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ค าน า 
 
วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ เป็นสถำบันอุดมศึกษำ เป็นหน่วยงำนหนึ่งในสังกัดโรงพยำบำลต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจ

แห่งชำติ เป็นสถำบันสมทบจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ภำยใต้กำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำในกำรผลิตและพัฒนำ
นักศึกษำพยำบำลต ำรวจ จำกสภำกำรพยำบำล จึงได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ โดยใช้ชื่อเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อแผนตำมแนวนโยบำยของโรงพยำบำลต ำรวจ ทั้งนี้  เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติรำชกำรของโรงพยำบำลต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕62นอกจำกนั้น
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2562 ของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 
- 2580) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยประเทศไทย 4.0 ยุทธศำสตร์กำรศึกษำของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 
- 2579) ยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำลต ำรวจ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2561 -2565 รวมทั้ง ยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2560 - 2563 ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วย
ต่ำงๆที่ เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผน ตลอดจนกำรติดตำม
ประเมินผล 

 

ผลส ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำร วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 จะเกิดขึ้นได้ด้วย
ควำมร่วมมือ ร่วมใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรน ำแผนไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ของบุคลำกรทุกคนใน
วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ  โดยเฉพำะผู้บริหำรจะต้องให้กำรสนับสนุนและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร   น ำแผนไป



ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ยังต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือจะได้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จของงำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ เพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หรือแผนปฏิบัติรำชกำรต่อไป 
  

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ  ฉบับนี้  ส ำเร็จได้ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำน
ในสังกัดวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

 
 
 

พลต ำรวจตรีหญิง 
                     (นงเยำว์  สมพิทยำนุรักษ์) 

                                                  ผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
                                                              โรงพยำบำลต ำรวจ  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖0  มาตรา 5 ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.

2561 – 2580) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมี
หน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดท าแผน
ยุทธ์ศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) ให้สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ชาติ     20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) 
รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2560 – 2563 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไว้ดังนี้ 

 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาลมุ่งสู่องค์กร 
                              

                                                แห่งการเรียนรู้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
  

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สุขของประชาชน   
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไป     

 
 

สถำนกำรณ์และแนวโน้ม 
 โรงพยาบาลต ารวจ   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศและประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก จึงอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเปิดการศึกษา ซึ่งวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจได้พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการ ศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สามารถให้บริการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด  



  

๒ 
 

 

  นอกจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว วิทยาลัยพยาบาลต ารวจยังได้มีการ
เปิดสอนหลักสูตรอ่ืนๆ อีก อาทิเช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี หลักสูตรวิชาการ
พยาบาลภาคสนาม เป็นต้น รวมตลอดทั้งโครงการต่างๆ   ที่เพ่ิมเติมความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ  ข้าราชการต ารวจในสังกัด  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และโครงการที่ให้บริการแก่สังคมอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ เพ่ือ
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมได้รับการบริการที่มีคุณภาพ   

 
 

วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจเทียบเท่ำกองบังคับกำร ประกอบด้วย  
 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีภารกิจในการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จัดระบบการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  
การเงิน การพัสดุ การพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 

ฝ่ำยพัฒนำ  ๑  มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการศึกษา พัฒนาด้านวิชาการ  ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่งานวิจัยที่มีประโยชน์  
  
 

ฝ่ำยพัฒนำ ๒ ปกครองบังคับบัญชา ดูแลเรื่องการปกครองนักเรียน และด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
อบรม ระเบียบวินัยมารยาท ตลอดจนศีลธรรมอันดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและ
การติดต่อกับประชาชน 
 
 

 กลุ่มงำนอำจำรย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดวิชาการ วิจัยสร้างองค์ความรู้ บริการ
วิชาการแก่สังคม พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และวินัยของวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในทุก
หลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
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ผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
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ภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร ์

ภาควิชาการพยาบาลสตูินรเีวชศาสตร์ 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

คณะกรรมกำรประเมินสถำบัน 

คณะกรรมกำรวิทยำลยัพยำบำลต ำรวจ 

รองผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ (2) รองผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ (1) 

 

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 



  

๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ   
 เอกลกัษณ์  อัตลักษณ์ 

ปรัชญำ ปณิธำน 
 

คณะกรรมการบรหิารวิชาการและพัฒนาหลักสตูร 
   -คณะอนุกรรมการบรหิารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
   -คณะอนุกรรมการบรหิารหลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ช่วย 
    พยาบาล 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรวิชาการพยาบาลสนาม 
และหลักสตูรอื่นๆ 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู ้
 
คณะกรรมการส่งเสรมิและบริการวิชาการแก่สังคม 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 
ภายนอก 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะ และวัฒนธรรม 
และการพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และ 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมบุคลากร 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การ 
สื่อสารและแผนงานประชาสัมพันธ ์



  

๕ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
         

 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์(VISION) 
 
 

เป็นสถำบันที่ได้รับมำตรฐำน 
ทำงกำรศึกษำพยำบำล 



  

๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 
 

  ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตาม  
      มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๒. ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทางด้านสาธารณสขุของ 
      ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ  
  ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  ๔. บรกิารวิชาการแก่สังคม 
  ๕. ท านบุ ารงุศิลปวฒันธรรมไทย     
   ๖. ปฏบิัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหนว่ยงาน 
       อื่นที่เกี่ยวข้องหรือไดร้ับมอบหมาย 

 
 



  

๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกลักษณ์   
        กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน 
                     
 
 
 
 

อัตลักษณ์ 
 

มีวินัย ใจอำสำ 



  

๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
        
  
 

  
 

ปรัชญำ 
มำตรฐำนวิชำกำร สำนคุณธรรม 

น ำสังคมพัฒนำ 
 
 

ปณิธำน 
มุ่งพัฒนำวิชำกำร สู่มำตรฐำนสำกล 

                  

 



  

๑๐ 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

        ยุทธศำสตร ์
วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ 
                     ภำรกิจหลักทำงกำรศึกษำพยำบำล 
                     มุ่งสูอ่งค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้
 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสรำ้งสมรรถนะดำ้นสำธำรณสขุ 
                      แก่ข้ำรำชกำรต ำรวจและครอบครัว 

  

 



  

๑๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยกำรบริหำรรำชกำร ผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
   

 

 ด้วยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ได้จัดท าโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ให้บุคลากรในสังกัดทุกนายให้ได้รับความรู้การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  และความส าคัญในการน าแผนไปปฏิบัติ
ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  เป็นการพัฒนาความรู้เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ โดยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  รวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยในที่ประชุมสรุปวิสัยทัศน์  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ปี ๒๕62 คือ “เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”และผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์หลัก รวม ๓ ยุทธศาสตร์ คือ 
  ๑. ยกขีดระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาลมุ่งสู่องค์กร 
                       แห่งการเรียนรู้ 

๒. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
  ๓. สร้างเสริมสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 



  

๑๒ 
 

 

 นโยบายการบริหารงานของผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ     เพ่ือให้การบริหารงานของผู้บังคับการ-
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงได้ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
  ๑. ด้านการบริหารจัดการ  
  ๒. ด้านวิชาการ   

๓. ด้านสังคม 
 

 ๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  ๑.๑ เน้นกระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้เกิดความสมานสามัคคีในหน่วยงาน โดยเน้นผู้รับ 
                           บริการเป็นศูนย์กลางและเน้นการท างานแบบองค์รวมและส่งเสริมการท างานมีส่วนร่วม มีการ                      
                           ท างานเป็นทีม  มีความสามัคคี  ความมีน้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และมีความคิดเชิงบวกในการ                         
                           ปฏิบัติงานซ่ึงจะท าให้ลดความขัดแย้ง ท าให้งานส าเร็จลุล่วงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้าง             
                           ความพึงพอใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
  ๑.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ การกระจายอ านาจ 
        บริหารไปสู่ทุกระดับ เพ่ือให้คิดและสร้างงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ 
 

 ๒. ด้ำนวิชำกำร 
  เน้นการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจให้มีความเป็นมืออาชีพทั้งในด้าน
วิชาการและด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 ๓. ด้ำนสังคม 
  ๓.๑ สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาและการท าประโยชน์ให้กับ                           
                         สังคม ทั้งเชิงรับและเชิงรุกแก่ข้าราชการต ารวจและประชาชน 
  ๓.๒ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือความเป็นแบบอย่างและ 
                         การด ารงตนให้เกิดคุณค่าต่อสังคม 



  

๑๓ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

๑๔ 
 

 

 
 
 
 



  

15 
 

 

    
 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) 
 

 

 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 

 

วิเคราะห์สภาพปัญหาและความสามารถของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (SWOT Analysis) 
 
 

จุดแขง็ (Strengths) 
  ๑. เป็นสถาบันที่ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาส มีงานท าสูงมากกว่าวิชาชีพอ่ืน  
  ๒. เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระหว่างสถาบันพยาบาล 
  ๓. มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่ชัดเจน 
  ๔. บุคลากรมีศักยภาพในหลายด้านสูง 
  ๕. เป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมในการเข้ารับการศึกษา 
 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. การบริหารเงินงบประมาณและและเงินรายได้สถานศึกษา (มีข้อจ ากัด, บุคลากรขาดความรู้ 

              ด้านบริหารการเงินอย่างครอบคลุม) การศึกษาดูงานต่างประเทศและงบประมาณอาคาร สถานที่  
              ขาดทุนสนับสนุนอาจารย์ศึกษาปริญญาเอก 

  ๒. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอและไม่เอ้ือ 
                         ต่อการเรียนรู้ มีสภาพเก่า ขาดสถานที่สันทนาการ) 
  ๓. ขาดการวางแผนทางด้านบุคลากร (ด้านธ ารงรักษา ทดแทน พัฒนา) ทักษะการใช้ภาษา  
                         ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของบุคลากรและนักศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
 

โอกาส  (Opportunities) 
  ๑. มีท าเลที่ตั้งที่ดี  
  ๒. เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง 
  3. เป็นสถาบันสมทบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  4. มีแหล่งฝึกท่ีได้มาตรฐาน 
  5. มีวารสารพยาบาลที่รองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  6. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 



๓๑ 
 

 
 

 ภาวะคุกคาม (Threats) 
  ๑. ตลาดการศึกษามีการแข่งขันสูงขึ้น จึงท าให้มีทางเลือกทางการศึกษามากข้ึน 

๒. ขาดเครือข่ายทางวิชาการต่างประเทศ 
๓. ขาดนโยบายสนับสนุนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างชัดเจน 
๔. นักศึกษาไม่ได้รับการบรรจุรับราชการ 
๕. กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรภายนอกท่ีเกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
6. การเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาน้อยลง 

 
 
 

รายละเอียดตัวบ่งช้ี (KPI)  
สภาพยาบาล 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

๑. สภาการพยาบาล 
  

  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑     การบริหารองค์กร 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒     คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕     คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจ า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๖     คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจ า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๗     อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๘     ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจ า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๙     การพัฒนาอาจารย์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐   การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   การบริหารหลักสูตร 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓   แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔   การพัฒนานักศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕   ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖   แหล่งฝึกปฏบิัติการพยาบาล 



๓๒ 
 

  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗   อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
                    ภาคปฏิบัต ิ

  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘   ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
         การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก  

  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙   ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ๖ ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑   การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒   ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓   ผลงานวิชาการ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔   การบริการวิชาการ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย  
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖   บุคลากรสายสนับสนุน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗   การจัดการทรัพยากรการศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘   ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙   หนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น 

 
๒. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 

      ระดับหลกัสตูร 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  การรับนักศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓  การประเมินผู้เรียน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 



๓๓ 
 

 
 

      ระดับคณะ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  การบริการวชิาการแก่สังคม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
                                        และเอกลักษณ์ของคณะ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 
      ระดับสถาบัน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  การบริการวชิาการแก่สังคม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  



๓๔ 
 

                                        และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ผลการบริหารงานของคณะ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 

๒๘  

๒๘ ๒๘ ๒๘ 

 

 

ความสอดคล้องของพันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กับยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓  สร้างเสริมสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
 

ประเด็น รายละเอียด ยุทธศาสตร์ วพ.รพ.ตร.  
พันธกิจ 

 
๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ ๑ 
๔. การบริการวิชาการแก่สังคม ยุทธศาสตร์ ๑ 
๕. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ยุทธศาสตร์ ๑ 
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 

ปรัชญา มาตรฐานวิชาการ ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
 สานคุณธรรม ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
 น าสังคมพัฒนา ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 

ปณิธาน มุ่งพัฒนาวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
เอกลักษณ์ การจัดการภาวะฉุกเฉิน ยุทธศาสตร์ ๑ 
อัตลักษณ์ มีวินัย ใจอาสา ยุทธศาสตร์ ๑ 

 
 



  

 
 

 

๒๙  

๒๙ ๒๙ ๒๙ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

๓๐  

๓๐ ๓๐ ๓๐ 
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31 31 31 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 

แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑.  บัณฑิตมีคุณภาพตาม ๑. การบริหารจัดการหลัก 1. หลักสูตรได้รับการ ๑. แผนบริหารและพัฒนา สภาฯ ๑๑ ๑.โครงการพัฒนาการจัด คณะกรรมการ 4๐,๐๐๐.- 
ยกระดับขีดความ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ สูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน  รับรองมาตรฐานและ การจัดการเรียนการสอน สกอ. 1.๑ การเรียนการสอนและ บริหารวิชาการ  

สามารถในการ อุดมศึกษาแห่งชาติและสอด หลักสูตรและส่งเสริม มีการปรับปรุงทุก ๕ ปี และการพัฒนาหลักสูตร (ระดับหลักสูตร) ปรับปรุงหลักสูตร   

ปฏิบัติภารกิจหลัก คล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง 2. ผลประเมินการสอน ๒. แผนพัฒนาคุณภาพ สภาฯ ๑0 ๒. โครงการพัฒนาและ คณะอนุกรรมการ 616,680.- 
ทางการศึกษา ท่ีพึงประสงค์ของสถาบัน ประสงค์ของสถาบัน ทุกรายวิชาของอาจารย์ บัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ติดตามคุณภาพบัณฑิต บริหารหลักสูตร  

พยาบาล มุ่งสู่องค์   โดยนักศึกษาและผู้มสี่วน    พยาบาลศาสตร  

กรแห่งการเรียนรู้   ได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับดี    บัณฑิต  

   ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑       

   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐      
   3. มีแหล่งฝึกเข้าร่วม  สภาฯ ๑6    
   ประเมินการจัดการเรียน      
   การสอนภาคปฏิบัติ      

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80      

   4. นักศึกษาทุกชั้นปี      

   สามารถสอบผ่านทุกราย      

   วิชาในแต่ละปีการศึกษา      

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95      

   5. ความพึงพอใจของ  สภาฯ ๑2    

   นักศึกษาปีสุดท้ายต่อคุณ  สกอ. 3.3    

   ภาพหลักสูตรอยู่ในระดับ  (ระดับหลักสูตร)    

   ดีขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑       

   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐      

   6. บัณฑิตสอบผ่าน  สภาฯ ๑๘    

   ความรู้ขอขึ้นทะเบียน      
   รับใบอนุญาตประกอบ      
   วิชาชีพฯ ภายใน ๑ ปี      
   การศึกษา ร้อยละ ๑๐๐      



 

๑๒ 

   7.  ผลการประเมิน  สภาฯ ๑9    
   คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้  สกอ. 2.1    
   บัณฑิต อยู่ในระดับดีขึ้น   (ระดับหลักสูตร)    
   ไป ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๑        
   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐      

 

แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   8. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3. แผนพัฒนานักศึกษา สภาฯ ๑๔ ๑. โครงการกิจกรรม พน.๒ วพ.รพ.ตร. 558,562.- 

ยกระดับขีดความ   ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม และส่งเสริมอัตลักษณ์และ สกอ. 1.5 นักศึกษา   
สามารถในการ   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกลักษณ์ (ระดับสถาบัน) ๒. โครงการฝึกทักษะการ ภาควิชา พก. กลุ่มงาน 62,๐๐๐.- 
ปฏิบัติภารกิจหลัก   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  สกอ. 1.6 ท างานเปนนทีม(กลุ่มพลวัต) อาจารย์ วพ.รพ.ตร.  
ทางการศึกษา   ครบทุกด้าน  (ระดับคณะ) ๓. โครงการศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหาร 80,00๐.- 
พยาบาล มุ่งสู่องค์   9. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  สภาฯ ๑๔ หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนีย-  
กรแห่งการเรียนรู้   ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ  สกอ. 1.5 ผู้ช่วยพยาบาล บัตรผู้ช่วยพยาบาล  

   เอกลักษณ์ของสถาบัน  (ระดับสถาบัน) ๔. โครงการเสริมทักษะการ ภาควิชา พศ. กลุ่มงาน 61,20๐.- 
   (การจัดการภาวะฉุกเฉิน)  สกอ. 1.6 พยาบาลภาวะฉุกเฉินและ อาจารย์ วพ.รพ.ตร.  
     (ระดับคณะ) บรรเทาสาธารณภัย   
      5. โครงการพัฒนา ฝอ.วพ.รพ.ตร. 115,20๐.- 
      สมรรถนะการจัดการ   
      ภาวะฉุกเฉิน   
 2. ผลผลิตทางการวิจัย 2. การพัฒนาระบบงาน ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 4. แผนพัฒนางานวิจัย สภาฯ 22, 23 ๑. โครงการตามแผนการ   คณะกรรมการวิจัย ๑34,8๐๐.- 
 และนวัตกรรมท่ีได้มาตร วิจัยและการจัดการ มีจ านวนผลงานวิจัย หรือ วิชาการ และการจัดการ สกอ. 4.2 พัฒนางานวิจัย วิชาการ นวัตกรรมและการ  
 ฐานและมีการจัดการ ความรู้ ผลงานวิชาการ ไม่น้อยกว่า  ความรู้ (ระดับหลักสูตร) นวัตกรรม และการจัดการ จัดการความรู้  
 ความรู้ขององค์การ เพื่อ  3 รายการ/ปี   ความรู้   
 เปนนองค์กรแห่งการเรียนรู้  ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก  สกอ. 4.2    
   สูตร มีผลงานทางวิชาการ  (ระดับหลักสูตร)    
   อย่างน้อย 1 รายการ/ปี      
   3. มีการจัดการความรู้  สกอ. 5.1    
   อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี  (ระดับคณะ,    
     ระดับสถาบัน)    



 

๑๓ 

 3. การบริการวิชาการแก่ 3. การบริการวิชาการ 1. มีกิจกรรมบริการวิชาการ 5. แผนการส่งเสริมและ สภาฯ ๒๔ ๑. โครงการบริการวิชาการ    144,60๐.- 
 สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ แก่สังคมจนเกิดผลลัพธ์ แก่สังคม อย่างน้อย 1  บริการวิชาการแก่สังคม สกอ. ๓.๑ แก่สังคม   
 และประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจ กิจกรรม  (ระดับคณะ, ๒. โครงการประชุมวิชาการ  246,60๐.- 
  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   ระดับสถาบัน) ประจ าปี     คณะกรรมการ  
   2.  มีการบูรณาการบริการ  สภาฯ ๒๔ ๓. งานบูรณาการบริการ  ส่งเสริมและบริการ ไม่ใช้ 
   วิชาการแก่สังคมกับการจัด  สกอ. ๓.๑ วิชาการแก่สังคมกับการจัด  วิชาการแก่สังคม งบประมาณ 
   การเรียนการสอน และการ  (ระดับคณะ, การเรียนการสอนและการ   
   วิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา  ระดับสถาบัน) วิจัย   
         

 

แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 4. การท านุบ ารุงศิลปะและ 4. การท านุบ ารุงศิลปะ ๑. มีกิจกรรมที่ส่งเสริม 6. แผนท านุบ ารุงศิลปะ สภาฯ ๒๕ ๑. โครงการท านุบ ารุง คณะกรรมการ 317,128.- 
 วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิ และวัฒนธรรมไทย การท านุบ ารุงศิลปะและ   และวัฒนธรรมไทย สกอ. ๔.๑ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท านุบ ารุงศิลปะ  
 ภาพและประสิทธิผล  วัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 1   (ระดับคณะ, ๒. กิจกรรมบูรณาการการ และวัฒนธรรมไทย ไม่ใช้ 
   กิจกรรม  ระดับสถาบัน) เรียนการสอนกับการท านุ  งบประมาณ 
   ๒. มีการบูรณาการการ  สภาฯ ๒๕ บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   เรียนการสอนกับการท านุ   ไทย   
   บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

   ไทย อย่างน้อย 1 รายวิชา      
         

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 1. มีการพัฒนาแผน ๑. ผลการด าเนินงานเปนน ๑. แผนพัฒนาแผนกล สภาฯ ๑ ๑. งานพัฒนาแผนกลยุทธ ์ คณะกรรมการ ไม่ใช้ 
การสร้างความเข้ม เพื่อก าหนดทิศทางการ กลยุทธ์เพ่ือก าหนดทิศทาง ไปตามแผนปฏบิัติราชการ ยุทธ์ตามกระบวนการ สกอ. 5.๑ ตามกระบวนการ PDCA จัดท าแผนปฏิบัติ งบประมาณ 
แข็งในการบริหาร พัฒนาและการด าเนินงาน การพัฒนาและการด าเนิน ประจ าปี และบรรลุตาม PDCA (ระดับคณะ,  ราชการ วพ.รพ.ตร.  
 ตามพันธกิจหลักขององค์กร งานตามพันธกิจหลักของ ตามตัวชีว้ัดของแผน  ระดับสถาบัน)    

  องค์กร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80      
          
  2. การบริหารจัดการ 1.มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2.แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ สภาฯ ๑ ๑. งานบริหารจัดการด้าน   
  การเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ทางการเงินขององค์กร บริหารจัดการการเงิน สกอ. 5.๑ การเงินและวัสดุต่างๆ   
     (ระดับคณะ, 2. กิจกรรมให้ความรู้     ฝอ.วพ.รพ.ตร. ไม่ใช้ 
     ระดับสถาบัน) การบริหารงานการเงิน          งบประมาณ 



 

๑๔ 

      ทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ์   
         
         
  3. การบริหารความเสี่ยง 1.มีระบบกลไกการบริหาร 3. แผนงานบริหาร สภาฯ ๓ ๑. งานบริหารจัดการ คณะกรรมการ ไม่ใช้ 
  ท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดการความเสี่ยงและ ความเสี่ยง สกอ. 3.2,  3.3 ความเสี่ยงและการตรวจ บริหารความเสี่ยง งบประมาณ 
   มีการด าเนินการตามแผน  (ระดับหลักสูตร) สอบภายใน ฝอ.วพ.รพ.ตร.  
   บริหารความเสี่ยงครอบ  สกอ. 5.๑     
   คลุมทุกตัวชีว้ัด  (ระดับคณะ,    
     ระดับสถาบัน)    
         
         
         
         

 
 

แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  4. การพัฒนาเทคโนโลยี 1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 4. แผนพัฒนาเทคโนโลย ี สภาฯ ๔ 1. งานพัฒนาเทคโนโลยี-   คณะกรรมการ ไม่ใช้ 

การสร้างความเข้ม  สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ สารสนเทศ สกอ. ๖.๑ สารสนเทศ   พัฒนาเทคโนโลยี ประมาณ 
แข็งในการบริหาร     (ระดับหลักสูตร)    สารสนเทศ  การ  

         สื่อสารและงาน-  
        ประชาสัมพันธ์  
         

  5. การพัฒนาระบบและ ๑. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ 5.แผนพัฒนาสิ่งสนับสนุน สภาฯ ๒๗, ๒8, 1. กิจกรรมพัฒนาสภาพ     ฝอ.วพ.รพ.ตร. 7,000.- 
  กลไกสนับสนุนการเรียน อาจารย์และนักศึกษาต่อ การเรียนรู้ทรัพยากรและ 29 แวดล้อม ภูมิทัศน์ วพ.        

  รู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  อยูใ่น สิ่งแวดล้อม สกอ. ๖.๑ รพ.ตร. (กิจกรรม 5 ส.)      
  ต่อการเรียนรู้ ระดับดีขึ้นไป   ไม่น้อยกว่า     (ระดับหลักสูตร) 2. งานจัดซ้ือหนังสือ ต ารา  500,000.- 
   3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   เข้าห้องสมุด     พน.1 วพ.รพ.ตร.  
   ไม่น้อยกว่า  3.51 จากคะแนน   3. งานจัดซ้ือวัสดุทางการ  100,000.- 
   เต็ม 5.00   แพทย์   
  6. การบริหารจัดการ 1. ผลการประเมินของผู้บริหาร 6.  แผนบริหารจัดการ สกอ. 5.๑ 1. กิจกรรมประเมินผล ฝอ.วพ.รพ.ตร. ไม่ใช้ 

  ด้วยหลักธรรมาภิบาล ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล ด้วยหลักธรรมาภิบาล (ระดับคณะ, การบริหารของผู้บังคับการ  งบประมาณ 



 

๑๕ 

     ระดับสถาบัน) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
         
  7. การบริหารจัดการ 1. มีระบบและกลไกการ 7. แผนบริหารจัดการ สภาฯ 9, ๒6 ๑. โครงการพัฒนาเพิ่ม ฝอ.วพ.รพ.ตร. 418,4๐๐.- 
  ทรัพยากรบุคคลท่ีมี วิเคราะห์ สรรหา ธ ารงรักษา ทรัพยากรบุคคล สกอ. 1.2, 1.3 ประสิทธิภาพบุคลากร   
  ประสิทธิภาพ พัฒนา และประเมินบุคลากร  (ระดับคณะ,  2. โครงการอบรมอาจารย์ พน.๒ วพ.รพ.ตร. 21,20๐.- 

     ระดับสถาบัน) ท่ีปรึกษา   
     สกอ. 4.๑,  4.3 3.โครงการพัฒนาศักยภาพ  46,6๐๐.- 
     (ระดับหลักสูตร) อาจารย์ใหม่   
      4. โครงการพัฒนา  602,9๐๐.- 
      สมรรถนะของบุคลากร      
      ในศตวรรษท่ี 21      
      5. งานส่งเสริมเพิ่มคุณวุฒิ    คณะกรรมการ 225,๐๐๐.- 
      ข้าราชการต ารวจและ    พัฒนาบุคลากร  
      บุคลากร   
      6. งานส่งเสริมบุคลากร  500,๐๐๐.- 
      ประชุม อบรม สัมมนา   
      ศึกษาดูงาน    

 
 
 
 

แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒      7. งานวิเคราะห์ และสรร   

การสร้างความเข้ม      หาอาจารย์และบุคลากร   
แข็งในการบริหาร      8. งานประเมินผลการ   

      ปฏิบัติงานของอาจารย์   
      และบุคลากร   
      9. กิจกรรมเกี่ยวกับการ    ฝอ.วพ.รพ.ตร. ไม่ใช้ 
      ดูแลสุขภาพ   งบประมาณ 
      10. กิจกรรมสันทนาการ   
      11.กิจกรรมยกย่องชมเชย   

      บุคลากร   



 

๑๖ 

         
         

 2. มีระบบกลไกและการ 8. การพัฒนาระบบและ 1. ผลการประเมินคุณภาพ 8. แผนพัฒนาระบบและ  1. โครงการพัฒนาคุณภาพ  139,200.- 
 สร้างเครือข่ายประกัน กลไก ในการก ากับการ ภายในระดับหลักสูตร  ใน กลไก และสร้างเครือข่าย  การศึกษาตามวงจร PDCA   
 คุณภาพการศึกษา ตาม ด าเนินการประกัน- ระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่คะแนน ประกันคุณภาพการศึกษา  ของนักศึกษา    คณะกรรมการ  
 กระบวนการ PDCA คุณภาพการศึกษา 3.01 จากคะแนนเต็ม 5.00   2. โครงการพัฒนาคุณภาพ    ประกันคุณภาพ 44,8๐๐.- 
   2. ผลการประเมินคุณภาพ  สภาฯ ๒๑ การศึกษาสู่ความเปนนเลิศ    การศึกษาภายใน  
   ภายในระดับคณะและสถาบัน  สกอ. ๕.2 3. งานจัดท าแผนพัฒนา    และภายนอก 14,000.- 
   ระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่คะแนน  (ระดับคณะ)  คุณภาพการศึกษา   
   3.51   จากคะแนนเต็ม   สกอ. 5.2,  5.3 (Improvement plan)   
   5.00  (ระดับสถาบัน)    
   3. มีการพัฒนา/ปรับปรุง  สกอ. ๕.2    
   การด าเนินงานตามผลการ  (ระดับคณะ)     
   ประเมินคุณภาพภายในทุก  สกอ. 5.2,  5.3    
   ประเด็นอย่างชัดเจน ตาม  (ระดับสถาบัน)    
   แผนพัฒนาคุณภาพ      
   (Improvement plan)      
         
         
         
         
         

 
 

แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑. ข้าราชการต ารวจและ ๑. เพ่ิมสมรรถนะด้าน ๑. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ ๑. แผนพัฒนาสมรรถนะ - ๑. โครงการอบรม คณะกรรมการ ๔46,98๐.- 
สร้างเสริมสมรรถนะ ครอบครัวมีความรู้ความ สุขภาพแก่ข้าราชการ การประเมินผลการฝึกอบรม ด้านสุขภาพแก่ขา้ราชการ  หลักสูตรวิชาการพยาบาล บริหารหลักสูตร  
ด้านสาธารณสุขแก่ เข้าใจและเกิดทักษะด้าน ต ารวจและครอบครัว ตามหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ต ารวจและครอบครัว  ภาคสนาม วิชาการพยาบาล  
ข้าราชการต ารวจ สุขภาพ  ๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ    ภาคสนามและ  
และครอบครัว   ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับ    หลักสูตรอื่นๆ ๗๒,๖๐๐.- 
   ดีขึ้นไป  ตั้งแต่  3.51  จาก      



 

๑๗ 

   คะแนนเต็ม ๕.๐๐   2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาควิชา พก.  ไม่ใช้ 
   3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ   เด็ก กลุ่มงานอาจารย์   งบประมาณ 
   ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาและ    วพ.รพ.ตร.  

   เลี้ยงเด็ก อยู่ในระดับดีขึ้นไป      
   ตั้งแต่ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม      
   ๕.๐๐      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

 
แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 



 

๑๘ 

 ให้หน่วยต่างๆ ในสังกัดที่เปนนหน่วยรับผิดชอบ หรือหน่วยอื่นที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑  ศึกษากลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยของตน 
              ในด้านใดและควรจะด าเนินการ หรือบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจวางกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินการเพ่ือบรรลุ   
              เป้าประสงค ์
 ๒. ประชุมพิจารณาวางแผนปฏิบัติราชการรองรับ โดยการก าหนดกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

๓. พิจารณาแผนงาน/โครงการที่เหมาะสมปรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามความเหมาะสม  
๔. การรายงานและติดตามประเมินผล ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่ ตร. ก าหนด 

              และประเมินผลหลังจากโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม แล้วเสร็จเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๒๐ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นพิจารณาตามกรอบแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วพ.รพ.ตร. 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว  
๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒                   

(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 

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

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นพิจารณาร่วม 
 

 ๑. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ
การศึกษา ครอบคลุมการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เรียนรูต้ลอดชีวิต 
๒. เปลีย่นจากกระบวนการสอนเป็น
กระบวนการเรียนรู้ เปลีย่นจากการท่องจ า 
เป็นการคิดวเิคราะห์ และมีดลุยภาพท้ัง
ความเก่งและความด ี
๓. การประเมินคุณภาพบัณฑิตหลงัเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวกับ
สภาพงานในสังคมอาเซียน 

คุณภาพบัณฑิต 
๑. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะปญัญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คุณภาพบัณฑิต 
๑. ด้านคณุธรรม จรยิธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะปญัญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ด้านทักษะการปฏิบตัิทาง
วิชาชีพ 

๑. การผลิตบัณฑิต 
  ๑.๑.ดา้นคุณธรรม จริยธรรม   
  ๑.๒ ด้านความรู้   
  ๑.๓ ด้านทักษะปญัญา   
  ๑.๔ ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ  
ความรับผิดชอบ 
  ๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๖ ด้านทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 
  ๑.๗ ปรับกระบวนการจัดการเรยีนรู้โดยบูรณาการ 
ทุกระดับ ทุกช้ันปี เน้นการเรียนรูต้ลอดชีวิต และพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
  ๑.8 ประเมินคุณภาพบัณฑติหลงัเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ให้ปรับตัวได้กับสภาพงานในสังคม 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพ 
สามารถปรับตัวส าหรับงานท่ีเกิดขึน้
ตลอดชีวิต 

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพในทุกด้าน 
ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ด้าน
คณุธรรมจริยธรรม และจิตวญิญาณแห่ง
ความเป็นครู ใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคม 

  ๒. การพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความเปน็มืออาชีพ เป็นที่ยอม 
รับของสังคม และเพิ่มคณุวุฒิและพัฒนาทักษะอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการ 
๑. ใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การ
ก ากับมาตรฐาน 
๒. มีเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน

การบริหารจัดการ 
๑. มีการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี 
ธรรมาภิบาล สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน มีการก าหนดเปา้หมายรว่มกัน มี

   ๓. การบริหารจัดการ 
  ๓.๑ การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง และเข้าสูส่ากล 
  ๓.๒ การใช้กลไกธรรมาภิบาล 
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว  
๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒                   

(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 

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

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นพิจารณาร่วม 
 

เสรภีาพทางวิชาการ ความหลาก 
หลายและเอกภาพเชิงระบบ 

กระบวนการที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องและครอบคลมุทกุภาค
ส่วน 
 
๒. สรา้งระบบการรับนักศึกษาเชิงรุกที่
สอดคล้องกับความต้องการและศกัยภาพ
ของผู้เรียน ตรงตามความต้องการของตลาด 

  ๓.๓ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
  ๓.๔ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
  ๓.๕ การก ากับมาตรฐาน   
  ๓.๖ สร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก 

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศในโลกโลกาภิวัตน์ สนับสนุน
ความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 

ผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  โดยให้
ความส าคญัในเชิงบูรณาการที่แก้ไขปัญหา
เร่งด่วน โดยตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และแผนวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

  ๔. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
การเพิ่มศักยภาพการผลติผลงานวจิัยและนวตักรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดับประเทศ และ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน 

 ด้านบริการวิชาการ 
บริการวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาไทย ภายใตค้วามร่วมมือของชุมชน 

  ๕. การบริการวิชาการ 
มีการบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างเป็น
ระบบ 

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกันคณุภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
และสอดคล้องตามความเป็นเลิศในแต่ละ
กลุ่มสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันใหมุ้่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมภิาค
อาเซียน 
 

  ๖. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกันคณุภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน และสอดคล้อง
ตามความเป็นเลิศในแต่ละกลุม่สถาบัน  
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แผนอุดมศึกษาระยะยาว  
๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒                   

(พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) 

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

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นพิจารณาร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นพิจารณาตามยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัดและยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วพ.รพ.ตร. 

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความ 
เป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ 1 การจัดองค์กร
มีความเหมาะสม มีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรทางการ
บริหาร และน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๔.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรและ
ระบบการเรียน การสอน การ
ฝึกอบรม ให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ และสนองความ
ต้องการในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรฐานการ
ให้บริการสุขภาพ  
   เป้าหมายหลัก: การพัฒนา
มาตรฐานการบริการ (องค์กร) 
สู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
   กลยุทธ์   
   ๑.3 การรักษาระดับมาตร 
ฐานทางวิชาชีพในทุกหน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 การเรียนรู้ 
วิจัย และการพัฒนาหน่วยงาน   
เป้าหมายหลัก: เป็นสถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์กับราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ 
   กลยุทธ์   
   5.5 การพัฒนาหลักสูตรพิเศษ
ส าหรับข้าราชการต ารวจในเรื่อง
ความรู้เบื้องต้นในการช่วยชีวิต 
เพื่อการบริหารจัดการที่ดีในการ
ดูแลประชาชน (คลอด บาดเจ็บ 
และเจ็บป่วยอ่ืนๆ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการศึกษา
อบรม 
   เป้าหมาย:                                               
1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึก อบรมส าหรับ
ข้าราชการต ารวจก่อนปฏิบัติหนา้ท่ี                      
2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ
ต ารวจขณะรับราชการ                                   
3) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ             
4) พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอบรม 
   กลยุทธ์ที่ 1   
   การพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการต ารวจรองรับ
การเปลีย่นแปลงตามทางเดินสายอาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 2  
   การพัฒนาขีดความสามารถผู้บริหาร และบุคลากร
ด้านการศึกษาอบรมให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ 
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที(่Training Road Map) 
   เป้าหมาย:                                               
1) จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตาม
สายอาชีพ  
   กลยุทธ์ที่ 1   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคน  
1.1 สร้างบัณฑติในทุกระดับในตอบสนอง
ความต้องการของสังคมทั้งในปัจจบุันและ
อนาคต (มีความรู้และประสบการณ์ชีวิต  
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
อย่างสร้างสรรค์ การท าเป็น และ
แก้ปัญหาเป็น สื่อสารได้ มีภาวะผูน้ า มีจิต
สาธารณะ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ) 
1.6 รักษาความสามารถในการดึงดูด
ผู้เรยีนที่มีศักยภาพสูงของประเทศ เลือก
เข้ามาศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การผลิตบัณฑิต 
  ๑.1 มีกระบวนการคัดสรรใหไ้ด้
ผู้เรยีนที่มีศักยภาพสูง 
  ๑.2 ผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ เป็นบัณฑิตที่ทรง 
คุณค่า เป็นท่ีพึงปรารถนาและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมไทย อาเซียนและ 
สังคมโลก (มีความรูแ้ละประสบ 
การณ์ชีวิต  มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
การท าเป็น และแก้ปัญหาเป็นสื่อ 
สารได้ มภีาวะผู้น า มีจิตสาธารณะ 
มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ) 
๒. การพัฒนาหลักสูตร 
   ๒.1 พัฒนาหลักสูตรและการจดั 
การเรยีนการสอนให้ไดม้าตรฐาน 
ทันสมัย และตอบสนองความต้อง 
การของผู้เรยีน 
   ๒.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้อง สนับสนุนยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแาติ   
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

   พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความ
เป็นมาตรฐานสากล      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความ 
เป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ 1 การจัดองค์กร
มีความเหมาะสม มีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรทางการ

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ 
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที(่Training Road Map) 
   เป้าหมาย:                                               
1) จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตาม
สายอาชีพ  

 3. การสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วม
จัดการและพัฒนาการศกึษา 
   3.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชน  เครอื 
ข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษารวมถงึ
การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

บริหาร และน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๔.3.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรมี
การจัดการความรู้ (knowledge  
Management) ถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบและมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (Learning 
Organization) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กลยุทธ์ที่ 1   
   พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความ
เป็นมาตรฐานสากล                              
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย:                                                
การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 1   
   การจัดการความรู้ขับเคลื่อนส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวตักรรม           
 

และ/หรือให้รางวลัตอบแทนคุณ
ความดีแก่ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการด้านการศึกษา 
   3.๒ บูรณาการกลไกท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรใหม้ี
การเช่ือมโยงการด าเนินการมสี่วน
ร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครฐั 
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ 
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลการเข้ามามสี่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ชัดเจน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเรียนรู้ 
วิจัย และการพัฒนาหน่วยงาน 
  เป้าหมายหลัก: เป็นสถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์กับราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ 
   กลยุทธ์   
   5.2 การพัฒนา KM system 
   5.3 การส่งเสริมงานวิจัย 
   5.4 การส่งเสริมนวตักรรม
ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย:                                               
การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 1   
   การจัดการความรู้ขับเคลื่อนส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวตักรรม           
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ องค์ความรู้
และนวัตกรรม 
2.1 การวิจัยมุ่งเป้า พิจารณาทั้งเชงิลึก 
(ความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน แนวโน้ม
โลก มีประโยชน์สูง) และเชิงกว้าง (มี
การบูรณาการศาสตร์และตอบความ
ต้องการของสังคม) 
2.2 พัฒนานวัตกรรมระบบการจดัการองค์
ความรู ้
2.3 สนับสนุนนวัตกรรมการถ่ายทอด

4. การส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม การจัดการ
ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
   4.๑ ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และผลงานวิชาการเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิเน้นการ
วิจัยมุ่งเป้าที่และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก  
   4.๒ สร้างและน าเสนอผลงานวจิัย 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

ต ารวจ ความรู ้
2.4 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
2.5 สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
 

ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่
สามารถช้ีน าการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาสังคมไทยได ้
   4.๓ พัฒนาระบบการจดัการ
ความรู้ในองค์กร เตรียมความพร้อม
และพัฒนาองค์กรใหก้ลายเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และการ
ถ่ายทอดความรู ้
   4.๔ สร้างเครือข่ายร่วมกับองคก์ร
อื่นเพื่อการพัฒนาทางการวิจัยและ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความ 
เป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ 1 การจัดองค์กร
มีความเหมาะสม มีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากรทางการ
บริหาร และน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       ๔.3.๓ ส่งเสริมให้บคุลากรมี
การจัดการความรู้ (knowledge  
Management) ถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบและมีการ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย:                                             
การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 1   
   การจัดการความรู้ขับเคลื่อนส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวตักรรม           
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวไกล ในสังคมโลก 
4.1 สร้างเครือข่ายและความสมัพันธ์ระดับ
นานาชาติแบบมุ่งเป้า (Academic, 
Industry,Multinational organizations) 
4.2 สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
แบบมุ่งเป้า 
4.3 สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
และจัดการทรัพยากรยั่งยืน 
 

5. การสร้างความยอมรับในระดับ
สากล 
   5.1 สร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ 
เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับสากล 
   5.2 เสริมสรา้งบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติ ทั้งในด้านภาษา และ
การสนับสนุนทรัพยากร และ
เทคโนโลย ี
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (Learning 
Organization) 

 
 

    4.3.7 ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
งานอ่ืนๆ ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความ 
เป็นเลิศ 
  เป้าประสงค์ 2 ระบบการ
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ 
สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้
บรรลุผลสัมฤทธิ ์
   ๔.4.5 พัฒนากระบวนการ
วางแผนยุทธ์ศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการและแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกระบวนการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
   ๔.4.6 พัฒนาระบบวิธีการ
ประมาณ การเงินและการบัญชีให้
เหมาะสมกับภารกิจท่ีรับผดิชอบ
เป็นไปตารมเป้าหมายและระยะ 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการเป็น
เลิศ 
    เป้าหมายหลัก: การให้บริการ 
กับผู้มารับบริการด้วยความ
เป็นเลิศ 
กลยุทธ์   
   ๓.1 การพัฒนาบุคลากรให้
การบริการเป็นเลิศ 
   ๓.2 การจัดระบบงานบริการ
ให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน 
ซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็น รวมทั้ง
การค้นห้าความเสีย่งในแต่ละ
ขบวนการ (โดยการทบทวน
ขบวนการท างานภายในด้าน
คลินิกท้ังหมด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหาร 
จัดการเงินเพ่ือให้องค์กรมี

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด้านการศึกษา
อบรม 
   เป้าหมาย:                                               
1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึก อบรมส าหรับ
ข้าราชการต ารวจก่อนปฏิบัติหนา้ท่ี                     
2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ
ต ารวจขณะรับราชการ                                   
3) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ                 
4) พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอบรม 
   กลยุทธ์ที่ 1   
   การพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการต ารวจรองรับ
การเปลีย่นแปลงตามทางเดินสายอาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 2  
   การพัฒนาขีดความสามารถผู้บริหาร และบุคลากร
ด้านการศึกษาอบรมให้เป็นมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคน  
1.2 พัฒนาศักยภาพและบรหิารจดัการคน
เก่ง (Talent management) 
1.3 เปลี่ยนโฉมการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
1.4 เสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของ
ประชาคมจุฬา 
 

 
 
 
 
 
6. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขององค์กร 
   6.1 พัฒนาองค์กร และโครงสรา้ง
องค์กรให้สอดคล้องต่อพลวัตการ
เปลี่ยนแปลง มีความยดืหยุ่น
เหมาะสมกับการบริหารงาน 
   6.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ และบริหารงานโดย
บุคลากรมีส่วนร่วม 
   6.3 ปฏิบัติงานและให้บริการ
ทางการศึกษาด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
   6.4 พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และเหมาะสมกับปริมาณงาน 
   6.5 พัฒนาศักยภาพและบริหาร
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เวลาที่ก าหนด 
   4.4.9 ตรวจสอบ แนะน าติด 
ตามประเมินผลผลการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของทุกหน่วยงานใน
สังกัดนักงานต ารวจแห่งชาติ  
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้    
 

สมรรถนะสูงตามหลักธรรมา- 
ภิบาล 
   เป้าหมายหลัก: การบริหาร
จัดการทีด้่านงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
   กลยุทธ์   
   7.7 การจัดการระบบงาน
บริการให้มีประสิทธิภาพ ลด
ขั้นตอนซ้ าซ้อนและไม่จ าเป็น 
รวมทั้งการค้นหาความเสี่ยงใน
แต่ละขบวนการ (โดยทบทวน
ขบวนการท างานภายในด้านการ
อ านวยการทั้งหมด) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ 
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที(่Training Road Map) 
   เป้าหมาย:                                               
1) จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตาม
สายอาชีพ  
   กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการ
ต ารวจให้มีความเป็นมาตรฐานสากล      
 
 
 
 

จัดการคนเก่ง (Talent 
management) 
   6.6 ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็นท้ัง
คนดีและคนเก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณของต ารวจ 
   6.7 สร้างความผาสุก ความเป็น
องค์กรสุขภาวะ และความผูกพันใน
องค์กร  
    
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบ
ข้อมูล และวิทยาการทันสมัย 
   เป้าหมายหลัก:  ข้าราชการ
ต ารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่และน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
   กลยุทธ์   
   6.6 การพัฒนาระบบบริหาร

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
   เป้าหมาย:                                             
การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
   กลยุทธ์ที่ 1   
   การจัดการความรู้ขับเคลื่อนส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวตักรรม           
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก้าวไกล ในสังคมโลก 
4.4 สร้างบรรยากาศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัดิจิทลั บนความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม กายภาพ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสนับสนุน 
Digital University & 
Internationalization 
4.5 บูรณาการ พัฒนาและบรหิารจัดการ 
“สิ่งแวดล้อม กายภาพ อาคาร สิ่งก่อสร้าง 

7. การพัฒนาระบบการบริหารสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยี
ภายในองค์กร 
  7.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ด้านการเงิน ทรัพยากร และ
งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ 
   7.2 ส่งเสรมิการพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม้ี
คุณภาพและทันสมัย และเพื่อ
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โรงพยาบาลต ารวจ (29 ระบบ) 
ให้มีความคล่องตัวและเกี่ยว
เนื่องกัน 
   6.7 การพัฒนา application 
เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและ
คล่องตัว 

 และพื้นที่ต่างๆ” พร้อมท้ังผดุงไว้ซึง่ความ
ร่มรื่นและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
อันเป็นแนวทางที่สถาบันการศึกษาระดับ
โลกมุ่งเน้น 

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง 
รวมถึงพัฒนาความรู้บุคลากรใหม้ี
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลย ี
   7.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม กายภาพ 
อาคาร และพื้นที่ตา่งๆ เพื่อส่งเสรมิ
การเรยีนรู ้
 
 

  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์บูรณาการ
เพ่ือความเป็นเลิศทางการ 
แพทย์ 
   เป้าหมายหลัก: การบูรณา
การศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
ต่างๆ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง
ไปสู่ศูนย์การแพทย์แบบครบ
วงจร 
   กลยุทธ์  
   2.1. การบูรณาการการศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง (PGH 3.0 
หรือ 3.5) กับการบริการที่เกี่ยว 
ข้องไปสู่ศูนย์การแพทย์เฉพาะ
ทางแบบครบวงจร (PGH 4.0)    

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ 
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที(่Training Road Map) 
   เป้าหมาย:                                               
2)ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 2    
   การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรม
ให้มีมาตรฐานและมีความพร้อมในทุกด้าน    
   เป้าหมาย พัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีความทันสมัย
และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการฝึกอบรม 

  
 
8. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   พัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพ
การศึกษาโดยพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  
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   กลยุทธ์ที่ 1   
   พัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรม ให้มี
มาตรฐาน ทันสมัย และมีความพรอ้มเพื่อรองรับการ
ฝึกอบรม 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริม สังคมไทย 
3.1 สร้างสรรค์สูส่ังคมอุดมปัญญา ผลักดัน
ให้ภาพพจน์ของจุฬาเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งชาติที่สังคมสามารถเข้าถึงได้ และเป็น
เพื่อนคู่คิดกับสังคม และเป็นผู้น าทาง
ความคิดที่เข้าใจประเด็นประเทศไทย 
3.2 เป็นผู้น าเชิงรุกในการช้ีน าและตอบ
ค าถามสังคม กระตุ้นการสร้างผลงานและ
บทบาทในด้านต่างๆ ของอาจารย ์
บุคลากร นสิิต และนิสติเก่าของ
มหาวิทยาลยัในการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่
มีและสร้างความยั่งยืน 
3.4 เตรียมความพร้อมเพื่อ “สังคมผู้สูง 
อาย”ุ ที่เข้มแข็ง ลด “ความเหลื่อมล้ า” 
และสร้าง “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน ลดความ
เสี่ยงและเสริมภูมิคุม้กันให้ชุมชน 

9. การบริการวิชาการแก่สังคม 
และส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งย่ังยืน 
   9.1 บริการวิชาการสูส่ังคม และ
สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ยั่งยืน   
   9.2 สร้างภาพพจน์การเป็นเพื่อน
คู่คิดกับสังคมและชุมชน ช้ีน าการ
แก้ปัญหาสังคม 
   9.3 เตรียมความพร้อมเพื่อการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ ยกระดบัคุณภาพ 
ชีวิตของคนในชุมชนและสังคม และ
ลดความเสีย่งและเสรมิภมูิคุ้มกันให้
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการ
ต ารวจทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ 

 ๑0. การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพ
ข้าราชการต ารวจของส านักงาน
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕80) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

เป็นเลิศ 
  เป้าประสงค์ 4 ข้าราชการ
ต ารวจมีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น 
และศรัทธาต่อองค์กรต ารวจ 
   ๔.๒.5 ส่งเสริม จูงใจ และรักษา
คนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสา
มารรถและมจีิตสาธารณะไว้ใน
องค์กร 

   เป้าหมายหลัก: ข้าราชการ
ต ารวจได้รับการบริการทาง 
ด้านสุขภาพครอบคลมุทั่ว
ประเทศ 
กลยุทธ์   
   ๓.1 การพัฒนาคลินิกเฉพาะ
ข้าราชการต ารวจ 
   ๓.2 การบริการตรวจสุขภาพ
ข้าราชการต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที(่Training Road Map) 
   เป้าหมาย:                                               
1) จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตาม
สายอาชีพ  
   กลยุทธ์ที่ 1   
   พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความ
เป็นมาตรฐานสากล      
   เป้าหมาย:                                               
2) ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 2    
   การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา
และฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 

ต ารวจแห่งชาติ 
   ๑0.๑ ส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพ
ข้าราชการต ารวจในการดแูลตนเอง
ทั้งภาวะเจ็บป่วยและภาวะปกติ   
   ๑0.๒ ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ส านกั 
งานต ารวจแห่งชาต ิ

 

 



 

๑๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนอุดมศึกษา 

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

 

 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

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

 

ประเด็นพิจารณา 
๑. การผลติบัณฑิต 
   ๑.๑ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   ๑.๒ ด้านความรู ้
   ๑.๓ ด้านทกัษะปัญญา 
   ๑.๔ ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
   ๑.๕ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑.๖ ด้านทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 
   ๑.7 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยบูรการทกุระดับทกุ
ชั้นปี เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 
   ๑.8 ประเมินคณุภาพบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้
ปรับตัวได้กับสภาพงานในสังคม 
 

๒. การพฒันาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมอือาชีพ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม โดยเพิ่มคณุวุฒแิละพัฒนาทกัษะอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
 

๓. การบริหารจัดการ 
  ๓.๑ การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิ 
ภาพ มีความเชื่อมโยง ต่อเนือ่ง และเข้าสู่สากล 
  ๓.๒ การใช้กลไกธรรมาภิบาล 
  ๓.๓ การบริหารจัดการด้านการเงนิและงบประมาณ 
  ๓.๔ การสร้างเครอืข่ายทางวิชาการ 
  ๓.๕ การก ากับมาตรฐาน 
  ๓.๖ สร้างระบบการรับนกัศึกษาเชิงรกุ 
 

๔. การพฒันางานวิจัยและนวัตกรรม 
การเพิ่มศักยภาพการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนัระดับประเทศ และสนับสนุน
การพัฒนาที่ย่ังยืนของชมุชน  ส่งเสริมให้เป็นองคก์รแห่งการ 
เรียนรู ้
 

๕. การบริการวิชาการ 
มีการบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอน การวจิัย 
และท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไทยอย่างเป็นระบบ 
 

๖. การประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
กรอบมาตรฐานของ

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

 

 
กรอบมาตรฐานของ 
สภาวชิาชีพพยาบาล 

 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ
ฉบับที่ 8                           

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

ประเด็นพิจารณา 
๑. การผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ   

๒. การพัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน ทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการ 
3. การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วม
จัดการและพัฒนาการศึกษา 
4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ นวัตกรรม การจัด 
การความรู้ และการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
5. การสร้างการยอมรับในระดับ
สากล 
6. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร (บริหารองค์กรและ
บริหารคนในองค์กร) 
7. การพัฒนาระบบการบริหารสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลย ี
8. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
9. การบริการวิชาการแก่สังคมและ
ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน 
10. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ข้าราชการต ารวจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

ประเด็นพิจารณาร่วมเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบตัิภารกิจหลักทางการ    
ศึกษาพยาบาลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้  
๑) การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ๒) การพัฒนาระบบงานวจิัยและการจัดการ
ความรู้ ๓) การบริการวิชาการแก่สังคมจนเกิดผลลัพธ์สร้างความพึงพอใจอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ๕) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเขม้แขง็ในการบริหาร 
๑) การพัฒนาระบบและกลไก และการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ๒) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ๓) การบริหาร
จัดการงานอ านวยการที่มีประสิทธิภาพ  ๔) การบริหารความเส่ียง  ๕) การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๖) การพฒันาระบบและกลไกสนับสนุน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะดา้นสาธารณสขุแกข่้าราชการต ารวจและ
ครอบครัว 
๑) เพิ่มสมรรถนะด้านสุขภาพแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว  

 
 

แนวทางก าหนดแผนกลยุทธ์ตามนโยบายและกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์การศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕79) 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80) 

 
 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
 



 

๑๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

SWOT analysis 
๑.ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ วตัถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
๒. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ผ่านมา 


