”
เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ มี
ธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและเสรีภาพทางวิชาการ
สืบสานความเป็นไทย ด้วยการบริหาร
จัดการองค์กร (ระบบงานบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และบริหารงานโดย
บุคลากรมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ “มั่นคง”
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหาร
ทรัพย์สินทั้งทางกายภาพ การเงิน

กลยุทธ์
ให้ความสาคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ ๑.๓ กระบวนการบริหารจัดการด้าน
การศึกษามีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
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ประเด็นพิจารณาร่วม
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

๘. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร
๘.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ และบริหารงานโดย
บุคลากรมีส่วนร่วม
๘.๒ ปฏิบัติงานและให้บริการ
ทางการศึกษาด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
๘.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนางาน
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
โครงสร้างองค์การให้มีความ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
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เป้าประสงค์ ๔.๔ ข้าราชการ
ตารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการ
และวางระบบในการพัฒนา
บุคลากร ให้มคี วามครอบคลุม
และต่อเนื่องภายใต้ข้อจากัดด้าน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
หน่วยงาน ให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ
บาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง และมีความเป็น
เลิศตามมาตรฐาน PMQA หรือ
รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๓๑. บริหารจัดการ
งบประมาณ และการเงินการ
คลังให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
๑.๓.๑ พัฒนาระบบงานและกระบวนการของหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ๑.๔ ปรับปรุงการบริหารด้านการศึกษาให้
เข้มแข็ง
๑.๔.๑ พัฒนาองค์กร และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุน่ เหมาะสมกับการ
บริหารงาน
๑.๔.๒ การเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะทางการจัดการ
เรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔.๓ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ยึดหลักสมรรถนะความรู้
ความสามารถ ความโปร่งใสและความเป็นธรรม เพื่อให้คนดี
และคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
๑.๔.๔ บุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน
๑.๔.๕ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยงานด้านการศึกษา
อบรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ ๒.๑ เป็นหน่วยงานทีม่ ีคุณค่าด้าน
การศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจน
พัฒนาความสัมพันธ์ สร้างความผูกพัน
และนาศักยภาพของศิษย์เก่ามาร่วม
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน เป็นเลิศทางวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล”
เป็นมหาวิทยาลัยทีส่ ่งเสริมความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
เกื้อกูลนิสติ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่
ขาดแคลน ประสบความเดือดร้อน
อย่างเพียงพอ ทันท่วงที และต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ “เป็นสุข”
เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคน
เก่ง โดยพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์พลังงาน
และสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่า
ทางาน มีความปลอดภัย รวมทั้ง สร้าง
ความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มคี วาม
เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในชีวิต

ประเด็นพิจารณาร่วม
และบุคลากร
๘.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงิน งบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพ
๘.๕ พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และเหมาะสมกับปริมาณงาน
๘.๖ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็นทัง้
คนดีและคนเก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของตารวจ
๘.๗ สร้างความผาสุกและความ
ผูกพันในองค์กร
๘.๘ ดูแลสภาพแวดล้อมให้นา่ อยู่
และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน พร้อม
ใช้ ทันสมัย และเพียงพอ
๙. การพัฒนานักศึกษา
๙.๑ ส่งเสริมและเกื้อกูลนักศึกษา
ให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา
๙.๒ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่าง
เพียงพอ ทันท่วงที และต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กลยุทธ์
๒.๑.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือศักดิ์ศรี
จริยธรรม หลักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
และพัฒนาข้าราชการตารวจให้มีวนิ ัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ
เป้าประสงค์ ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารและปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการศึกษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
เสริมสร้างคุณค่าหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เป้าประสงค์ ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานด้านการศึกษา
มีครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ
กลยุทธ์
มีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องช่วย
ฝึก และเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีความ
เหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษา
ของตารวจ
เป้าประสงค์ ๔.๑ การศึกษาตารวจไทยก้าวไกลด้วย IT
กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อ
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๑๐. การส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์กร
สร้างความผูกพันและนาศักยภาพ
ของศิษย์เก่ามาร่วมพัฒนาองค์กรให้
มีความมั่นคงและมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
การศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้รับการบริการมีความประทับใจต่อ
การปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้วย IT ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
กลยุทธ์
๔.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้ข้าราชการตารวจเรียนรู้ด้วยตัวเองได้
ตลอดเวลาของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ ๔.๓ กระบวนการถ่ายทอดความรู้มี
มาตรฐาน มีข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การศึกษา
กลยุทธ์
๔.๓.๒ การเรียนการสอนทางไกล ระบบ VDO
Conference
เป้าประสงค์ ๔.๔ มีเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งระบบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาที่ทันสมัยและ
รวดเร็วตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
๔.๔.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ
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ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ประเด็นพิจารณาร่วม

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ให้มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการในภูมิภาค
เป้าประสงค์ ๕ เป็นสถาบัน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์
๑๓. ได้รับการรับรองการ
พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
จากหน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๔. จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
โรงพยาบาลตารวจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริม
เข้มแข็งในการบริหาร
สุขภาพตารวจเชิงรุกทั่ว
เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้มีส่วน
ประเทศ
เกี่ยวข้องและประชาชน
เป้าประสงค์ ๔ เพิ่มศักยภาพ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ ของข้าราชการตารวจในการ
การบริหารของสานักงานตารวจ ดูแลตนเองได้ทั้งภาวะเจ็บป่วย

ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ ๒.๓ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
กระบวนการศึกษามีมาตรฐาน
กลยุทธ์
๒.๓.๒ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
การศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ ๑.๓ กระบวนการบริหารจัดการด้าน
การศึกษามีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นพิจารณาร่วม
๑๑. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโดยพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

กลยุทธ์
๑.๓.๒ ส่งเสริมการบริหารด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาของ สมศ. สกอ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
เป้าประสงค์ ๒.๓ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
กระบวนการศึกษามีมาตรฐาน
กลยุทธ์
๒.๓.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีมาตรฐาน ทันสมัย
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๑๒. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ข้าราชการตารวจของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๑๒.๑ ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ข้าราชการตารวจในการดูแลตนเอง
ทั้งภาวะเจ็บปุวยและภาวะปกติ

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)
แห่งชาติ
๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)
และภาวะปกติ
และฝึกอบรมข้าราชการตารวจทุกระดับให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ และยึดหลักคุณธรรม
๙. เพิ่มความสามารถในการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่
ดูแลตนเองทั้งภาวะเจ็บปุวยและ
ภาวะปกติ
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ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ประเด็นพิจารณาร่วม
๑๒.๒ ฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สานักงานตารวจแห่งชาติ

แนวทางกาหนดแผนกลยุทธ์ตามนโยบายและกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณา

แผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕)
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แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

กรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของสภาวิชาชีพ
พยาบาล

๑. การผลิตบัณฑิต
๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๒ ด้านความรู้
๑.๓ ด้านทักษะปัญญา
๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๖ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๑.๗ เชือ่ มโยงกระบวนการเรียนทุกระดับ ทุกระบบ
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวติ
๑.๘ ปรับกระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้เน้น
การคิดวิเคราะห์ สร้างดุลยภาพ เก่งและดี
๑.๙ ประเมินคุณภาพบัณฑิตหลังเข้าสูต่ ลาดแรงงาน ให้
ปรับตัวได้กับสภาพงานในสังคมอาเซียน
๒. การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์
๓. การบริหารจัดการ
๓.๑ การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิ
ภาพ มีความเชื่อมโยง ต่อเนือ่ ง แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
๓.๒ การใช้กลไกธรรมาภิบาล
๓.๓ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ
๓.๔ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
๓.๕ การกากับมาตรฐาน
๓.๖ สร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก
๔. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
การเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
๕. การบริการวิชาการ
บริการวิชาการบนพืน้ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ดารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ภายใต้ความร่วมมือของ
ชุมชน
๖. การประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

ประเด็นพิจารณาร่วมเพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับความสามารถในการปฏิบัตภิ ารกิจหลักขององค์การ
๑) การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
๒) การพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ๓) การ
พัฒนาระบบงานวิจัยและการจัดการความรู้ ๔) การบริการวิชาการแก่สังคม
๕) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
๑) การพัฒนาระบบและกลไก และการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการ
ศึกษา ๒) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ๓) การบริหาร
จัดการงานอานวยการที่มีประสิทธิภาพ ๔) การบริหารความเสี่ยง ๕) การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖) การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการตารวจและ
ครอบครัว
๑) เพิ่มสมรรถนะด้านสุขภาพแก่ข้าราชการตารวจและครอบครัว
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SWOT analysis
๑.ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
๒. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตารวจ
ฉบับที่ ๗
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การศึกษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)

ประเด็นพิจารณา
๑. การผลิตบัณฑิต
๒. การพัฒนาหลักสูตร
๓. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสืบสานความเป็นไทย
๔. การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมจัด
การและพัฒนาการศึกษา
๕. การบริการวิชาการแก่สังคม
และส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน
๖. การส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม การจัดการ
ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
๗. การเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๘. การพัฒนาระบบการบริหารจัด
การองค์กร๓ การจัดทา
๙. การพัฒนานักศึกษา
๑๐. การส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์กร
๑๑. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๑๒. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ข้าราชการตารวจของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

