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วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์    
กรมต ารวจ เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2512 โดยด าริของ ฯพณฯ พลต ารวจเอก ประเสริฐ  รุจิรวงค์ ซ่ึง
เป็นอธิบดีกรมต ารวจในสมัยนั้น เนื่องจากท่านเคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนจึงมี
ความรู้และความเข้าใจ ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล ซึ่งในขณะนั้นโรงพยาบาลต ารวจก าลัง ประสบปัญหา
ขาดแคลนพยาบาลอย่างมาก ท่านด าริว่าปัญหาขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ สมควรที่ทุกหน่วยงาน
ต้องช่วยกันแก้ไข กรมต ารวจจึงมีมติให้กองแพทย์เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกเมื่อวันที่  20 มีนาคม 
2513  โดยรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี 6 เดือน เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุง
ครรภ์อนามัย (เทียบเท่าอนุปริญญา ) 

  โดยที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากร                 
ทางการพยาบาลส าหรับหน่วยงาน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน           
เพ่ือสนับสนุนการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ                      
ให้ แก่ ข้ า ร าชการต า รวจและครอบครั ว  รวมทั้ ง ให้ บริ การตรวจรั กษาประชาชนทั่ ว ไป  ดั งนั้ น                          
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จึงได้มีการพัฒนาด้านการบริหารองค์การและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง                      
พอสรุปได้ดังนี้ 

ปี  พ.ศ. 2514  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กองแพทย์ กรมต ารวจ ได้รับ
งบประมาณให้สร้างอาคารสูง 7 ชั้น โดยใช้พื้นที่ชั้น 1 ถึงชั้น 4  เป็นส านักงานและอาคารเรียน ส่วนชั้น 5 ถึง
ชั้น 7 เป็นอาคารหอพักนักเรียนและได้ท าพิธีเปิดอาคาร โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัย เมื่อวันที่ 29 
กันยายน  2515  โดย พลต ารวจเอก ประเสริฐ  รุจิรวงค์  อธิบดีกรมต ารวจ 

          ปี พ.ศ. 2522 กองแพทย์กรมต ารวจ ได้แบ่งส่วนราชการใหม่ โดยยกฐานะขึ้นเป็นส านักงาน
แพทย์ใหญ่ (เทียบเท่ากองบัญชาการ) โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงได้รับการยกฐานะ                     
เป็นวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (เทียบเท่ากองบังคับการ) เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2522 โดยรวมโรงเรียนต่าง ๆ 
ที่ผลิตบุคลากรพยาบาลหลายระดับไว้ด้วยกัน เช่น โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย      
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โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  โรงเรียนพยาบาลสนาม และหลักสูตรอบรมสายการแพทย์ ขณะเดี ยวกัน              
มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิมวิชาการต ารวจ จ านวน 320  ชั่วโมง ไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นว่าที่ร้อยต ารวจตรีโดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมในหลักสูตรของกรมต ารวจ     
อีกซึ่งทบวงฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2522 และพร้อมกันนั้น วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ               
ได้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ซึ่งใช้เวลาศึกษา 3 ปี 6 เดือน โดยเพ่ิมวิชาที่ส าคัญ                
ในการประกอบวิชาชีพพยาบาลและขยายเวลาเรียนเป็นเวลา 4 ปี ให้ได้มาตรฐานตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย
ก าหนดและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทบวงให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2522 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและ ผดุงครรภ์ 

  ปี พ.ศ.2526  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการ
พยาบาลผดุงครรภ์อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้หลักสูตรได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการแพทย์  การพยาบาล  
เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ของโรคและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีการจัดหมวดวิชาใหม่ให้สอดคล้อง          
กับหลักสูตรพยาบาล ของสถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืน ๆ และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร                    
การพยาบาลศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบและก.พ. รับรองแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2529 

  ปี พ.ศ.2530 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้สมทบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามประกาศ               
พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเข้าสมทบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530                           
ในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 84 ตอนที่ 269 เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2530  

  ปี พ.ศ.2532 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย                
ให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตพร้อมเปลี่ยนชื่อประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์         
เป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่  27 มกราคม 2532 เป็นผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร            
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2532 

  ปี พ.ศ.2540 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ขอวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ต ารวจ เนื่องจากการแบ่งส่วนราชการเดิมได้มีการจัดภาควิชาที่ เหมาะสม เป็นผลให้ผู้ท าหน้าที่สอน                  
ต้องปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันท าให้ไม่สามารถพัฒนางานวิชาการให้ก้าวหน้าได้เท่าที่ควร                      
ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจปรับโครงสร้างและก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจ                 
ในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจใหมเ่มื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540   

  ปี พ.ศ.2546 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
CU.QA 84.1 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิ์ผล                      
ระบบประกันคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลารับรอง 4 ปี                        
ตั้งแต ่7 กุมภาพันธ์ 2546 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2550 
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                  ปี พ.ศ. 2545 – 2547 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจงดการผลิตนักศึกษาพยาบาลต ารวจ                 
ด้วยเหตุผลจากนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงไม่มีการรับนักศึกษาเข้าใหม่คงเหลือนักศึกษา                  
ที่เข้าศึกษาก่อนปีดังกล่าวที่ศึกษาอยู่ซึ่งจะจบการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษา 2547 

ปี พ.ศ.2547  เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ                 
ไม่มีข้อผูกมัดในการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษาบัณฑิตทั้งหมดจะต้องไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาล                 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจึงได้ท าการวิจัยเพ่ือติดตามความสามารถ                         
ในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ                   
เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลั กสูตรวิธีการจัดการเรียนการสอน                    
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือผู้รับบริการประกาศนียบัตร 

ปี พ.ศ.2548 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้รับการอนุมัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ผลิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล   

ปี พ.ศ.255๐-๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๔๙)   

ปี พ.ศ.2๕๕๕-๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๔) 

ปี  พ.ศ.2560 ได้ด า เนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต           
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลและจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ (รุ่นที่ 45) และในปี พ.ศ.2561 ได้
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาการพยาบาลและจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖1 (ใช้กับนักศึกษา
พยาบาล รุ่น 46) 

ปี พ.ศ.2562 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน และห้องสาธิต         
การพยาบาลให้ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีโครงการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ให้เพ่ิมข้ึนอย่างมีคุณภาพ 
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วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มุ่งมั่นพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและการบริการการศึกษา                
ให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอ่ืนๆ 
สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โครงสร้างการด าเนินงาน 
และการบริหารองค์กร 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
      เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
พันธกิจ (MISSION) 
 ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
 ๔. บริการวิชาการแก่สังคม 
 ๕. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย     
 ๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
ปรัชญา  (PHILOSOPHY)  มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม  น าสังคมพัฒนา 
 
ปณิธาน  ( RESOLUTION)  มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
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เอกลักษณ์ (IDENTITY) การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
อัตลักษณ์ (IDENTITIES) มีวินัย ใจอาสา  
 

ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มี 3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษามุ่งสู่ขององค์กร                 
แห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 

 

แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษามุ่งสู่ขององค์กรแห่ง               
การเรียนรู้ 
เปูาประสงค์ 
 ๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน 
 ๒. ผลผลิตทางการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการความรู้ขององค์การเพ่ือเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๓. การบริการวิชาการแก่สังคมที่เกิดประสิทธิผล 
 ๔. มีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
กลยุทธ์ 
 ๑. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึง
ประสงค ์
ของสถาบัน  
 ๒. การพัฒนาระบบงานวิจัยและการจัดการความรู้ 

๓. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
เปูาประสงค์ 
 ๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและด าเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์กร 
 ๒. มีระบบกลไกและการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA  
กลยุทธ์ 
 ๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและด าเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์กร 
 2. มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ  
 ๓. การบริหารจัดการงานอ านวยการที่มีประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
        5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
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          8. การพัฒนาระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
เปูาประสงค์ 
 ๑. ข้าราชการต ารวจและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะด้านสุขภาพ 
กลยุทธ์ 
 ๑. เพ่ิมสมรรถนะด้านสุขภาพแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความสามารถของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑. เป็นสถาบันที่ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษามีโอกาส มีงานท าสูงมากกว่าวิชาชีพอ่ืน  
           2. เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระหว่างสถาบันพยาบาล 
 ๓. มีความก้าวหน้าทางวิชาการที่ชัดเจน 
 ๔. บุคลากรมีศักยภาพในหลายด้านสูง 
          5. เป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมในการเข้ารับการศึกษา  

จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. การบริหารเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา (มีข้อจ ากัด,บุคลากรขาดความรู้ด้านบริหาร
การเงินอย่างครอบคลุม) การศึกษาดูงานต่างประเทศและงบประมาณอาคาร สถานที่ขาดทุนสนับสนุนอาจารย์ 
ศึกษาปริญญาเอก 
 ๒. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอและไม่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้มีสภาพเก่า ขาดสถานที่สันทนาการ) 
 3. ขาดการวางแผนทางด้านบุคลากร(ด้านธ ารงรักษา ทดแทน พัฒนา) ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ของบุคลากรและนักศึกษา ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

โอกาส  (Opportunities) 
 ๑. มีท าเลที่ตั้งที่ดี  
 ๒. เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง 
 ๓. เป็นสถาบันสมทบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ๔. มีแหล่งฝึกท่ีได้มาตรฐาน 
 ๕. มีวารสารพยาบาลต ารวจที่รองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
     6. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 
 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
 ๑. ตลาดการศึกษามีการแข่งขันสูงขึ้น จึงท าให้มีทางเลือกทางการศึกษามากข้ึน 

๒. ขาดเครือข่ายทางวิชาการต่างประเทศ 
๓. ขาดนโยบายสนับสนุนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างชัดเจน 
๔. นักศึกษาไม่ได้รับการบรรจุรับราชการ 
๕. กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรภายนอกท่ีเกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
6. การเปลี่ยนแปลงสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนนักศึกษาที่มาศึกษาน้อยลง 
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 โครงการต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
เงินงบประมาณ (11 โครงการ) 

1. โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. โครงการการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 
4. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 
5. โครงการอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
6. โครงการตามแผนการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของนักศึกษา 
8. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 
9. โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
10. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม                                                                                                                                       
11. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม 

เงินรายได้สถานศึกษา (8 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนาและติดตามคุณภาพบัณฑิต 
3. โครงการกิจกรรมนักศึกษา 
4. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
6. โครงการฝึกทักษะการท างานเป็นทีม (กลุ่มพลวัต) 
7. โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
8. โครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย 
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โครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ฝุายอ านวยการ 

ฝุายพัฒนา ๑ 

ฝุายพัฒนา ๒ 

คณะกรรมการบรหิารวิชาการและพัฒนาหลักสตูร 
 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย 
   พยาบาล 

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

กลุ่มงานอาจารย ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ภาควิชาหลักการพยาบาล 
ภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตร ์
ภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร ์
ภาควิชาการพยาบาลสตูินรเีวชศาสตร ์
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

คณะกรรมการประเมินสถาบัน 

คณะกรรมการวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายบริหาร) รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายวิชาการ) 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรวิชาการพยาบาลสนาม 
และหลักสตูรอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู ้

คณะกรรมการส่งเสรมิและบริการวิชาการแก่สังคม 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
และการพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และ 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมบุคลากร 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสารและแผนงานประชาสัมพันธ์ 
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จ านวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิและจ านวนการครองต าแหน่ง 
 

สรุปยอดสถานภาพก าลังพล  หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจส ารวจ ก.พ. 62 
 

ต าแหน่ง อัตราอนุมัติ คนครอง หมายเหตุ 

ผบก.   ๑ 1      

รอง ผบก.   ๒ 2      

ผกก.   ๓ 2 ว่าง 1     

รอง ผกก.   ๓ ๓      

หน. (สบ ๕)    ๘ ๐ ว่าง 8     

อาจารย์ (สบ๑)   ๑  
 

 
      

อาจารย์ (สบ๒) ๑1          

อาจารย์ (สบ๓) ๑๔ ๔๕      42 ว่าง 3     

ผศ. (สบ๓) 0          

ผศ. (สบ๔) 5          

รศ.(สบ๕)  ๑๑          

รวม  สบ๑–รศ.(สบ๕) รวม ๔2          

สว.   ๖ ๕ ว่าง 1     

รอง สว.   ๑1 ๕              ว่าง 6    

นว.ผบก.   ๑ ๑      

ผบ.หมู่ 
 

15 5    ว่าง  10     

ลูกจ้างประจ า   5 5      

ลูกจ้างชั่วคราว   ๔5 42              ว่าง 3     

รวม   ๑45 ๑13 รวมอัตราว่างทั้งสิ้น    32     
 

มาช่วยราชการ วพ.รพ.ตร. จ านวน    2   นาย 
ไปช่วยราชการ  5  นาย 

รวมยอดก าลังพล (ช่วยราชการด้วย) ทั้งสิ้น   ๑๑5   นาย 
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จ านวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิ 

ล าดับ คุณวุฒิ จ านวน/คน 
๑ ปริญญาเอก   11 
๒ ปริญญาโท     43 
๓ ปริญญาตรี     29 
๔ ต่ ากว่าปริญญาตรี 32 
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คุณวุฒิอาจารย์สายงานวิชาการ 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ 
สาขา

พยาบาล 
สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี

ท างาน
สถาบัน

นี ้

1 

 
 
พล.ต.ต.หญิงดร.นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ๔๕๑๑๐๐๓๒๔๓ 59 รศ. - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตร  
จบป ี2559 

- 

การศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร  
จบปี 2537 

พยาบาลศาสตบัณฑิต                  
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจ จบปี 2525 

31 ปี   

- 

๒ 

 
 
 

 
พ.ต.อ.หญิงดร.สุรัมภา รอดมณี ๔๕๑๑๐๐๓๒๕๔ 53 รศ.  - 

 -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
จบปี 2560 

 - 

 -การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒประสานมิตร 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา  
พ.ศ.2540 

 -ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่าปริญญาตรี)  
สถาบันวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 
พ.ศ.2530 

25 ปี  - 

 
๓ 

 
พ.ต.อ.หญิงลักขณา แพทยานันท ์

๔๕๑๑๐๐๓๒๕๓ ๕4 รศ.  -  - 

 -พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต    
สาขาการพยาบาล
ศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
จบป ี2543 

  

 -ประกาศนียบัตร
วิชาชีพพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง วพบ.สรรพ
สิทธิประสงค์  
จังหวัดอุบล  
จบปี 2530 

 24 ปี               - 



12 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ 
สาขา

พยาบาล 
สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี

ท างาน
สถาบัน

นี ้

๔ พ.ต.อ.หญิง ดร.ยิ่งลักษณ ์ วุฒิกุล 4511003221 59 รศ. - - 
 

-วท.ม (สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ จบปี 2544 

-ศศ.บ(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ปี 2547 
พย.บ.วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ 
จบปี 2534 

20 ปี - 

๕ พ.ต.อ.หญิงดร.ศิริมา เขมะเพชร 4511095113 55 รศ. - 

วิทยาศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา 
สรีรวิทจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย        
จบป ี2545         

- 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
ส า ข า สุ ข ศึ ก ษ า แ ล ะ
พฤติกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
จบปี 2540 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
สภากาชาดไทย 
จบป ี2529 

21 ปี 

 - 

๖ พ.ต.อ.หญิงปราณี เสนีย์ 4511003249 57 รศ. - 

ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาหลกัสูตร
และการสอน 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ จบป ี2545 

พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ ่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
จบปี 2539 

- 

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
(เทียบเท่า ป.ตรี) 
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจ จบปี 2526 

20 ปี 

 - 

๗ พ.ต.อ.หญิงกานดามณ ี พานแสง 4511003250 56  รศ.  -  -  - 
ศศม.นโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยเกริก    
จบปี 2538 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2528 

28 ปี  - 



13 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ 
สาขา

พยาบาล 
สาขาอ่ืน 

สาขา
พยาบาล 

สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี
ท างาน
สถาบัน

นี ้

๘ พ.ต.อ.หญิงส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ 4511062465 57 รศ.  -  -  - 

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง จบปี 2538   
ศศ.บ.(สุขศึกษา)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จบปี 2529 

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
(เทียบเท่า ป.ตรี) 
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจ จบปี 2526 

31 ปี    - 

9 พ.ต.อ.หญิงดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล     5211186424 52 รศ.  - 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
จบป ี2546 

 - 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 จบปี 2540 ศิลปศาสตร   
มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
เพื่อวิชาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต 
จบปี 2558 

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์
(เทียบเท่า ป.ตรี) 
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจ จบป ี2531  
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)        
จบปี 2535 

30 ปี  - 

๑๐ พ.ต.อ.หญิงอารญา โถวรุ่งเรือง     4511003218 50 รศ.  -  -  - 
วท.ม.(สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จบปี 2544 

พย.บ. วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ      
จบปี 2532 

21 ปี   - 

๑๑ พ.ต.อ.หญิงไฉไล  เท่ียงกมล 4511003226 55  รศ.  -  -  - 
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)   
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
ประสานมิตร จบป ี2539 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ 
จบป ี2529 

21 ปี   - 



14 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ 
สาขา

พยาบาล 
สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี

ท างาน
สถาบัน

นี ้

๑๒ พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ ภูสาหัส   4511003248 57 ผศ.  -  - 

-พย.ม.(การพยาบาล
มารดาและทารก)
มหาวิทยาลัยมหิดล  
จบปี ๒๕๔๐ 

 - 

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์         
(เทียบเท่า ป.ตรี)      
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต (บริหาร
โรงพยาบาล) 
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจ จบปี 2526 

26 ปี  - 

๑๓ พ.ต.อ.หญิงสถาพร   กลางคาร 4511003211 55 ผศ.  - 

วิทยาศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย        
จบป ี2545         

 - 

วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาสุข
ศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์    
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จบปี 2540 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2533 

18 ปี  - 

๑๔ พ.ต.อ.หญิงดร.สมสุข ภาณุรัตน์ 4511003197 46 ผศ. 

พยาบาล 
ศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย     
พ.ศ.2553 

 -  - 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(สุขศึกษา)  
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ จบปี 2543 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2538 

20 ปี  - 



15 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ 
สาขา

พยาบาล 
สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี

ท างาน
สถาบัน

นี ้

๑๕ พ.ต.ท.หญิงประภาพรรณ  เปลี่ยนแกว้ 4511003237 59 ผศ. - - - 

กศ.ม.(สุขศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒประสานมิตร    
จบปี 2540 

กศ.บ.(สุขศึกษา)       
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  
จบปี 2533 
ประกาศนียบัตร
(เทียบเท่า ป.ตรี)        
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจ จบปี 2525 

27 ปี - 

๑๖ พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญ์ชิสา  สุนทรมาลัย 4511020866 55 ผศ.  - 

รัฐปศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตรี  
จบปี 2559 

 - 
รัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
เทพสตรี จบปี 2553 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง  วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2529 

4 ป ี  - 

๑๗ พ.ต.ท.หญิงปรียพร  วิศาลบูรณ์ 4511021004 54 อาจารย ์  -  -  - 
วท.ม.(สุขศึกษา)   
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ จบปี 2549 

พย.บ.วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ           
จบปี 2530 

 7 ปี                 - 



16 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ 
สาขา
พยาบ

าล 
สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี

ท างาน
สถาบัน

นี ้

๑๘ พ.ต.ท.หญิงกาญจนา  คงมั่น 4511056707 49 อาจารย ์  -  -  - 

ศิลปศาสตร  มหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต สถาบัน 
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจปีการศึกษาที่
ส าเร็จ ๒๕๓๕ 

7 ป ี   - 

๑๙ พ.ต.ท.หญิงเนาวนิจ  พึ่งจันทรเดช 4511003251 54 ผศ.  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต    
การพยาบาลเด็ก 
คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี         
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จบปี 2546 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2528 

21 ปี   - 

๒๐ พ.ต.ท.หญิงดร.รณิดา  ถิรปาลวัฒน์ 4511055241 44 อาจารย ์  - 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา)   
มหาวิทยาลัยราชภฎั 
พระนคร จบปี 2555 

 - 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารองค์การ  
มหาวิทยาลัยเกริก  
จบปี 2545   
นิติศาสตร มหาบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
จบปี 2552   

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ จบป ี
2540  ศิลปศาสตร
บัณฑิต  
สาขารัฐศาสตร์  
ม.รามค าแหง    
จบปี 2542  
นิติศาสตรบัณฑิต   
ม.ราค าแหง   
จบปี 2550  

 3 ปี  - 



17 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี
ท างาน
สถาบัน

นี ้

๒๑ พ.ต.ท.หญิงดร.สุขฤดี  ธัชศฤงคารสกุล 4511003203 52 ผศ. 

พยาบาลศาสตรดุษฎี
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย      
จบปี 2554 

 -  - 

การศึกษามหาบัณฑิต
(สุขศึกษา)มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  
จบปี 2543 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2532 

19 ปี  - 

๒๒ พ.ต.ท.หญิงนวลลออ  ทวิชศรี 4511055246 49 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร    
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
จบปี 2555 

การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาการศึกษา  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  
จบปี 2546 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2534 

6 ป ี  - 

๒๓ พ.ต.ท.หญิงปาริชาติ  จันทนพ 5611003255 53 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต(การพยาบาล
ศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   
จบปี 2541 

ศศม.นโยบายแลแผน  
มหาวิทยาลัยเกริก   
จบปี 2538 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2530 

4 ป ี  - 

๒๔ พ.ต.ท.หญิงรจนาถ  หอมด ี 4511056736 46 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   
จบป ี2555 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2537 

6 ป ี  - 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ 
สาขา

พยาบาล 
สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี

ท างาน
สถาบัน

นี ้

๒๕ พ.ต.ท.หญิงพัชรี  กระจา่งโพธิ์ 4511055153 44 อาจารย ์  -  -  - 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเอกพยาบาล
สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จบปี 2557 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2539 

6 ป ี  - 

๒๖ พ.ต.ท.หญิงวิถี  ธุระธรรม 4511055640 45 อาจารย ์  -  -  - 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเอกพยาบาล
สาธารณสุข    
จบป ี2547 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2543 

6 ป ี  - 

๒๗ พ.ต.ท.หญิงยศรวีร์  กีรติภควัต 5111085191 44 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 
การพยาบาลเด็ก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จบปี 2543 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2527 

7 ป ี  - 

๒๘ พ.ต.ท.หญิงปุณยารัตน์  หัตถก ี 46110936971 42 อาจารย ์  -  - 
พย.ม.(กาพยาบาลผู้ใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
จบปี 2547 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2541 

6 ป ี  - 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี
ท างาน
สถาบัน

นี ้

๒๙ พ.ต.ท.ภาสกร  เนตรทิพย์วัลย ์ 4711178774 41 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต (การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ จบปี 2548 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2542 

8 ป ี  - 

๓๐ พ.ต.ท.หญิงดร.ปริญญา  แกว้สงค์ 4511046486 49 อาจารย ์

ปร.ด.(นานาชาติ) 
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
บูรพา จบปี 2559 

 - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ่)  
มหาวิทยาลัยบูรพา  
จบปี 2553 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2536 

8 ป ี  - 

๓๑ พ.ต.ท.หญิงชุติมา  ฮากิม 4411162312 53 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 
สาขา การบริหารการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 - 

ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ 
(เทียบเท่า 
ปริญญาตรี)  
สถาบัน วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 
พ.ศ.๒๕๓๑ 

8 ป ี  - 

๓๒ พ.ต.ท.หญิงปาริชาติ  สุขสวัสดิพร 4511046480 46 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลศึกษา   
จบปี 2544 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิยาลยั
พยาบาลต ารวจ จบปี 
2537 

8 ป ี  - 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี
ท างาน
สถาบัน

นี ้

๓๓ พ.ต.ท.หญิงนวพรรษ สีมารักษ ์ 4511055247 44 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต (การพยาบาล
ผู้ใหญ่)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        
จบปี 2558 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2540 

7 ป ี  - 

๓๔ พ.ต.ท.หญิงสิวาภรณ์   เจริญวงค์ 4611183610 42 ผศ.  -  -  - 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพวิเตอร์      
มหาวิทยาลัยรังสิต  
จบปี 2551 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2541 

6 ป ี  - 

๓๕ พ.ต.ท.หญิงกานดา  สุขมาก 4411162312 41 อาจารย ์  -  -  - 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา จิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนามนุษย 
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต ปีที่ส าเร็จ
การศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต สถาบัน 
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจ ปีการศึกษาที่
ส าเร็จ พ.ศ.๒๕๔๔ 

10 ปี  - 

๓๖ พ.ต.ท.หญิงสุชัญญ์ญา   มูลจันท ี 4611095128 39 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาลผู้ใหญ ่
มหาวิทยาลัยรังสิต  
จบปี 2553 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2546 

8 ป ี

 - 
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ที ่

ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี
ท างาน
สถาบัน

นี ้

37 ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงธิดารัตน์  เลิศธีรกุล 451173959 38 อาจารย ์  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑติ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จบปี 2554 

 - 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2545 

8 ป ี  - 

๓๘ พ.ต.ต.หญิงเขมิกา  ปาหา 4611095113 39 อาจารย ์ - - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการ
พยาบาผู้ใหญ่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย    
จบปี 2556 

- 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบป ี2546 

8 ป ี - 

๓๙ ว่าที่ พ.ต.ต.อภิสิทธิ์  ตามสัตย์ 5211209822 32 อาจารย ์ - - 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธบิดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
จบปี 2557 

- 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ 
จบปี 2552 

7 ป ี

 
 
 
 
 
- 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี
ท างาน
สถาบัน

นี ้

๔๐ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิงยุวดี  แตรประสิทธิ ์ 5211209809 32 อาจารย ์ - - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 

- 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต สถาบัน
วิทยาลยัพยาบาล
ต ารวจปีการศึกษา 
ที่ส าเร็จ พ.ศ.๒๕๕๒ 

6 ป ี - 

๔๑ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิงดร.พรรณทิพา เวชรังษี 4711178834 41 อาจารย ์ - - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
จบปี 2550 

- 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ   
จบปี 2542 

10 ปี - 

๔๒ ร.ต.อ.หญิงนริสา  จันทบุร ี 5411223445 30 อาจารย ์ - - 
พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต 

- 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ         
จบปี 2554 

6 ป ี - 

๔๓ ว่าที่ พ.ต.ต.หญิงอภิรมย์  ทะดวงศร 5211209821 33 อาจารย ์ - - 
พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
มหิดล จบป ี2560 

- 

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย    
จบปี 2552 

4 เดือน 
มาช่วย
ราชการ 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 

เลขท่ีใบอนุญาต 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโท วุฒิการศึกษา 
ระยะ 
เวลาที ่

หมาย
เหต ุ

ประกอบฯ สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน สาขาพยาบาล สาขาอ่ืน ระดับปริญญาตร ี
ท างาน
สถาบัน

นี ้

44 ร.ต.อ.หญิง กัลยาลักษณ ์  ไชยศิร ิ  30 พยาบาล  -  - 

พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
จบปี 2561 

  

  -พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2553 

1 เดือน 
 ช่วย

ราชการ 

45 ร.ต.อ.หญิง  สุภาพร  พันพยัคฆ ์  30 พยาบาล     

  -พยาบาลศาสตร
บัณฑิต วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ  
จบปี 2553 

1 เดือน 
ช่วย

ราชการ 

 รวมจ านวนอาจารย์พยาบาล 3 8 24 23 43   

**หมายเหต ุผบก. 1 ท่าน อาจารย์ 45 ท่าน
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การเงินและงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 1. เงินงบประมาณ 
       2. เงินรายได้สถานศึกษา 
           รายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2561 

ปีงบประมาณ ได้รับจัดสรรเงิน รายจ่าย คงเหลือ 
ปีงบประมาณ 2559         19,781,650.00         20,231,785.52  (450,135.52) 
ปีงบประมาณ 2560         18,454,701.00         23,013,135.92  (4,558,434.92) 
ปีงบประมาณ 2561         23,532,223.00         17,288,390.69  6,243,832.31 

 

 
   

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
             1.  ค่าตอบแทน 

                 1.1 ค่าตอบแทนแพทย์ทางด้านสาธารณสุข            320,466.00  
           2.  ค่าใช้สอย 

                2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ             122,110.00  
              2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                        - 
              2.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร            164,316.80  
              2.4 ค่าจ้างเหมาบริการและอ่ืนๆ             110,210.00  
              2.5 ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม                  432,850.00 
              2.6 ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ            81,000.00  
              2.7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                    - 
           3.  ค่าวัสดุ 

                3.1 วัสดุส านักงาน 
 

          435,927.00 
              3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           292,350.00 
              3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
                   - 

              3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว           59,422.00 
              3.5 วัสดุช่าง 

 
                   - 

              3.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 

          7,500.00 
              3.7 วัสดุโครงการ 

 
          276,528.00 

              3.8 วัสดุอื่นๆ  
 

                  - 
               รวมงบลงทุน 

 
         1,071,727.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาลมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าประสงค์ ๑. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสอดคล้อง 
                         กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสถาบัน 
  ๒. ผลผลิตทางการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีการจัดการความรู้ 
     ขององค์การ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  ๓. การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์  ๑. การบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมคุณลักษณะ 
                        บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน 
  ๒. การพัฒนาระบบงานวิจัยและการจัดการความรู้ 
  ๓. การบริการวิชาการแก่สังคมจนเกิดผลลัพธ์สร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 
ผลการด าเนินการ  

- ด้านการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
- ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ 
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
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ผลการด าเนินการ 

ด้านการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (วพ .รพ.ตร.) ได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี โดยมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานน าระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ             
ได้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ และใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25๖๐ ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
 

 
รายการ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25๖๐ 

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(Bachelor of Nursing Science Program) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(Bachelor of Nursing Science Program) 

ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต              ชื่อย่อ: พย.บ. 
Bachelor of Nursing Science   ชื่อย่อ: B.N.S. 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต            ชื่อย่อ: พย.บ. 
Bachelor of Nursing Science ชื่อย่อ: B.N.S. 

จ านวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอด
หลักสูตร 

๑๔๗ หน่วยกิต ๑๔๓ หน่วยกิต 

โครงสร้าง
หลักสูตร 

แบ่งเป็นหมวดวิชา สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ ดังนี้ 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๖ หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 
- หมวดวิชาต ารวจ     ๕ หน่วยกิต 

แบ่งเป็นหมวดวิชา สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ๓๐ หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๗ หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 

รูปแบบ หลักสูตรระดับที่ ๒ ปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
ระบบการจัด
การศึกษา 

เป็นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้เวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปีการศึกษา หรือ ๘ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

เป็นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้เวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปีการศึกษา หรือ ๘ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย  ภาษาไทย  
การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่ใช้

ภาษาไทยได้ดี 
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  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน: เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรง ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร: อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
อาจารย์ผู้สอน มีจ านวน 42 คน ปฏิบัติราชการจริง  ๓๖  คน ลาศึกษาต่อ 3 คน ลาอบรม 6 คน 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:  เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษา มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใน
การปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนสังคมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์      
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 
  ๒. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้อย่างเป็นองค์รวมให้แก่ผู้รับบริการทุกช่วง
วัยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ตามบทบาทและมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณค่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และศิลปะการพยาบาลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๓. สามารถคิดอยางเป็นระบบ มีเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาล และสถานการณทั่วไป 
  ๔. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
  ๖. มีวินัย ใจอาสา มุ่งประโยชน์เพื่อสังคม 
  ๗. สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘. มีทักษะในการเรียนรู้ มีความใฝุรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  ๙. มีคุณค่าแห่งความเป็นไทย  รู้จักก าหนดบรรทัดฐานแห่งความพอเหมาะพอดีในการครองชีวิต
รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรู้เท่าทันการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของบริบทของ
สังคม 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์: เป็นบัณฑิตที่สามารถให้การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและการ
จัดการภัยพิบัติได้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
มนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้น า มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีจิตอาสา มีคุณค่าของความเป็นไทย 
มีความใฝุรู้ ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 โครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต: 
  ๑. วางแผนการปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับรองผู้บังคับการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้าภาควิชา  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการด าเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
   ๒.๑ จัดท าระบบกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร 
   ๒.๒ เตรียมความพร้อมก่อนและเปิดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา และองค์กรวิชาชีพ 

ผู้บังคับการ 

โครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

รอง ผบก วพ.รพ.ตร. (1) 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

คณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตร

เฉพาะทาง 

คณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร 

คณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล 

คณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตร

พยาบาลภาคสนาม 

ภาควิชาวิทยา 

ศาสตร์พื้นฐาน 

ภาควิชาหลัก 

การพยาบาล 

ภาควิชาการ
พยาบาล

อายุรศาสตร์ 
ศาสตร์พื้นฐาน 

ภาควิชาการ
พยาบาล

ศัลยศาสตร์ 
ศาสตร์พื้นฐาน 

ภาควิชาการ
พยาบาลสูตินรี 

เวชศาสตร ์

ภาควิชาการ
พยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร ์

ภาควิชาการ
พยาบาลจิตเวช

ศาสตร์ 
 

ภาควิชาการ
พยาบาลอนามัย

ชุมชน 
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   ๒.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการหลักสูตรทุกภาคการศึกษาและทุกปีการศึกษา 
รวมทั้งน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 
   ๒.๔ จัดให้มีกลไกให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการศึกษาการวัด
และประเมินผลให้เป็นไปตามประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๒.๕ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุง
กิจการหลักสูตร 
   ๒.๖ ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกระยะ 5 ปี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
  ๓. ด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 
   ๓.๑ ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ  วางแผนการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษา                           
ปีการศึกษา จัดท าแผนแม่บท (Master Plan) ปฏิทินการศึกษา รับรองแผนร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ และจัดตารางสอนให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท 
   ๓.๒ ร่วมกับหัวหน้าภาควิชา วางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ภาควิชา 
รับผิดชอบ และจัดให้มีการน าเสนอ 
   ๓.๓ ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาฯ ให้ก ากับ ติดตาม และรวบรวมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เช่น การออกแบบรายวิชา การใช้สื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้  การท าแผนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การออกข้อสอบ การวิพากษ์ข้อสอบการส่งข้อสอบ
วิเคราะห์ รายงายผลการวิเคราะห์ และการตัดเกรด 
   ๓.๔ ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาในการก ากับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการจัดการศึกษา
ทุกภาคการศึกษา และทุกปีการศึกษา 
   ๓.๕ จัดให้มีการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
  ๔. ร่วมกับรองผู้บังคับการกลุ่มงานอาจารย์ หัวหน้าภาค ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
  ๕. จัดให้มีการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาก่อนสอบรวบยอด และก่อนสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล 
  ๖. จัดให้มีการสอบรวบยอดของวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี  และสอบรวบยอดก่อน
ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
สภาการพยาบาล  
  ๗. จัดให้มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ ทัศนคติต่อ
การท างานบริการ ทักษะการปฏิบัติงานที่จ าเป็นของผู้ส าเร็จการศึกษา และรายงานผลต่อรองผู้บังคับการกลุ่ม
งานวิชาการ 
  ๘. จัดให้มีการประเมินสมรรถนะชั้นปีของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  และก่อนจบการศึกษา และ
รายงานผลต่อรองผู้บังคับการกลุ่มงานวิชาการ 
  ๙. ร่วมกับหัวหน้าภาควิชา  และรองผู้บังคับการกลุ่มงานวิชาการ  จัดให้มีการด าเนินการให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาฝึกทักษะทางการพยาบาลก่อนส าเร็จการศึกษา 
  ๑๐. น าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือวางแผนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  ๑๑. ร่วมกับหัวหน้าภาควิชาติดตามให้มีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
ภาควิชา และกลุ่มงานวิชาการ 
  ๑๒. อ่ืนๆ ตามการมอบหมายของรองผู้บังคับการกลุ่มงานวิชาการ 
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ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร: ดังนี้ 
 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร 
- อาจารย์ประจ าภาควิชา 
- หัวหน้าภาควิชา  
( ๘ สัปดาห์ก่อนข้ึนฝึก ) 

 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
 
 

- คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
- หัวหน้าภาควิชา 
( ๘ สัปดาห์ก่อนข้ึนฝึก )  

                                                                             - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
 
 
 

- คณะอนุกรรมการบริหารวิชาการ 
- คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร 
- หัวหน้าภาควิชา 
( ๔ สัปดาห์ก่อนข้ึนฝึก )  

 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
- มคอ.รายวิชา 
- รายงานการประชุม 

- คณะอนุกรรมการบริหารวิชาการ 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
- หัวหน้าภาควิชา 
( ๓ สัปดาห์ก่อนข้ึนฝึก )  

 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
- ผลการประเมินการจดัการเรียน
การสอน 
 

- คณะอนุกรรมการบริหารวิชาการ 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
- หัวหน้าภาควิชา 

 
- บันทึกประสานงาน 
- ตารางการปฏิบตัิงาน 
- รายชื่อนักศึกษา 

- คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (ภายใน ๑ สัปดาห์หลังสิ้นสดุภาคเรียน ) 
 
 

 
- แบบประเมินการบริหารหลักสตูร 
 

- คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
- หัวหน้าภาควิชา 

 - ผลการประเมินบริหารหลักสตูร 
- รายงานการประชุม 

  

การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาและติดตามคุณภาพบัณฑิต:โครงการพัฒนาและติดตามคุณภาพ
บัณฑิต เป็นโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักทางการศึกษาพยาบาล มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และกล
ยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของสถาบัน ซึ่งใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 วัตถุประสงค์โครงการ: 
   ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  

       - ศึกษาหลักสตูรที่เปดิสอน 
 

- การประเมินผลการบริหารหลักสตูร 

 

- จัดท าแผนการสอนประจ าปีการศึกษา 

- น าผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

- จัดท าแผนการจดัการศึกษาตลอดหลักสูตร 
- พิจารณาแหล่งฝึก/นักศึกษา/อาจารย ์

 

- ด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
 

- เตรียมความพร้อมของทรัพยากร 
ในการด าเนินการ 
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   ๒. เพ่ือติดตาม และประเมินผลคุณภาพบัณฑิตจากการที่มีงานท า การสอบผ่านความรู้เพ่ือ    
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และการประเมินผลจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 
  เป้าหมายการด าเนินโครงการ: 

   ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ 
   ๒. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
   ๓. บัณฑิตสอบผ่านความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ ภายใน ๑ ปีการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๔. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถสอบผ่านทุกรายวิชาในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ 
   ๕. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
   ๖. ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนน

เต็ม ๕.๐๐ 
  วิธีการด าเนินโครงการ: โครงการประกอบด้วยกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการพยาบาล ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๒ กิจกรรม 
ดังนี้ 
       ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการประเมินผล 
       ๑.๒ กิจกรรมการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 
        กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมติดตามคุณภาพบัณฑิต 

  สถานที่ด าเนินโครงการ:  
   ๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
   ๒. ค่ายมฤคทายวัน อ าเภอ ชะอ า จังหวัด เพชรบุรี 
  กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ: 
   ๑. นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ทุกชั้นปี 
   ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 
เป้าหมายผลการด าเนินงาน: 
 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ แผน ผลงาน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนและการประเมินผล 
    ๑.๑ การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางการ
พยาบาล ให้แก่นักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ 
 
 
 
 
 

คน  
 
 

๒๖๙ 

 
 
 

๑๓๑ 
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ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ แผน ผลงาน 
    ๑.๒ วิพากษ์การเรียนการสอนและการประเมินผล 
          - ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
          - ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
          - ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  
๓๕ 
๓๐ 
๔๐ 

 
๓๕ 
๓๐  
๔๐  

     ๑.๓ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้อง สรุปทบทวนความรู้ เพ่ือการสอบ
ขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปี ๔ 

 ๖๔ ๖๔  

     ๑.๔ จัดสัมมนาพัฒนาและทบทวนความรู้ ภายนอก
สถาบัน ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ชั้นปี ๔ 

 ๙๐ ๘๒  

๒. กิจกรรมการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  
(ไม่ได้ด าเนินการ) 

- - - 

๓. กิจกรรมติดตามคุณภาพบัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 ๖๔ ๒๕ 
(ร้อยละ ๓๙.๐๖) 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ  
≥ ๘๐ 

 
๑๐๐ 

๒. นักศึกษาทุกชั้นปีสามารถสอบผ่านทุกรายวิชาในแต่ละปี
การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

 ≥ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. บัณฑิตสอบผ่านความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ภายใน ๑ ปี
การศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๗๐ 
 (ครั้งที่ ๑) 

๗๖.๕๖ 
(ครั้งที่ ๑) 

๔. ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ค่าเฉลี่ย (x ) ≥ ๓.๕๑ ๓.๘๔ 
 

๕. บัณฑิตมีงานท าภายใน ๑ ปีหลังจากส าเร็จการศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

ร้อยละ ≥ ๘๐ ๑๐๐ 

๖. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ค่าเฉลี่ย (x ) ≥ ๓.๕๑ ๔.๐๓ 

 
 จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในแต่ละชั้นปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 

รับเข้าศึกษา 
ลาออก จ านวน 

นักศึกษาผ่านเลื่อนชั้นปี 
หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ ๑ (รุ่น 45) ๗๑ ๒ ๖๙  
ชั้นปีที่ ๒ (รุ่น 44) ๖๘ - ๖๘  
ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น 43) ๖๘ ๘ ๖๒ เรียนซ้ าช้ัน ๒ คน 
ชั้นปีที่ ๔ (รุ่น 42) ๕ ๒ ๖๔ กลับมาเรียน ๑ คน 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาและทบทวนความรู้       
ณ ค่ายมฤคทายวัน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาและการทบทวนความรู้ 
ณ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
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ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ  
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
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การด าเนินการด้านการศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕56)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลโดยมีความ
เชื่อว่าผู้ช่วยพยาบาลจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการขั้นพ้ืนฐานในการส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรค การช่วยเหลือดูแลและการฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งภาวะปกติ ภาวะเจ็บปุวยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้การก ากับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ และสามารถด ารงชีวิต ดูแลช่วยเหลือตนเองได้อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนและ
กฎระเบยีบของสังคม  
  ในขณะที่ปัจจุบันนี้ อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรระดับผู้ช่วย
พยาบาลเพ่ือช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้องค์กรวิชาชีพได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมบุคลากร
ระดับผู้ช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนงานบริการพยาบาลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตบุคลากรดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล  เพ่ือผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด
โดยสภาวิชาชีพ ในการท าหน้าที่ช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้รับบริการ อันจะท าให้ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว จะมีความสามารถ ดังนี้ 
  ๑. มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือดูแลขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพและ
การผดุงครรภ์ 
  ๒. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือการตรวจวินิจฉัยและการรักษา รวมทั้งให้การช่วยเหลือดูแล 
ก่อนและหลังการตรวจ 
  3. ดูแลและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4. มีเจตคติที่ดีในการช่วยเหลือเหลือดูแลในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมี
ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป      - 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. จ านวนนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน   69     คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน 

2.1 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  68 คน (ลาออก 1 คน) 
2.2 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร    - คน 

      3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ    98.6 
 
      4.จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
ตามแผนก าหนดการศึกษา 

ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 

68 68 100.0 

5. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
 -  
6. สภาวการณ์ได้งานท าของผู้จบการศึกษาในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
    
การได้งานท า ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน ยังไม่ได้งานท า 

ตรงสาขาที่เรียน ไม่ตรงสาขาที่เรียน ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 
จ านวน 68 - - - - 
ร้อยละ 100 - - - 
 
7.การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
  ผลการได้งานท าเหมือนปีที่ผ่านมา  และอัตราการได้งานท าไม่แตกต่างจากสถาบันการศึกษา
พยาบาลแห่งอ่ืน 

หมวดที่ 3 ผลกระทบท่ีมีต่อหลักสูตร 
1.การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน  ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

จ านวนปีที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน สภาการพยาบาลเพ่ิมขึ้น มีอาจารย์จ านวนเท่าเดิมยังไม่มีการ
รับอาจารย์เพ่ิม ในปีการศึกษานี้อาจารย์ที่ไปอบรมหลักสูตรของส านักงานต ารวจแห่งชาติส าเร็จการอบรม
ครบถ้วนแล้ว แต่ก็ยังมีอาจารย์ไม่เพียงพอในการควบคุมการฝึกภาคปฏิบัติ  
 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร 
 ปรับเปลี่ยนตารางหมุนเวียนในการจัดอาจารย์ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวยให้มีการเหลื่อมเวลากับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์  อาจารย์ต้องดูแลการฝึกภาคปฏิบัติพร้อมกันหลายหลักสูตรโดยปรับตารางการขึ้น
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ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เร็วขึ้น และท าให้ตารางการฝึกปฏิบัติของนักศึกษายาวต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์
เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดอาจารย์ขึ้นก ากับดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาเกิดความ
ล้าในการขึน้ฝึกปฏิบัติงานที่ค่อนข้างนาน 
 

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
1.สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560 

 
       
      รหัสและรายวิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายของระดับคะแนน (จ านวนคน) 
ลงทะเบียน เรียน

ครบ 
A B+ B C+ C D+ D F I 

ผพตร 101 ภาษาอังกฤษและ
ศัพท์ทางการแพทย์ 

68 68 2 4 16 30 16     

ผพตร.102 พัฒนาการตามวัย
และความต้องการของมนุษย ์

68 68 - 1 4 23 40     

ผพตร.103 การสื่อสารและการ
ท างานเป็นทีมในการให้บริการ
สุขภาพ 

68 68 1 11 18 24 15     

ผพตร.201 กายวภิาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเบื้องต้น 

68 68 - 2 6 29 31     

ผพตร.202 ระบบการจัดการ
เกี่ยวกับอาหารส าหรบัผู้ปุวย 

68 68 1 5 11 22 29     

ผพตร.203 เทคนิคการ
ช่วยเหลือดูแลผู้ปุวยข้ันพ้ืนฐาน 

68 68 3 10 24 26 5     

ผพตร.204 การสรา้งเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรค 

68 68 - 1 14 53 -     

ผพตร.205 การช่วยเหลือดูแล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ  

68 68 - 2 6 28 32     

ผพตร.206 จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

68 68 - 5 28 23 12     

ผพตร.207 ระบบการจัดการใน
หน่วยบริการสุขภาพและการ
บ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 

68 68 54 11 2 1 -     
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2.สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 
 
       
      รหัสและรายวิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายของระดับคะแนน (จ านวนคน) 
ลงทะเบียน เรียน

ครบ 
A B+ B C+ C D+ D F I 

ผพตร.208 การช่วยเหลือดูแล
มารดาและทารก 

68 68 4 9 20 25 10     

ผพตร.209 การช่วยเหลือดูแล
เด็กและวัยรุ่น 

68 68 9 18 23 13 5     

ผพตร.210 การช่วยเหลือดูแลผู้
มีปัญหาสุขภาพจติ 

68 68 3 17 29 13 6     

ผพตร.211 ปฏิบตัิการช่วยเหลือ
ดูแลผูร้ับบริการ 

68 68 6 40 22 - -     

ผพตร.212 ปฏิบตัิการช่วยเหลือ
ดูแลผู้ใหญ่และผูสู้งอาย ุ

68 68 19 35 14 - -     

 
3.สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 
 
       
      รหัสและรายวิชา 

จ านวนนักศึกษา การกระจายของระดับคะแนน (จ านวนคน) 
ลงทะเบียน เรียน

ครบ 
A B+ B C+ C D+ D F I 

ผพตร.213 ปฏิบตัิการช่วยเหลือ
ดูแลเด็กและวัยรุ่น 

68 68 35 33 - -      

ผพตร.214 ปฏิบตัิการช่วยเหลือ
ดูแลมารดาและทารก 

68 68 35 31 2 -      

 
ผลการด าเนินงานการศึกษาดูงาน 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจ าปีการศึกษา 2560   

มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  68  คน  จากนักศึกษาทั้งสิ้น 68 คน คิดเป็นผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 100.0 และมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100.0 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน
โดยรวม เท่ากับ 4.23 ส าหรับรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละสถานที่ศึกษาดูงานเรียง
ตามล าดับดังนี้    
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สถานที ่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ SD ระดับความพึงพอใจ 
1. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ บางปู 4.4 1.6 มากที่สุด 
2. พิพิธภัณฑ์ศิริราช 4.3 0.7 มากที่สุด 
3. สวนงูสภากาชาดไทย 4.0 0.8 มากที่สุด 
4. โรงแรมอโนมา 4.2 0.9 มากที่สุด 

รวม 4.23 0.41 มากที่สุด 

โครงการศึกษาดูงานด าเนินการเป็นไปด้วยดีและมีผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตต่อไป นักศึกษาส่วนใหญ่พอใจในการศึกษาดูงาน เพราะท า
ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีความต้องการขยายการดูงานใน
ต่างจังหวัดในโอกาสต่อไป 

เกณฑ์การประเมินผล 
ค่าระดับ   ช่วงคะแนน                             ความหมาย 
      1  1.00 – 1.79    หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
      2  1.80 – 2.59    หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
      3  2.60 – 3.39    หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
      4  3.40 – 4.19    หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
      5  4.20 – 5.00    หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
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ผลประเมินความพึงพอใจ 
 

รายการ โรงแรมอโนมา ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติบางป ู

พิพิธภัณฑ์ทาง
การแพทย์ศิรริาช 

สวนง ู

 ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 
1.ความพึงพอใจในการเดินทาง 4.39 0.67 4.51 0.558 4.33 0.62 4.29 0.83 
2.รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้
และประสบการณ ์

4.25 0.79 4.38 0.66 4.53 0.61 4.08 0.74 

3.หน่วยงานและสถานท่ีศึกษาดูงานมี
ความเหมาะสม 

4.2 0.96 4.35 0.65 4.58 0.61 3.96 0.72 

4.วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ของ
สถานท่ี 
ศึกษาดูงาน 

4.17 0.83 4.42 0.6 4.28 0.74 3.92 0.81 

5.ความเหมาะสมของระยะเวลาทีจ่ัด
กิจกรรม 
ศึกษาดูงาน 

4.2 0.83 4.81 0.8 4.31 0.64 3.84 0.86 

6.ก่อนการศึกษาดูงาน: ความรู้ ความ
เข้าใจใน 
เนื้อหาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

3.31 0.85 3.71 0.98 3.7 0.99 3.37 0.94 

7.หลังการศึกษาดูงาน: ความรู้ ความ
เข้าใจใน 
เนื้อหาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

4.33 0.62 4.43 0.64 4.51 0.7 4.25 0.65 

8.ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การศึกษาดูงาน 

4.37 0.86 4.52 0.64 4.57 0.54 4.14 0.83 

                                                                    
รวม 

4.20 0.90 4.40 1.60 4.20 0.90 4.00 0.8 

                                           
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 มาก
ที่สุด 

 มาก
ที่สุด 

 มาก  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

นักศึกษาให้ความเห็นเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า   
1.มีความต้องการให้จัดในช่วงเวลาที่สั้นลงไม่นานถึง 4 วัน  โดย 1 วันอาจไปศึกษาดูงานได้ 2 แห่ง 
 2.ต้องการให้ขยายเวลาในการดูงานไปที่ต่างจังหวัด ถ้ามีเวลาเพียงพอ 
3.บางคนให้ทรรศนะว่ายังไม่เข้าใจว่าจะน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้อย่างไรและยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงเข้ากับความรู้ในสาขาได้  เนื่องจากสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานมีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์และ
สถานที่ที่เน้นการแสดงจิตอาสาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่วนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์           
ศิริราชนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเก่ียวข้องกับสาขาท่ีเรียนโดยตรง   
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การประเมินตามเกณฑ์การวัดความส าเร็จของโครงการ 
 1) เกณฑ์ตัวชี้วัดผลผลิต : ตัวชี้วัดผลผลิต คือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ100%  ผลการประเมินมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 68 คนจากท้ังหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0   

 ดังนั้นจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงเป็นไปตามเกณฑ์ความส าเร็จของโครงการ  
2) เกณฑ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมากกว่า ≥ 4.00 (คะแนนเต็ม 5)  
2.1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการศึกษาดูงานโดยรวม เท่ากับ 4.23  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 
2.2) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการศึกษาดูงานแต่ละสถานที่ อยู่ในช่วง 4.00-4.4 ซึ่งอยู่ในระดับ

มาก ถึง มากท่ีสุด 
ดังนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเป็นไปตามเกณฑ์ความส าเร็จของโครงการ 

วิเคราะห์การน าผลประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 จากการประเมินและสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ   ผู้จัดโครงการฯวิเคราะห์แล้วมีความเห็นว่าเป็น
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการและเห็นว่าเป็น
โครงการที่มีประโยชน์ นักศึกษาได้มีโอกาสเห็นการท างานในวิชาชีพของเขา และคณาจารย์สามารถเตรียม
ความพร้อมในการเรียนการสอนเพ่ือรองรับอนาคตแก่นักศึกษาเหล่านี้ได้มากข้ึนด้วย 
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ผลการด าเนินการวิจัยและผลงานวิชาการ 
นโยบาย  แผนงานและระบบสนับสนุนการวิจัยและผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ ปี  

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาสบทบ
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแล
จากสภาการพยาบาล ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งงานวิจัยจัดอยู่ในกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ทั้งผลงานวิจัยจะต้องน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งาน
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา ดังนั้น นโยบายด้านการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจโรงพยาบาล
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เน้นการวิจัยและการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
สามารถเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  มุ่งตอบสนองด้านการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพพยาบาลเพ่ือความ
ต้องการของสังคมและปัญหาของประเทศชาติ 
 ๒. เน้นการด าเนินงานวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้สามารถน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งด้านทางวิชาการ วิชาชีพพยาบาล สาธารณสุขและสังคมโดยรวม    
ทุกระดับ ตั้งแต่องค์การจนถึงสังคมโดยรวมของประเทศชาติ 
 ๓. สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยในหน่วยงาน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน และส่งเสริมการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกหน่วยงาน 
 ๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 ๕. มีระบบการบริหารงานวิจัยอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  
 ๖. ให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ประเมินผลระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและการเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม 

โครงสร้างการบริหารงานวิจัย คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานวิจัย 
          ๑ โครงสร้างการบริหารงานวิจัย  
 ระบบการบริหารงานวิจัยเป็นระบบที่มีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรม  และการ
จัดการความรู้  ดังแสดงในแผนภาพที่  ๑  
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แผนภาพที่  ๑  โครงสร้างการบริหารงานวิจัยคณะกรรมการวิจัย ฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒  คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรม  และการจัดการความรู้ 
 ปัจจุบันคณะกรรมการชุดนี้ได้ด าเนินงานวิจัยค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ที่  ๐๒/๒๕๕๙  ลงวันที่  
๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙  คณะกรรมการ  จ านวน  ๑๐  คน  เจ้าหน้าที่  ๒  คน 
 ๓   ระบบสนับสนุนการวิจัย 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้จัดระบบการสนับสนุนการวิจัยไว้เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนิน
งานวิจัยของอาจารย์  และข้าราชการต ารวจวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ดังนี้ 
  ๓.๑   แหล่งเงินทุนและวิธีการขอรับทุนวิจัย  
  แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยมีดังนี้ 
  ๑.  เงินอุดหนุนการวิจัยประจ าปีจากเงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  ๒.  แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลต ารวจ แหล่งทุน
ภายนอกหน่วยงาน  เงินงบประมาณประจ าปีและสภาวิจัยแห่งชาติ  เป็นต้น 

    วิธีการขอรับทุนวิจัย 
 ผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องเสนอโครงการวิจัย  หรือแผนงานวิจัย ตามแบบเสนอโครงการวิจัย  (ว. ๐๑)  
ผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้นมายังคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย จากนั้นคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้พิจารณาความเห็น
เสนอการพิจารณาทุนต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยต่อไป และเมื่อได้รับการ
พิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามแบบ-
รายงานความก้าวหน้าการวิจัย จนด าเนินการวิจัยเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ ตามคู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.๒๕๖๐  

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(ฝ่ายวิชาการ) 

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(ฝ่ายบริหาร) 

 

ภาควิชา (8 ภาควิชา) 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

คณะกรรมการตามยุทธศาสตร์ 

กลุ่มงานอาจารย์ 

คณะกรรมการวิจัย  นวัตกรรม 
และการจัดการความรู้ 
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 ผู้ประสงค์ขอรับทุนจะต้องเสนอโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัย และเมื่อ
ได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยแล้วผู้วิจัยจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนคู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.๒๕๖๐  
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจต่อไป 
 แนวทางการจัดสรรทุนสนับสนุน  จะพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. โครงการวิจัย หรือแผนงานวิจัย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  ๒. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นประโยชน์ต่อสถาบันหน่วยงานของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และประชาชนทั่วไป 
  ๓. ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมการด าเนินงานวิจัย โดยผู้วิจัยจะต้องเสนอโครงร่างวิจัยผ่าน
คณะอนุกรรมการจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 

 แหล่งส่งเสริมงานวิจัย 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้จัดตั้งหน่วยส่งเสริมการวิจัย โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์พร้อมสื่อสนับสนุน
ต่างๆ  เช่น วารสาร บทความ รายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ห้องสมุดวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้อาจารย์  ข้าราชการและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานการวิจัยพร้อมได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้  ให้ค าปรึกษาใน
การด าเนินงานวิจัย นอกจากนี้โรงพยาบาลต ารวจได้มีการแต่งตั้งคณะท างานให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย  
วิชาการแก่ข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการโรงพยาบาลต ารวจทุกหน่วย พร้อมนี้คณะกรรมการวิจัย  
นวัตกรรม และการจัดการความรู้ ได้หาแหล่งวิชาการภายนอกหน่วยงานและเวียนแจ้งอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
อาจารย์และข้าราชการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่สนใจได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการด าเนินงานประจ าสู่งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๒  การจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
  คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามความ
ต้องการของอาจารย์และข้าราชการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และจัดเวทีย่อยให้น าเสนอเพ่ือขอรับ
ข้อเสนอแนะจากวิทยากร เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าเสนอในเวทีการประชุมวิชาการทั้งในและ
นอกหน่วยงานต่อไป   
   การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้
พิจาณาตามความต้องการของอาจารย์และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ควบคู่กับการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนางานวิจัยและการ
จัดการความรู้ โดยประกอบด้วย ๒ โครงการ 
   ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยแลนวัตกรรม”  
   ๒. โครงการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
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๑.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม”  
 

วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม โดย 

 อาจารย์ธงชัย  โรจน์กังดาล  
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม (ต่อ) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติการ “ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม” โดย 

อาจารย์ธงชัย  โรจน์กังดาลและคณะ 
 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๐–๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการ “ความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม” 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
มหัศจรรย์แห่งการท างานของสมอง 
ในการจัดการเรียนรู้ แบบ Activity  Base 
Learning 

โดย   
อาจารย์ลัดดาวัลย์ ชูช่วย 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. 
Mind Map และกฏการเขียน 
การระดมความคิด (Brainstorming)  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
ฝึกกิจกรรม “จินตนาการและการเชื่อมโยง
(ระบบความจ า)” 

โดย   
อาจารย์ลัดดาวัลย์  ชูช่วยและคณะ 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๐–๑๖.๐๐ น. ฝึกกิจกรรม “การประยุกต์ใช้ Mind Map” 

วันศุกร์ที่ ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

โดย   
ผศ.ดร.มล.สมจินดา  ชมพูนุช  

๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. แนวทางในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
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วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
ทางการพยาบาล  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล  โดย  

ผศ.ดร.มล.สมจินดา ชมพูนุช และ
คณะ 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๐–๑๖.๐๐ น. ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินผลโครงการ:   

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผล 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการมากกกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. มีการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. สกอ. และ สภาการ
พยาบาล ก าหนด ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล อย่างน้อย ๑ เรื่อง  

๒. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม  และงาน
สร้างสรรค์ได้ได้เผยแพร่  หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมาก
ขึ้นไป 

๓. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย ๔ .๖๘  
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๒. โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
อภิปราย เรื่อง “การจัดการความรู้คืออะไร ส าคัญ
อย่างไร อะไรบ้างที่เรียกว่าการจัดการความรู้”  

โดย พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา 
ศรีภา และ คณะ 
 ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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วันที่/เวลา กิจกรรม วิทยากร 

๑๐.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. 
อภิปราย เรื่อง “KM  to  Innovation สร้างนวัตกรรม
จากการจัดการความรู้ท าอย่างไร” 

 
 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. อภิปราย เรื่อง “การถอดบทเรียนจากงานประจ า” โดย พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา 

ศรีภา และ คณะ 
 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปราย เรื่อง “การถอดบทเรียนจากงานประจ า” (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด การติดตามและประเมินผลโครงการ:   

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ การติดตามและประเมินผล 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ ก าหนด 

๒. มีบุคลากรเข้าร่วมการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)              
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้         
ที่ก าหนด ๗ หน่วยงาน 

๓. มีการน าความรู้ที่ได้จากการ จัดการความรู้ที่เป็นลาย
ลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้
ทักษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

๓. มีการแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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จ านวนและรายชื่อผลงานวิจัย/วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ปี พ.ศ.๒๕๖๑  (มกราคม-ธันวาคม) 
ตารางท่ี  ๑  ผลงานวิจัยของอาจารย์ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ล าดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อนักวิจัย อนุมัติ
ทุน 

ปีที่
ตีพิมพ์ 

ชื่อวารสาร/รายงาน
ที่สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ 

ค่า
น้ าหนัก 

๑. ประสิทธิผลโปรแกรมก ากับ
ตนเองร่วมกับแอพพลิเคชั่น
ไลน์ ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน
ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน
มาตรฐาน ต าบลท่าโรงช้าง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

สุดาสินี  สุทธิฤทธิ์ 
ดวงกมล  ปิ่นแก้ว 
ทิพย์ฆัมพร  เกษโกมล 

ทุน
ส่วนตัว 

    
๒๕๖๑ 

วารสารพยาบาล
ต ารวจ  ปีที่ ๑๐ 
ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๐.๘๐ 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหวัง การสนับสนุน
ทางสังคม ความทุกข์
ทรมานจากอาการ และ
คุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวาร
หนักที่ได้รับยาเคมีบ าบัด 
 

นวพรรษ สีมารักษ์  
ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล  
ณัฏฐนันท์พร สงวนกลิ่น 

ทุน
ส่วนตัว 

    
๒๕๖๑ 

วารสารพยาบาล
ต ารวจ  ปีที่ ๑๐ 
ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๐.๘๐ 

๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปูองกันยาเสพติดของ
นักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดปทุมวนา
ราม ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

กานดา สุขมาก  
ยุวดี แตรประสิทธิ์ 

ทุน
ส่วนตัว 

    
๒๕๖๑ 

วารสารพยาบาล
ต ารวจ  ปีที่ ๑๐ 
ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๐.๘๐ 

๑ การเสพติด Facebook 
และผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตในวัยรุ่น 
 

ยิ่งลักษณ์  วุฒิกุล 
สุรัมภา  รอดมณี 
ปรียพร  วิศาลบูรณ์ 

ส่วนตัว ๒๕๖๑ วารสารพยาบาล
ต ารวจ ปีที่ ๑๐ 
ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๐.๕๐ 
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ตารางท่ี ๒  ต าราของอาจารย์ปี พ.ศ. ๒๕๖1

ล าดับ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่
ผลงาน
แล้ว
เสร็จ 

ปีที่ได้รับ
การ

รับรอง
คุณภาพ 

ชื่อหน่วยงานที่
รับรอง 

ค่า
น้ าหนัก 

๒ สื่อสารดี ชีวีครอบครัวมีสุข 
 

สุรัมภา  รอดมณี 
ยิ่งลักษณ์  วุฒิกุล 
กาญจนา  คงม่ัน 

ส่วนตัว ๒๕๖๑ วารสารพยาบาล
ต ารวจ  ปีที่ ๑๐ 
ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๐.๕๐ 



๕๔ 
 

 

ผลการด าเนินการ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญอันหนึ่งของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จึงได้มีการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์และจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม  โดยจัดบริการวิชาการในหลาย
รูปแบบตามความถนัดและในด้านที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีความเชี่ยวชาญ เช่น  จัดประชุมหรืออบรมวิชาการ  
และส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน
ท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพของสภาการพยาบาล สกอ. สมศ. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถติดตามการประเมินได้
อย่างมีระบบ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจึงได้ก าหนดขอบเขตในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ขอบเขต 
 การบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยฯอาจให้บริการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย อันเป็นประโยชน์มากมายแก่สังคม
แล้ว ทางวิทยาลัยฯยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆที่สามารถน ามาพัฒนาสถาบันได้อย่างดียิ่ง กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 
  ๑ แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๒ ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๓ การสรุปผลการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม 

๑ แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคมการด าเนินงาน   
  ๑.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายรูปแบบและกิจกรรม น าไปสู่
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ครอบคลุม ถึงกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการวิชาการ ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร
ภายในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามลักษณะของภาวะสุขภาพ ทั้งใน
สถานที่ชุมชน รวมถึงกลุ่มวิชาการวิชาชีพการพยาบาล  

๑.๒ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมท าโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน และน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัย 

  ๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์จัดบริการทางวิชาการแก่สังคม และน ามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย  

 ๒ ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม   
 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 

๑ 

    รวบรวมข้อมลูจากความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการ
จัดท าแผนการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ข้อมูลความ
ต้องการบริการ
วิชาการ 

 

๒ 

 

 

คณะกรรมการส่งเสรมิและบริการ
วิชาการแก่สังคมจดัท าแผนงาน/โครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม โดยการมสี่วน
ร่วมของทุกภาควิชา 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
ตัวแทนภาควิชา 

แผนปฏิบัติการประ 
จ าปีและตาม
ยุทธศาสตร ์

 

๓ 

 

 

 

ด าเนินงาน ประสานงาน ร่วมกับชุมชน 
และให้การสนับสนุนแก่สาขาวิชาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมการ
บริการวิชาการแกส่ังคมเพื่อช้ีน าและ
สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้าน
สุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
ตัวแทนภาควิชา 

โครงการบริการ
วิชาการ 

 

๔ 

 

 

 

ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและก ากบั 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคมของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

รายงานสรุปผล
ด าเนินการ 

 

๕ 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและเสนอ
รองผู้บังคับการฝ่ายวิชาการและผูบ้ังคับ
การ วิทยาลัยพยาบาล 

คณะกรรมการ
ส่งเสริมและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

รายงานสรุปผล
ด าเนินการ 

 

๖ 

 

 

น าผลการประเมินมาวางแผนการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 

คณะกรรมการส่ง 
เสรมิและบริการวิชา 
การแก่สังคมและทุก 

ภาควิชา 

แผนปฏิบัติงานปี
ต่อไป 

 
 
 
 

ส ารวจความ
ต้องการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

จัดท า 

แผนงาน/โครงการ 

ด าเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 

ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ
และ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล 

 

สรุปรายงานและเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

วางแผนการ
ด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป

ต่อไป



๕๖ 
 

 

๓. สรุปผลการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีจ านวน ๒ 
โครงการ ดังนี้  

๓.๑  โครงการอาสาน้อยรักษ์สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้และทักษะด้านสุขภาพในเรื่องยาเสพติดและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแก่เยาวชน
ให้สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง 
 ๒ เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรทุกหน่วยงานและนักศึกษาพยาบาลมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการสู่สังคม  

๓  เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 

๔  เพ่ือน าผลการบริการวิชาการแก่สังคมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือวิจัย 
๕  เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันและชุมชน  โดยความร่วมมือของศูนย์สาธารณสุขและหน่วยงาน

จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ อันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและรัฐบาล 

กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 
๑. นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดดวงแข ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ 

จุฬาลงกรณ์ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร จ านวน ๗๐ คน 
๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจปทุมวัน ครูประจ าโรงเรียน อาจารย์และ

บุคลากรทุกหน่วยงานของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และนักศึกษาพยาบาลต ารวจ จ านวน ๖๐ คน 
ระยะเวลาการอบรม 
 ระยะที่ ๑ กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และยาเสพติด ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  

ระยะที่ ๒  การติดตามประเมินผลความรู้หลังการเข้าโครงการในระยะเวลา ๑ เดือน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ความพึงพอใจโดยรวม  

   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาลที่ร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด X  = ๔.๔๗ SD  = .๕๖ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของนักเรียนประถมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด X  = ๔.๔๘   
SD = .๗๔ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ จ านวน ๓๓ คน น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จ านวน 
๓๙ คน 
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

มีการน าผลการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 



๕๗ 
 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓.๒ โครงการประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖๑ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลส าหรับพยาบาล”  

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจแนวคิดและความหมายของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
๒. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
๓.  เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและติดตามผู้ป่วยให้ได้รับยาอย่างสมเหตุผล 
๔.  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

กลุ่มเป้าหมาย        
   ๑. ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบันและผู้ร่วมวิชาชีพ  จ านวน ๑๓๐ คน 
 ๒. คณะท างานและเจ้าหน้าที่ จ านวน ๒๐ คน 
 ระยะเวลาการอบรม 
 วันที่ ๑๐-๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. 



๕๘ 
 

 

 
ความพึงพอใจโดยรวม  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= ๔.๓๐  SD = ๐.๖๕ ) 
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 มีการน าผลการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๒    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 
 

 

ผลการด าเนินการ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยจึงได้จัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย 
(ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61) เพ่ือให้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และบุคลากร  ได้มีส่วนร่วมในการ               
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและเสริมสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยจ านวน 3 กิจกรรม/พิธี โดยใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี ๒๕61 จ านวน  222,900 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) โดยได้ด าเนินการจ านวน 3 กิจกรรม/พิธี ดังนี้ 

 

๑. พิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ 
๒. พิธีไหว้ครู 
๓. พิธีวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

ล าดับ กิจกรรมย่อย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ระดับ 
ประเมิน 

1. พิธีท าบุญและรดน้ าขอพร
ผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ 

วันที่ 20 เมษายน ๒๕61 91,000 477 
 

X๔.50 
 

2. พิธีไหว้ครู  วันที่ ๑3 กันยายน ๒๕61 ๖๐,๖๐๐ 520 X๔.30 
3. 
 

พิธีวันสถาปนาวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ 

วันที่ ๒8 กันยายน  ๒๕61 
 

71,300 520 
 

X๔.46 

 รวม 222,900 (สองแสนสองหม่ืนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 

 

กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม (ประจ าปีการศึกษา  ๒๕60) 
 

    
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

 

แผนพัฒนานักศึกษา และส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ตระหนักและ              
ให้ความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์              
เพ่ือให้นักศึกษาได้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีความสุข สามารถปรับตัว ปรับพฤติกรรมให้เข้ากลุ่มสังคมได้
รวดเร็ว อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61) ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยต่างๆ จ านวน 9 กิจกรรม/พิธี โดยใช้งบประมาณ จากเงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ประจ าปี ๒๕61 จ านวน 528,355 บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดย                   
ได้ด าเนินการจ านวน ๙ กิจกรรม/พิธี ดังนี้ 

 

๑. พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่๒ 
๒. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
๓. พิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๔  
๔. พิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔  
๕. พิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
๖. พิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
๗. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ              
    หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
๘. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
    และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
๙. กิจกรรมของชมรมนักศึกษาพยาบาลต ารวจ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จ านวน ๑7 ชมรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๖๓ 
 

 

โครงการกิจกรรมนกัศึกษา (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61) 
ล าดับ กิจกรรมย่อย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ระดับ 

ประเมิน 
๑. พิธีมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล 

ชั้นปีที่ ๒ 
วันที่ 12  มกราคม  ๒๕61 ๓๓,๗๗๐  336 

 
 = ๔.60  

๒. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม ๒๕61 7,315 นศพต.ปี 2  = ๔.66 
๓. พิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษา

พยาบาลต ารวจ  ชั้นปีที ๔ 
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน ๒๕61 ๓๑,๕๗๐ 

172  = ๔.60 

๔. พิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ 

วันที่ 8  มิถุนายน ๒๕61 ๔๗,๔๖๐ 330  = ๔.๕๐ 

๕. 
 

พิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาล 

วันที่ ๒2 – ๒3 สิงหาคม ๒๕61   35,700   202  = ๔.๔๐ 

๖. พิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร   ผู้ช่วยพยาบาล 

วันที่ 2๔ สิงหาคม ๒๕61 ๓๓,๙๒๐ 420  = ๔.๓๕ 

๗. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕61 ๖๗,๑๐๐ 440  = ๔.๒๒ 

๘. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 
๒๕61 
 

๗๑,๗๒๐  

177 

 = ๔.๓๐ 
 

๙. กิจกรรมของชมรมนักศึกษา
พยาบาลต ารวจ วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ จ านวน  ๑7 ชมรม 

ตุลาคม ๒๕60 -กันยายน  
๒๕61 

199,650 325 
 = 4.๔๐ 

 
 

 รวม จ านวน 528,355 บาท (ห้าแสนสองหม่ืนแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 
 

 

กิจกรรมนักศึกษา (ประจ าปีการศึกษา 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 

เป้าประสงค์ ๑. กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
     2. มีระบบกลไกและการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ     
         PDCA 

กลยุทธ์  ๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานตาม 
                         พันธกิจหลัก ขององค์กร 
  ๒. การบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓. การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. การพัฒนาระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  6. การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  7. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
  8. การพัฒนาระบบและกลไก ในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการด าเนินการ  
- ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 

ผลการด าเนินการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ด าเนินการโดยตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 
2553 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว  ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -
2564) รวมถึงด าเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยวัตถุประสงค์หลักของการประกันคุณภาพการศึกษา เน้นการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกมิติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาจากทุกภาค
ส่วนรวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557  ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา 
ผลการประเมินระดับ

หลักสูตร 
ผลการประเมินระดับคณะ ผลการประเมินระดับสถาบัน 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
2558 4.08 ดีมาก 3.84 ดี 3.52 ดี 
2559 3.88 ดี 4.20 ดี 3.98 ดี 
2560 3.81 ดี 3.80 ดี 3.55 ดี 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายในจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี
การศึกษา 2560 ทั้ง 3 ระดับ เป็นดังนี้ 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

 

 1) ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย 
สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 4.03 4.03 

2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5 5 5 

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

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5 3 3 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5 5 5 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5 4 3 

5.  หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5 4 3 
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5 4 3 

5.3 การประเมินผู้เรียน 5 4 4 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

5 4.70 4.50 

6. สิ่ง
สนับสนุน 
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5 4 4 

 
คะแนนเฉลี่ย 

 4.13 
(ระดับดีมาก) 

3.81 
(ระดับดี) 

 ๒) ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

5 4.13 3.81 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 3.87 3.20 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 5 3.99 3.30 



๖๙ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

5 5 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

5 5 5 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 
2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 
 

4 4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

5 0.04 0.04 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5 1.22 1.01 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5 5 5 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5 5 5 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 5 4 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

5 5 5 

 
คะแนนเฉลี่ย  

4.10 
(ระดับดี) 

3.80 
(ระดับดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

 

๓) ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

5 4.13 3.81 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

5 3.87 3.20 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 5 3.99 3.30 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

5 5 5 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 
2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5 
 

4 4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

5 0.04 0.04 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5 1.22 1.01 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5 5 3 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5 5 5 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 5 4 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 5 4.10 3.80 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

5 5 5 

 
คะแนนเฉลี่ย  

3.80 
(ระดับดี) 

3.55 
(ระดับดี) 

 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 

จุดเด่นของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 จุดเด่น 

1. อาจารย์ส่วนมากจบจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจท าให้เกิดความภาคภูมิใจ รักองค์กร และมีความ
สามัคคี  

2.  อาจารย์และบุคลากรฝุายสนับสนุนมีความตั้งใจและทุ่มเทท างานเพ่ือสถาบันแม้ว่ามีบางระบบที่ไม่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานเท่าท่ีควร 

3.  บุคลากรมีระเบียบวินัยดี 
4.  นักเรียนที่สอบเข้ามาเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ( IN PUT) มีคะแนนการสอบเข้า (GAT PAT) เพ่ือ

รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลต ารวจค่อนข้างสูงแสดงว่านักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพดี 
5.  มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และมีสัมพันธภาพที่ดี 
6.  อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  การประเมินจากนักศึกษาในประเด็นของแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น WIFI /IT ยังไม่รวดเร็วทันต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา จึงควรมีการวางแผนและติดตามในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรที่สนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

2.  งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจยังไม่เพียงพอ ในส่วนของหุ่นสาธิต
ต่างๆ ควรจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนโดยมีการขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลต ารวจในการสนับสนุน             
ในการใช้ศูนย์ SIM ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

3.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจควรมีการพัฒนาระบบในการจัดการเรื่องงบประมาณการเงินให้มีคุณภาพ
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ทันต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

4.  บุคลากรฝุายสนับสนุนมีจ านวนน้อย ท าให้การปฏิบัติงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้ไม่ทัน
ต่อความต้องการขององค์กร วิทยาลัยพยาบาลควรท าแผนเกี่ยวกับกรอบอัตราก าลังเพ่ือท าการบรรจุแต่งตั้ง
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  มีปัญหาการสื่อสารของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจควรมีการจัดเวทีในการ
ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะเพ่ือเป็นการสื่อสารความ
เข้าใจและแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

6.  การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายในบางต าแหน่งไม่ตรงกับหน้าที่หรือลักษณะงาน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
ควรทบทวนเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติเพ่ือให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพตรงตามที่องค์กร
ต้องการ 
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7.  ระเบียบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยในการท าวิจัยของอาจารย์ มีระบบการเบิกจ่ายที่ยุ่งยากจึงควรศึกษา
ระเบียบ และท าข้อตกลงกับหน่วยที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการด าเนินงาน 

8.  ควรจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรฝุายสนับสนุน โดยศึกษาระเบียบ
การเงินเกี่ยวกับการอบรมและการศึกษาต่อเพ่ือการพัฒนาอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย (ทุนสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ) 

9.  รูปแบบการเขียนรายงานตนเอง SAR ที่เป็นกระบวนการ ยังไม่สะท้อนให้เห็น Process ในการ
ด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาในการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ดีขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

สร้างเสริมสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 

เป้าประสงค์ ๑. ข้าราชการต ารวจและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะด้านสุขภาพ 
กลยุทธ์  ๑. สร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 

ผลการด าเนินการ  
- หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม 
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ผลการด าเนินการ 
การศึกษาหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์: “เป็นต ารวจมืออาชีพ 
เพ่ือความผาสุกของประชาชน”ซึ่งค าว่า “ต ารวจมืออาชีพ” คือ ต้องเป็นข้าราชการต ารวจที่มีความรู้ ความสามารถ 
รู้ลึก รู้รอบ รู้จริงในงาน ที่ท าและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้าราชการต ารวจ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและ
ใกล้ชิดประชาชนโดยตรงหลักการท างานจึงต้องค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง  การปฏิบัติหน้าที่ส่วนหนึ่งต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา การ
ออกปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจต้องใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นบุคคลแรกที่ซึมซับความทุกข์ของประชาชนก่อน
บุคลากรสายงานอ่ืน โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติจากโจรผู้ร้าย เหตุการณ์
อันเกิดจากการปะทะของผู้ก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ย่อมเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ข้าราชการต ารวจจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการช่วยเหลือประชาชนหรือผู้ประสบเหตุอย่า
งกวิธีและถูกต้องเพ่ือลดอัตราการทุพพลภาพและอัตราการเสียชีวิต  ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดท าแผนการศึกษาและฝึกอบรมให้ตรงกับความจ าเป็นและความต้องการของแต่ละสายงานให้สอดรับ
กับพันธกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับชั้น  เพ่ือให้เกิดทักษะ 
ความช านาญเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมข้าราชการต ารวจให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีพันธกิจที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตลอดจนปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน และให้การรักษาพยาบาลข้าราชการต ารวจ พนักงานราชการและ
ลูกจ้างในสานักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งบุคคลในครอบครัวและประชาชน โดยวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพก าลังพลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนามขึ้น เ พ่ือด าเนินการอบรมข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพท่ีดีและถูกต้องสามาถน าไปใช้ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อตนเอง ครอบครัวและการปฏิบัติงานสม
กับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ  
อันจะน ามาซึ่งการให้ความร่วมมือยอมรับและมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆของต ารวจให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

วัตถุประสงค์ 
      ๑) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่ดีและถูกต้องสามาถน าไปใช้ให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลต่อตนเอง ครอบครัวและการปฏิบัติงาน 
    ๒) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือดูแลประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันการเกิดโรค การช่วยเหลือดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพทั้งภาวะ
ปกติ ภาวะเจ็บปุวย ภาวะฉุกเฉินและเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
  ๓) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะที่ดีและถูกต้องในการการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันการเกิดโรค การช่วยเหลือดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพทั้ง
ภาวะปกติ ภาวะเจ็บปุวย ภาวะฉุกเฉินและเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
 ๔) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้จากการอบรมมาใช้เป็นแนวทางการสร้างมวลชนสัมพันธ์  
โดยใช้บริการทางการแพทย์เป็นสื่อน าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีความรัก ความศรัทธาในตัวต ารวจและองค์กร
ต ารวจมากยิ่งข้ึน   
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ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน ๑๖ สัปดาห์ โดยเริ่มด าเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  
จ านวนผู้รับการอบรม 
               มีผู้รับการอบรมจ านวน ๓๔ คน 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
                   -  ด าเนินการเปิดอบรมในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาล
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
 
       

          
 
 
 
 



๗๖ 
 

 

       
-  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ปฏิบัติและศึกษาดูงาน ระหว่าง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โรงเรียนพยาบาล
สนาม ค่ายพระรามหก อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในเขตจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (โรงพยาบาลเขาย้อย  โรงพยาบาลแก่งกระจาน โรงพยาบาลหนองหญ้า
ปล้อง โรงพยาบาลบ้านแหลมและโรงพยาบาลสามร้อยยอด) ศึกษาดูงาน สถาบันนิติเวชวิทยา ศูนย์ส่งกลับ และ
งานโภชนาการ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

-   
 
 
 
 

 
ด าเนินการมอบประกาศนียบัตรและปิดอบรมในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ  โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 



๗๘ 
 

 

 

 
การประเมินผล 
              การประเมินผลการด าเนินงานด้านการศึกษาหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรม ปรากฏผลดังนี้ 
                - การประเมินผลโครงการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด = ๔.๓๖ โดยด้านการฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ 
มีค่าเฉลี่ย = ๔.๔๑ ด้านประสิทธิภาพของวิทยากร/อาจารย์ภาคทฤษฎี มีค่าเฉลี่ย= ๔.๓๒ ด้านประสิทธิภาพของ
วิทยากร/อาจารย์ภาคปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย = ๔.๓๔ และด้านประสิทธิภาพของการฝึกอบรมโดยรวม มีค่าเฉลี่ย= ๔.๓๕ 

                - การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด = ๔.๓๘ โดยด้านคุณลักษณะ
อาจารย์ มีค่าเฉลี่ย = ๔.๒๘ ดา้นเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย = ๔.๔๑  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย = ๔.๔๓ ด้าน
สื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย = ๔.๓๘  และด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย = ๔.๔๒  
 


