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๓ 
 

 

ค าน า 
 
ตามที่โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดรับกับ
แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
และนโยบายแห่งรัฐเป็นส าคัญ โดยมุ่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้น าไปเป็นแนวทางในการจัดท าแผน และการจัดตั้งค าขอ
งบประมาณให้เหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์ บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

  

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เป็นสถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพในการผลิตและพัฒนานักศึกษาพยาบาล
ต ารวจ จากสภาการพยาบาล จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ โดยใช้ชื่อเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อแผนตามแนวนโยบายของโรงพยาบาลต ารวจ ทั้งนี้ เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน ตลอดจนการติดตามประเมินผล 

 

ผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะเกิดขึ้นได้ด้วย
ความร่วมมือ ร่วมใจ และตระหนักถึงความส าคัญในการน าแผนไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย  
พยาบาลต ารวจ  โดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนและตระหนักถึงความส าคัญของการน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะได้
ทราบถึงความก้าวหน้า ความส าเร็จของงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป หรือแผนปฏิบัติราชการต่อไป 
  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานใน 
สังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

       พล.ต.ต. 
              (ชนินทร์  สุดโนรกีูล) 

                                             ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 



  

๔ 
 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 

 



  

๕ 
 

 

บทน า 
 

ความเป็นมา 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๖ ได้ก าหนด

เพ่ิมเติมให้ส่วนราชการจัดท า แผนปฏิบัติของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งต้อง
ให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจะมีผลผูกพันการได้รับงบประมาณประจ าปีด้วย รวมทั้งการ
จัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งให้ส่วนราชการจัดท า แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้
ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และทรัพยากรอ่ืน ที่จะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จึงต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๖  
ดังกล่าวข้างต้น 

 

ความส าคัญ 
 แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการที่
จัดท าขึ้น โดยการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ิมเติมจุดที่สมควรด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔  ปี  ของโรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์
หน่วยงานไว้ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ บรรลุเปูาหมายและเกิดประโยชน์สุขของประชาชน   ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติต่อไป 
 

 
     



  

๖ 
 

 

สถานการณ์และแนวโน้ม 
 โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ได้ตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกิด 
ขึ้นทั่วประเทศและประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก จึงอนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเปิดการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยพยาบาล-
ต ารวจได้พัฒนาหลักสูตรและการบริการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สามารถให้บริการแก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
  นอกจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้ว วิทยาลัยพยาบาลต ารวจยังได้มีการ
เปิดสอนหลักสูตรอื่นๆ อีก อาทิเช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร ๑ ปี หลักสูตรวิชาการพยาบาล
ภาคสนาม เป็นต้น รวมตลอดท้ังโครงการต่างๆ  ที่เพ่ิมเติมความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
ข้าราชการต ารวจในสังกัด  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และโครงการที่ให้บริการแก่สังคมอีกหลายโครงการ ทั้งนี้ เพ่ือต้องการ
ให้สังคมได้รับบริการด้านสุขภาพโดยตรงอีกส่วนหนึ่ง   

 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเทียบเท่ากองบังคับการ ประกอบด้วย  
 

ฝ่ายอ านวยการ มีภารกิจในการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จัดระบบการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  
การเงิน การพัสดุ การพัฒนาบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ฝ่ายพัฒนา  ๑  มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านการศึกษา พัฒนาด้านวิชาการ  ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่งานวิจัยที่มีประโยชน์  
  
 

ฝ่ายพัฒนา ๒ ปกครองบังคับบัญชา ดูแลเรื่องการปกครองนักเรียน และด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ อบรม 
ระเบียบวินัยมารยาท ตลอดจนศีลธรรมอันดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและการติดต่อ 
กับประชาชน 
 
 

 กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดวิชาการ วิจัยสร้างองค์ความรู้ บริการ
วิชาการแก่สังคม พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
วินัยของวิชาชีพ การควบคุมมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ กฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในทุกหลักสูตร 
และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา   

                         

 

 



  

๗ 
 

 

  

  โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ฝุายอ านวยการ 

ฝุายพัฒนา ๑ 

ฝุายพัฒนา ๒ 

    ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

    ภาควิชาหลักการพยาบาล 

    ภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตร ์

   ภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร์ 

   ภาควิชาการพยาบาลสูตินรเีวชศาสตร์ 

   ภาควิชาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์

   ภาควิชาการพยาบาลจติเวชศาสตร ์
ศาสตร์ 
    ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชมุชน 

วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

กลุ่มงานอาจารย ์



  

๘ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 
 
 

เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษา 
พยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ 

ในระดบัสากล 
 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

 เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
ปรัชญา ปณธิาน 

 
 
 
 
 

 



  

๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

        
 เอกลักษณ์       การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
                       
 
 อัตลักษณ์        มีวินัย ใจอาสา 
 

พันธกิจ (MISSION) 
 
 

 ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจ  
    แห่งชาติ  

 ๓. วิจัยและพฒันาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
 ๔. บริการวิชาการแก่สังคม 
 ๕. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย     
 ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
              หรือได้รับมอบหมาย 

 
 



  

๑๐ 
 

 

    
 
 
 
 
 
        
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก  
                           ขององค์การ 
 
 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจ 
                            และครอบครัว 
  

 
 

 

  
 
 

ปรัชญา       มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม  
              น าสังคมพัฒนา 

 
 
 

ปณิธาน       มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐาน   
                 สากล 

 



  

๑๑ 
 

 

นโยบายการบริหารราชการ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
 

 ด้วยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และฝุายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ได้จัดท าโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้บุคลากรในสังกัดทุกนายให้ได้รับความรู้การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  และความส าคัญในการน าแผนไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม  เป็นการพัฒนาความรู้เพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
รวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  โดยในที่ประชุมสรุปวิสัยทัศน์  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ปี  
๒๕๕๙ คือ “เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
และผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มอบนโยบายให้หน่วยงานมุ่งเน้นยุทธศาสตร์หลัก รวม ๓ ยุทธศาสตร์ คือ 
  ๑. ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
  ๓. เพ่ิมสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
 

 นโยบายการบริหารงานของผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ     เพ่ือให้การบริหารงานของผู้บังคับการ-
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จึงได้ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
  ๑. ด้านการบริหารจัดการ  ๒. ด้านวิชาการ  ๓. ด้านสังคม 
 

 ๑. ด้านการบริหารจัดการ 
  ๑.๑ เน้นกระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้เกิดความสมานสามัคคีในหน่วยงาน โดยการท างาน
        เป็นทีม มีความสามัคคี ความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงานซ่ึง 
        จะท าให้ลดความขัดแย้ง ท าให้งานส าเร็จลุล่วง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจ 
        ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
  ๑.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ การกระจายอ านาจ 
        บริหารไปสู่ทุกระดับ เพ่ือให้คิดและสร้างงานตามภารกิจอย่างมีคุณภาพ 
 

 ๒. ด้านวิชาการ 
  เน้นการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจในด้านวิชาการอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง 
 

 ๓. ด้านสังคม 
  ๓.๑ สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งเชิงรับและ 
        เชิงรุกแก่ข้าราชการต ารวจและประชาชน 
  ๓.๒ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือความเป็นแบบอย่างและ 
                           การด ารงตนให้เกิดคุณค่าต่อสังคม



  

๒๙ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) 

 

 

 



  

๓๐ 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) 

 

วิเคราะห์สภาพปัญหาและความสามารถของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (SWOT Analysis) 
 
 

จุดแขง็ (Strengths) 
  ๑. ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลสนับสนุนโรงพยาบาลต ารวจ ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
                   และสังคมมาเป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปี 
  ๒. ความก้าวหน้าทางวิชาชีพชัดเจนมีการเลื่อนไหลสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก (จากสื่อ โทรทัศน์และวิทยุ) 
  ๔. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาทีต่่อเนื่อง 
 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
  ๒. ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการยังไม่สมบูรณ์ 
  ๓. การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเปลี่ยนผ่าน 
  ๔. การพัฒนางานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์มีน้อย เนื่องจากภาระงานมาก 
  ๕. อาคาร/สถานที่เก่าแก่และคับแคบมาก 
  ๖. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังไม่สมบูรณ์ 
  ๗. ขาดความชัดเจนในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 
 

โอกาส  (Opportunities) 
  ๑. สังคมไทยและสังคมโลกมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์มากข้ึน  
  ๒. นโยบายหลักของประเทศมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  ๓. มีสภาวิชาชีพในการดูแลสนับสนุนและรับรองสถาบันตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๔. เป็นสถาบันสมทบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ๕. สถานที่ตั้งอยู่ท าเลดีการคมนาคมสะดวก 
 
 

 ภาวะคุกคาม (Threats) 
  ๑. สถาบันทางการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 

๒. เครือข่ายต่างชาติไม่ชัดเจน (น้อย) 
๓. การแข่งขันของสถาบันการศึกษามีมากขึ้น 
๔. การผลิตพยาบาลมากโดยมีต าแหน่งรองรับไม่เพียงพอ 
๕. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษายังไม่พร้อม 



  

๓๑ 
 

รายละเอียดตัวบ่งช้ี (KPI)  
สภาพยาบาล 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

๑. สภาการพยาบาล 
  

  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑     การบริหารองค์กร 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒     คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓     ระบบบริหารความเสี่ยง 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕     คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจ า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๖     คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจ า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๗     อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๘     ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจ า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๙     การพัฒนาอาจารย์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐   การประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   การบริหารหลักสูตร 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓   แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔   การพัฒนานักศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕   ระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖   แหล่งฝึกปฏบิัติการพยาบาล 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗   อัตราส่วนจ านวนอาจารย์พยาบาลประจ าต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

                    ภาคปฏิบัต ิ
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘   ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

         การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก  
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙   ผลการประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ๖ ด้าน ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐   ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑   การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒   ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจ าทั้งหมด 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓   ผลงานวิชาการ 



  

๓๒ 
 

  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔   การบริการวิชาการ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย  
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖   บุคลากรสายสนับสนุน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗   การจัดการทรัพยากรการศึกษา 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘   ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙   หนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น 

๒. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

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

      ระดับคณะ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณสมบัติปริญญาเอก 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑  การาบริการวิชาการแก่สังคม 



  

๓๓ 
 

  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
                                        และเอกลักษณ์ของคณะ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒  ระบบก ากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

๓. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑        บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๒        คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

            ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๓        ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๔        ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๕        งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๖        งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๗        ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๘        ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
               การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๙        ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐      การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑      การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒      การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓      การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔      การพัฒนาคณาจารย์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕      ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑   ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒   ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗      ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑   ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน 
  -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒   ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน 
 

 
 



  

๒๙ 
 

 

ความสอดคล้องของพันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กับยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์การ                           ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓  เพิ่มสมรรถนะด้านสาธารณสุขแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 

ประเด็น รายละเอียด ยุทธศาสตร์ วพ.รพ.ตร.  
พันธกิจ 
 

๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 

๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ ๑ 
๔. การบริการวิชาการแก่สังคม ยุทธศาสตร์ ๑ 
๕. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ยุทธศาสตร์ ๑ 
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 

ปรัชญา มาตรฐานวิชาการ ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
 สานคุณธรรม ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
 น าสังคมพัฒนา ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
ปณิธาน มุ่งพัฒนาวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
เอกลักษณ์ การจัดการภาวะฉุกเฉิน ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
อัตลักษณ์ มีวินัย ใจอาสา ยุทธศาสตร์ ๑, ๒, ๓ 
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แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑.  บัณฑิตมีคุณภาพตาม ๑. การบริหารและพัฒนา ๑.ผลประเมินการสอน ๑. แผนบริหารและพัฒนา สภาฯ ๑๐, ๑๑, ๑.โครงการพัฒนาการจัด คณะกรรมการ ๕๕,๐๐๐.- 
ยกระดับความ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ หลักสูตร ระบบและกลไก ทุกรายวิชาของอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน ๑๒ การเรียนการสอน บริหารวิชาการ  
สามารถในการ อุดมศึกษาแห่งชาติ การจัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษาและผู้มี และการพัฒนาหลักสูตร สกอ. ๑.๑    
ปฏิบัติภารกิจหลัก ๒. ผลผลิตทางการวิจัยและ  ส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อย  (ระดับคณะ)    
ขององค์การ นวัตกรรมท่ีได้มาตรฐาน   กว่า ๓.๕๑ จากคะแนน      

 และมีการจัดการความรู้ของ  เต็ม ๕.๐๐ ๒. แผนพัฒนาคุณภาพ สภาฯ ๑๘ ๒. โครงการพัฒนาและ คณะอนุกรรมการ ๓๑๙,๗๐๐.- 

 องค์การ  ๒. นักศึกษาทุกชั้นปี บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สกอ. ๒.๑,๒.๒ ติดตามคุณภาพบัณฑิต บริหารหลักสูตร  

 ๓. การบริการวิชาการแก่  สามารถสอบผ่านทุก  (ระดับคณะ)  พยาบาลศาสตร  

 สังคมท่ีเกิดประสิทธิผล  รายวิชาในแต่ละปีการ  สมศ. ๒  บัณฑิต  

 ๔. มีการท านุบ ารุงศิลปะ  ศึกษา ไม่น้อยกว่า      

 และวัฒนธรรมไทย  ร้อยละ ๙๕ ๓.แผนการผลิตและพัฒนา  ๑. งานวิเคราะห์การผลิต พน.๑ ไม่ใช้ 

 ๕. นักศึกษามีคุณลักษณะ  ๓. บัณฑิตสอบผ่าน นักศึกษาพยาบาลและ  พยาบาล  และผู้ช่วย-  งบประมาณ 

 ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  ความรู้ขอขึ้นทะเบียน นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  พยาบาล   

 ของสถาบัน  รับใบอนุญาตประกอบ   ๒.  งานรับนักศึกษาพยาบาล พน.๑  

   วิชาชีพฯ ภายใน ๑ ปี   ต ารวจ   นักเรียนผู้ช่วย-   

   ร้อยละ ๑๐๐   พยาบาล  และนักเรียน   

   ๔. หลักสูตรได้รับการ   พยาบาลภาคสนาม   

   รับรองมาตรฐานและมี      

   การปรับปรุงทุก ๕ ปี      

   ๕.  ผลการประเมิน      

   คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้      

   บัณฑิต  ไม่น้อยกว่า       

   ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม      
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   ๕.๐๐      
   ๖. ความพึงพอใจของ      
   นักศึกษาปีสุดท้ายต่อ      
   คุณภาพหลักสูตร       
   ไมน้่อยกว่า ๓.๕๑       
   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐      
         

 

 
แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
  ๒. การพัฒนานักศึกษา/ ๑. มีกิจกรรมพัฒนา ๔. แผนพัฒนานักศึกษา สภาฯ ๑๔, ๑๕ ๑. โครงการกิจกรรม พน.๒  ๔๔๙,๑๕๖.- 

  บัณฑิตและส่งเสริมอัต นักศึกษาท่ีส่งเสริมการ และส่งเสริมอัตลักษณ์และ สกอ. ๓.๑, ๓.๒ นักศึกษา   
  ลักษณ์และเอกลักษณ์ เรียนรู้ตามกรอบมาตร เอกลักษณ์ (ระดับหลักสูตร) ๒. โครงการฝึกทักษะการ ภาควิชา พก. ๕๗,๐๐๐.- 
   ฐานคุณวุฒิระดับอุดม  ๑.๔(ระดับคณะ) ท างานเป็นทีม(กลุ่มพลวัต)   
   ศึกษาแห่งชาตคิรบทุก  สมศ. ๑๖.๑, ๓. โครงการศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหาร ๘๖,๘๔๐.- 
   ด้าน  ๑๖.๒, ๑๗ หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนีย-  
   ๒. มีกิจกรรมพัฒนา   ผู้ช่วยพยาบาล บัตรผูช้่วยพยาบาล  
   นักศึกษาท่ีส่งเสริมอัต-   ๔. โครงการเสริมทักษะการ ภาควิชา พศ. ๓๖,๐๐๐.- 
   ลักษณ์และเอกลักษณ์   พยาบาลในภาวะฉุกเฉิน   
   ของสถาบัน   และบรรเทาสาธารณภัย   
  ๓. การพัฒนาระบบงาน ๑. จ านวนผลงานวิจัย/ ๕. แผนพัฒนางานวิจัย สกอ. ๒.๑, ๒.๒ ๑. โครงการตามแผนการ   คณะกรรมการวิจัย ๑๓๓,๔๐๐.- 
  วิจัยและการจัดการความรู้ บทความวิชาการอื่นๆ และการจัดการความรู้ ๒.๓(ระดับคณะ) พัฒนางานวิจัยและการจัด นวัตกรรมและการ  
   ท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  สมศ. ๕ การความรู้ จัดการความรู้  
   ๓ เรื่อง/ปี      
   ๒. ผลงานวิจัยหรืองาน      
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   สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ      
   น าไปใช้ประโยชน์จาก      
   หน่วยงานภายนอก      
   ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง/ปี      
   ๓. มีเครือข่ายทาง      
   วิชาการ  อย่างน้อย ๒       
   เครือข่าย      
   ๔. มีการจัดการความรู้      
   อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ปี      
  ๔. การบริการวิชาการ ๑.  มีการบูรณาการ ๖. แผนบูรณาการบริการ สภาฯ ๒๔ ๑. โครงการอาสาต้านภัย   ภาควิชา พจ. ๕๐,๒๔๐.- 
  แก่สังคม บริการวิชาการแก่สังคม วิชาการแก่สังคมกับการ สกอ. ๓.๑ ห่างไกลยาเสพติด   
   กับการจัดการเรียนการ เรียนการสอน (ระดับคณะ) ๒.โครงการบริการสุขภาพ ภาควิชา พช. ๕๕,๖๐๐.- 
   สอนและการวิจัย   สมศ.๘,๙,๑๘.๑ แก่ประชาชนในชนบท   
   อย่างน้อย ๑ รายวิชา  ๑๘.๒ ๓. โครงการผู้สูงวัย สดใส ภาควิชา พอ. ๒๘,๒๔๐.- 
      แข็งแรง   
         

 

 
แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
  ๕. การท านุบ ารุงศิลปะ ๑. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม ๗. แผนท านุบ ารุงศิลปะ สภาฯ ๒๕ ๑. โครงการท านุบ ารุง คณะกรรมการท านุ ๒๖๖,๒๐๐.- 

  และวัฒนธรรมไทย การท านุบ ารุงศิลปะ  และวฒันธรรมไทย สกอ. ๔.๑ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย บ ารุงศิลปะวัฒน-  
   และวัฒนธรรมไทย  (ระดับคณะ) ๒.กิจกรรมบูรณาการการ ธรรมไทย  
   อย่างน้อย ๑ กิจกรรม  สมศ. ๑๐ เรียนการสอนกับการท านุ   
   ๒. มีการบูรณาการการ   บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
   เรียนการสอนกับการ   ไทย   
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   ท านุบ ารุงศิลปะและ      
   วัฒนธรรมไทย      
   อย่างน้อย ๑ รายวิชา      

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑. มีระบบกลไกและการ ๑. การพัฒนาระบบและ ๑. ผลการประเมินคุณ ๑. แผนพัฒนาระบบและ สภาฯ ๒๑ ๑. โครงการพัฒนาแนว   
พัฒนาระบบการ สร้างเครือข่ายประกันคุณ กลไกและการสร้างเครือ ภาพภายในและภาย กลไกและสร้างเครือข่าย สกอ. ๕.๑, ๕.๓ ทางปฏิบัติของ วพ.รพ.ตร.    
บริหารจัดการที่ดี ภาพการศึกษาตามกระบวน ข่ายประกันคุณภาพการ นอกไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ ประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับสถาบัน) (WI)   

 การPDCA ศึกษา จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐  สมศ. ๑๕ ๒. โครงการสร้างเครือข่าย   
 ๒. มีการพัฒนาอาจารย์และ  ๒. มีการน าผลการ   แนวปฏิบัติท่ีดีในการ    คณะกรรมการ  
 บุคลากรอย่างเป็นระบบ  ประเมินคุณภาพไปปรับ   พัฒนาคุณภาพการศึกษา    ประกันคุณภาพ  ๓๙๔,๕๐๐.- 
 และเกิดประสิทธิผล  ปรุงการด าเนินงานอย่าง    (Good Practices)    การศึกษา  
 ๓. ระบบสารสนเทศมี  ชัดเจนตามแผนพัฒนา   ๓.โครงการพัฒนาคุณภาพ   
 ประสิทธิภาพ  คุณภาพ (Improvement   การศึกษาของผู้เรียนตาม   
 ๔. การบริหารงานใช้หลัก  plan)   กระบวนการ PDCA   
 ธรรมาภิบาล ๒. การบริหารจัดการ ๑. มีระบบและกลไก ๒. แผนบริหารจัดการ สภาฯ ๙, ๑๕, ๑. โครงการพัฒนาเพิ่ม ฝอ.วพ. ๒๕๐,๙๐๐.- 
 ๕. การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลท่ีมี การวิเคราะห์และการ ทรัพยากรบุคคล  ๒๖ ประสิทธิภาพบุคลากร   
 ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สรรหาบุคลากร       -แผนวิเคราะห์และ สกอ. ๔.๑ ๒. โครงการประชุม  ๒๐๕,๔๐๐.- 
 ๖. การบริหารความเสี่ยงมี  ๒. อัตราการย้าย หรือ        สรรหา (ระดับหลักสูตร) วิชาการประจ าปี   
 ประสิทธิภาพ  ลาออก       -แผนการรักษา ๑.๔(ระดับคณะ) ๓. โครงการอบรมอาจารย์  ๑๓,๘๔๐.- 
   ๓. บุคลากรทุกคนได้รับ       -แผนการพัฒนา ๖.๑(ระดับหลัก ท่ีปรึกษา    คณะกรรมการ  
   การพัฒนาความรู้       -แผนการประเมิน สูตร) ๔. โครงการพัฒนาศักย-    พัฒนาบุคลากร ๓๖,๘๐๐.- 
   อย่างน้อย ๑๕ ชม./คน/  สมศ. ๑๔ ภาพอาจารย์ใหม่   
   ปีการศึกษา  สภาฯ ๖ ๕. โครงการเพิ่มคุณวุฒิ  ๒๒๕,๐๐๐.- 
   ๔. อาจารย์ใหม่ทุกคน  สกอ. ๑.๒-๑.๔ ข้าราชการต ารวจและ   
   ไดร้ับการเตรียมพร้อม  (ระดับคณะ) บุคลากร   
   ตามระบบท่ีก าหนด      
   ภายใน ๑ ปี      
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แนวทางด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ แผนงาน KPI(ประกันฯ) โครงการ/กิจกรรม/งาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ๕. จ านวนอาจารย์ได้รับ   ๖. โครงการส่งบุคลากร  ๒๑๐,๐๐๐.- 

พัฒนาระบบการ   การเพิ่มเติมคุณวุฒิอย่าง   ประชุม อบรม สัมมนา   
บริหารจัดการที่ดี   น้อย ๒ คน/ปี   ศึกษาดูงาน    คณะกรรมการ  

   ๖. มีระบบและกลไกการ   ๗. โครงการศึกษาดูงาน    พัฒนาบุคลากร ๔๐๘,๐๐๐.- 
   ประเมินผลบุคลากร   เพื่อเตรียมความพร้อม   
   ๗. มีอาจารย์ประเมิน   บุคลากรเข้าสู่ประชาคม   
   เลื่อนไหลทางวชิาการ   อาเซียน   
   ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐    ๘. งานวิเคราะห์ และสรร   
   เมื่อคุณสมบัติครบตาม   หาอาจารย์และบุคลากร   

   เกณฑ์   ๙. งานประเมินผลการ   
   ๘. บุคลากรทกุคนได ้   ปฏิบัติงานของอาจารย์   
   รับการส่งเสริมด้าน   และบุคลากร   

   คุณธรรมจริยธรรมทุกปี  สมศ. ๑๑ ๑๐. กิจกรรมเกี่ยวกับการ  ไม่ใช้ 
   คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐   ดูแลสุขภาพ     ฝอ.วพ.  งบประมาณ 
      ๑๑. กิจกรรมเพื่อผ่อน   
      คลายและสันทนาการ   
      ๑๒.กิจกรรมยกย่องชมเชย   
      บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติ   
      งานท่ีดีอย่างต่อเนื่อง   
         
  ๓. การบริหารจัดการงาน ๑. มีระบบกลไกในการ ๓. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สภาฯ ๑  ๑. งานบริหารจัดการด้าน        ไม่ใช้ 
  อ านวยการท่ีมีประสิทธิ- จัดสรรการวิเคราะห์ การบริหารงานอ านวยการ (ข้อ ๔, ๕) การเงินและวัสดตุ่างๆ  งบประมาณ 
  ภาพ ค่าใชจ้่าย การตรวจสอบ  สกอ. ๕.๑ ๒. โครงการให้ความรู้การ     ฝอ.วพ. ๒๐,๐๐๐.- 
         -ด้านการเงิน การเงินและงบประมาณ   (ระดับคณะ) บริหารงานการเงิน           
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         -ด้านพัสดุ ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐   ทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ์   
   ๒. มีการวิเคราะห์   และสิ่งสนับสนุน   
   ประเมินการใช้งบ-      
   ประมาณครอบคลุม      
   พันธกิจ ร้อยละ ๑๐๐      
         
         
         

 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ๔. การบริหารความเสี่ยง ๑. มีระบบกลไกการ ๔. แผนบริหารและจัดการ สภาฯ ๓ ๑. งานบริหารจัดการ ฝอ.วพ. ไม่ใช้ 

พัฒนาระบบการ   บริหารและจัดการความ ความเสี่ยง สกอ. ๕.๑ ความเสี่ยงและการตรวจ  งบประมาณ 
บริหารจัดการที่ดี   เสี่ยงและมีการด าเนิน  (ระดับคณะ) สอบภายใน   

   การตามแผนบริหาร   ๒. โครงการการบริหาร คณะกรรมการ ๒๐,๐๐๐.- 
   ความเสี่ยงครอบคลุม   ความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง  
   ร้อยละ ๑๐๐      
   ๒. มีการน าผลการ      
   ประเมินความเสี่ยงไปใช้      
   ในการวางแผนการจัด      

   การความเสี่ยง ครอบ        
   คลุม ร้อยละ ๑๐๐      
  ๕. การพัฒนาเทคโนโลยี ๑. ค่าเฉลี่ยความพึงพอ ๕. แผนพัฒนาเทคโนโลยี สภาฯ ๔ ๑. โครงการพัฒนาระบบ คณะกรรมการ ๕๐,๐๐๐.- 

  สารสนเทศ ใจระบบเทคโนโลยีสาร สารสนเทศ สกอ. ๖.๑ สารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาเทคโนโลยี  
   สนเทศท้ังระบบของ วพ.   (ระดับหลักสูตร) และการตัดสินใจ สารสนเทศ   
   ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก      
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   คะแนนเต็ม ๕.๐๐      
  ๖. การพัฒนาระบบและ ๑. ค่าเฉลีย่ความพึงพอ ๖. แผนพัฒนาทรัพยากร สภาฯ ๒๗, ๒๙ ๑. กิจกรรม ๕ ส.      ไม่ใช้ 
  กลไกสนับสนุนทรัพยากร ใจและกลไกสนับสนุน และสิ่งแวดล้อม สกอ. ๖.๑ ๒. กิจกรรมพัฒนาสภาพ       งบประมาณ 
  และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและสิ่งแวด-  (ระดับหลักสูตร) แวดล้อม ภูมทัิศน์ วพ.    ฝอ.วพ.  
   ล้อม วพ. ไม่น้อยกว่า  สมศ. ๑๑ ๓. โครงการอบรมการ  ๕๒,๙๖๐.- 
   ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม   ปูองกันและระงับอัคคีภัย    
   ๕.๐๐      

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑. ข้าราชการต ารวจและ ๑. เพิ่มสมรรถนะด้าน ๑. ผู้เข้ารับการอบรม ๑. แผนพัฒนาสมรรถนะ - ๑. โครงการอบรมหลัก คณะกรรมการบริหาร ๔๒๕,๔๐๐.- 
เพิ่มสมรรถนะด้าน ครอบครัวมีความรู้ความ สุขภาพแก่ข้าราชการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านสุขภาพแก่ข้าราชการ  สูตรวิชาการพยาบาลภาค หลักสูตรวิชาการ-  
สาธารณสุขแก่ เข้าใจด้านสุขภาพ ต ารวจและครอบครัว ผลการฝึกอบรมตาม ต ารวจและครอบครัว  สนาม พยาบาลภาคสนาม  
ข้าราชการต ารวจ   หลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐    และหลักสูตรอื่นๆ  
และครอบครัว   ๒.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   ๒. โครงการส่งเสริมคุณ- ภาควิชา พก. ๗๒,๖๐๐.- 

   ของผู้เข้าร่วมโครงการ   ภาพชีวิตเด็ก   
   ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก      
   คะแนนเต็ม ๕.๐๐      
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แนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 ให้หน่วยต่างๆ ในสังกัดที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ หรือหน่วยอื่นที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑  ศึกษากลยุทธ์/แนวทางด าเนินการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยของตน 
              ในด้านใดและควรจะด าเนินการ หรือบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจวางกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินการเพ่ือบรรลุ   
              เปูาประสงค ์
 ๒. ประชุมพิจารณาวางแผนปฏิบัติราชการรองรับ โดยการก าหนดกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

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

              และประเมินผลหลังจากโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม แล้วเสร็จเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นพิจารณาตามกรอบแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วพ.
รพ.ตร. 

แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  
๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-

๒๕๖๕) 

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

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นพิจารณาร่วม 
 

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

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

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

๑. การผลิตบัณฑิต 
  ๑.๑.ดา้นคุณธรรม จริยธรรม   
  ๑.๒ ด้านความรู้   
  ๑.๓ ด้านทักษะปญัญา   
  ๑.๔ ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๖ ด้านทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 
  ๑.๗ เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ ทุกระบบ 
เน้นการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
  ๑.๘ ปรับกระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้เน้น
การคิดวิเคราะห์ สร้างดุลยภาพ เก่งและด ี
  ๑.๙ ประเมินคณุภาพบัณฑติหลงัเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ให้ปรับตัวได้กับสภาพงานในสังคมอาเซียน 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคณุภาพ 
สามารถปรับตัวส าหรับงานท่ีเกิดขึน้
ตลอดชีวิต 

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพในทุกด้านทั้ง
ด้านความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจิตวญิญาณแห่ง
ความเป็นครู ใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคม 

  ๒. การพัฒนาบุคลากร 
  การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความเปน็มืออาชีพ เป็นที่
ยอมรับของสังคม และเพิ่มคณุวุฒิอาจารย ์
 

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ    ๓. การบริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  
๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-

๒๕๖๕) 

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

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นพิจารณาร่วม 
 

๑. ใช้กลไกธรรมาภิบาล การเงิน การ
ก ากับมาตรฐาน 
๒. มีเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน
เสรภีาพทางวิชาการ ความ
หลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 

๑. มีการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมี 
ธรรมาภิบาล สามารถแข่งขันได้ในประชาคม
อาเซียน มีการก าหนดเปาูหมายรว่มกัน มี
กระบวนการที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องและครอบคลมุทกุภาค
ส่วน 
๒. สรา้งระบบการรับนักศึกษาเชิงรุกที่
สอดคล้องกับความต้องการและศกัยภาพ
ของผู้เรียน ตรงตามความต้องการของตลาด 

  ๓.๑ การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง แข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน 
  ๓.๒ การใช้กลไกธรรมาภิบาล 
  ๓.๓ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 
  ๓.๔ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
  ๓.๕ การก ากับมาตรฐาน   
  ๓.๖ สร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก 

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในโลกโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน
ความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 

ผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ โดยให้
ความส าคญัในเชิงบูรณาการที่แก้ไขปัญหา
เร่งด่วน โดยตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๙) และแผนวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-
๒๕๕๙) 

  ๔. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
การเพิ่มศักยภาพการผลติผลงานวจิัยและนวตักรรม เพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 

 ด้านบริการวิชาการ 
บริการวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาไทย ภายใตค้วามร่วมมือของชุมชน 

  ๕. การบริการวิชาการ 
บริการวิชาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภมูิปญัญาไทย ภายใต้
ความร่วมมือของชุมชน 

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกันคณุภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
และสอดคล้องตามความเป็นเลิศในแต่ละ

  ๖. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกันคณุภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน และสอดคล้อง
ตามความเป็นเลิศในแต่ละกลุม่สถาบัน เพื่อพัฒนา
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แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  
๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-

๒๕๖๕) 

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

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของสภาวิชาชีพพยาบาล 

ประเด็นพิจารณาร่วม 
 

กลุ่มสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันใหมุ้่งสู่การ
เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมภิาค
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันให้มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงประเด็นพิจารณาตามยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัดและยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วพ.รพ.ตร. 

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 
   เป้าประสงค์ ๔.๔ ข้าราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ให้มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการในภูมิภาค 
   เป้าประสงค์ ๕ เป็นสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   เป้าประสงค์ ๑.๑ สถาบันการศึกษาและอบรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับการยอมรับสูง 
   กลยุทธ์   

ยุทธศาสตร์ “ก้าวไกล” 
   เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับโลก 
มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
โดยการผลิตบณัฑิต ให้เป็นท่ียอมรับ

๑. การผลิตบัณฑิต 
   ผลิตบัณฑติให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เป็นบณัฑิตที่
ทรงคุณค่า เป็นท่ีพึงปรารถนาและ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย อาเซยีน 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

ต ารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
   ๔.๔.๑ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับ
ให้สอดคล้อง สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์   
   ๑๑. พัฒนาหลักสูตรการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และการ
พยาบาลและจัดการเรียนการ
สอนให้ไดม้าตรฐานสากล
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรยีน 
    

   ส่งเสริมหน่วยงานด้านการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   เป้าประสงค์ ๒.๓ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
กระบวนการศึกษามมีาตรฐาน 
   กลยุทธ์   
   ๒.๓.๑ พัฒนาหลักสตูรการศึกษาให้มีมาตรฐาน ทันสมัย 
และฝึกอบรมข้าราชการต ารวจทุกระดับใหส้อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และยดึหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ในระดับนานาชาติ เป็นประโยชนต์่อ
สังคมไทยและสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ “ยกย่อง” 
   เป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน รับผิดชอบ
และน าความรูสู้่สังคม ท้ังในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น โดยบรูณาการการ
พัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน การ
วิจัยและกิจการนิสติ เพื่อผลิตบณัฑิตที่
ทรงคุณค่าเป็นที่พึงปรารถนาของ
สังคมไทย อาเซียน และสังคมโลก  
ยุทธศาสตร์ “คล่องตัว” 
   เป็นมหาวิทยาลัยคณุภาพ มี   ธรร
มาภิบาลควบคู่ไปกบัความเป็นเลศิทาง
วิชาการและเสรภีาพทางวิชาการ สืบ
สานความเป็นไทย  
ยุทธศาสตร์ “มั่นคง” 
   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความมัน่คง
และยั่งยืน เป็นเลิศทางวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

และสังคมโลก 
๒. การพัฒนาหลักสูตร 
   ๒.๒ พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
ทันสมัย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
   ๒.๓ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
ให้สอดคล้อง สนับสนุนยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
 ๓. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและสืบสานความเป็น
ไทย 
   มุ่งสืบสานความเป็นไทยควบคูไ่ป
กับความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีด  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนนุการ ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล” ๔. การสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วม
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 
   เป้าประสงค์ ๔.๔ ข้าราชการ
ต ารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
   ๔.๔.๓ ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
อื่นๆ 

พัฒนาเครือข่าย 
   เป้าประสงค์ ๓.๑ ประชาชนมสี่วนร่วมและเชื่อมั่นใน
ระบบการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   กลยุทธ์   
   ๓.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ 
และภาคเอกชน เข้ามามสี่วนร่วมในระบบการศึกษาของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
   เป้าประสงค์ ๓.๒ ข้าราชการต ารวจและประชาชนมี
ความพึงพอใจในระบบการศึกษา 
   กลยุทธ์   
   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ/หรือให้รางวลัตอบแทน
คุณความดีแก่ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนท่ี
เข้ามามสี่วนร่วมในกิจการด้านการศึกษา 
   เป้าประสงค์ ๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทางการศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน 
   กลยุทธ์   
   ๓.๓.๑ บรูณาการกลไกท่ีเกี่ยวขอ้ง ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรให้มีการเชื่อมโยง การด าเนินการมสี่วนร่วม
ของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนให้มี
เอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๓.๒ ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ตลอดจน
แนวทางการประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 

   มีบทบาทส าคัญในการสนับสนนุ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยนื 
 

จัดการและพัฒนาการศึกษา 
   ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชน 
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารวมถึง
การส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และ/หรือให้รางวลัตอบแทนคุณ
ความดีแก่ประชาชน เครือข่าย
ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการด้านการศึกษา 
   ๔.๒ บูรณาการกลไกท่ีเกีย่วข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรใหม้ี
การเช่ือมโยงการด าเนินการมสี่วน
ร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครฐั 
และภาคเอกชนให้มีเอกภาพ 
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ วิธีการ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลการเข้ามามสี่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ชัดเจน 
๕. การบริการวิชาการแก่สังคม 
และส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งย่ังยืน 
   บริการวิชาการสู่สังคม และ
สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน 
   เป้าประสงค์ ๓.๔ บุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษา
มีคุณภาพและเข้มแข็ง 
   กลยุทธ์   
   ๓.๔.๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจ
และเปูาหมายการท างานของหน่วยงานทุกระดับให้ยดึถือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท างานตามแนวคดิ 
Community Policing 
   ๓.๔.๒ ปรับโครงสรา้งหน่วยงานและระบบต าแหน่งให้
สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยั่งยืน   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนา
โรงพยาบาลต ารวจสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
   เป้าประสงค์ ๑๑ 
โรงพยาบาลต ารวจเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 
   กลยุทธ์   
   ๓๓. เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลรองรับการเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
   ๓๕. พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   เป้าประสงค์ ๒.๑ เป็นหน่วยงานที่มีคุณค่าด้าน
การศึกษาของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
   กลยุทธ์   
   ๒.๑.๑ พัฒนาหน่วยงานด้านการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู ้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนนุการ
พัฒนาเครือข่าย 
   เป้าประสงค์ ๓.๑ ประชาชนมสี่วนร่วมและเชื่อมั่นใน
ระบบการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   กลยุทธ์   
   ๓.๑.๒ พัฒนาการวิจัยทางวิชาการและองค์ความรู้ในการ

ยุทธศาสตร์ “ก้าวไกล” 
   เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับโลก 
มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
โดยการผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่เป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
และสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ “ยกย่อง” 
   สร้างและน าเสนอผลงานวิชาการที่
สามารถช้ีน าการพฒันาและการ
แก้ปัญหาของสังคมไทยอย่างบูรณา
การ สมดุล และยั่งยืน 

๖. การส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรม การจัดการ
ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
   ๖.๑ ผลิตผลงานวิจัย และผลงาน
วิชาการเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   ๖.๒ สร้างและน าเสนอผลงานวจิัย 
ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่
สามารถช้ีน าการพัฒนาและการ
แก้ปัญหาสังคมไทยได ้
   ๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการ
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

   ๓๖. พัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสารใน
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
   ๓๗. ส่งเสริมการวิจัยและการ
ลงพิมพ์ผลงานท่ีมีประโยชน์ 
พัฒนานวัตกรรมในประเทศ 
เหมาะสมเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข 

ปฏิบัติงาน โดยสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรอื่นให้มีความ
เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมและความต้องการเฉพาะ
ด้านของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษา
ของต ารวจ 
   เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้รับการบริการมีความประทับใจต่อ
การปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้วย IT ของส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ 
   กลยุทธ์   
   ๔.๒.๑ พัฒนาสถานศึกษาให้เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งวิจัยที่
รวบรวมค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่ความรูต้่างๆ 
ไปสู่บุคคลภายนอกและการใช้ประโยชน์ต่อไป 
   เป้าประสงค์ ๔.๓ กระบวนการถ่ายทอดความรู้มี
มาตรฐาน มีข้อมลูที่ทันสมัยและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
   กลยุทธ์   
   ๔.๓.๑ ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ที่ได้มาจดัเก็บไวเ้ป็น
แหล่งความรู้ (Knowledge Assets) และน าไปเผยแพร่ 
(Knowledge Distribution) 

ความรู้ในองค์กร เตรียมความพร้อม
และพัฒนาองค์กรให้กลายเป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู้  
   ๖.๔ สร้างเครือข่ายร่วมกับองคก์ร
อื่นเพื่อการพฒันาทางการวิจัยและ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษา
ของต ารวจ 
   เป้าประสงค์ ๔.๑ การศึกษาต ารวจไทยก้าวไกลด้วย IT 
   กลยุทธ์   

ยุทธศาสตร์ “ยกย่อง” 
   ผลิตบณัฑิตที่ทรงคณุค่าเป็นที่พึง
ปรารถนาของสังคมไทย อาเซียน และ
สังคมโลก 

๗. การเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   เตรียมความพร้อมบณัฑิตเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสรมิ
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

  เป้าประสงค์ ๑.๑ ภารกิจที่
ได้รับมอบหมายให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์
    ๑.๑.๑ เพิม่ขีดความสามารถ
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ตอบ สนองภารกิจตามนโยบาย
รัฐบาล 
     ข้อ ๘. เตรียมความพร้อมของ
องค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

   ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษาให้มีคณุภาพและทันสมยัเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร 
  เป้าประสงค์ ๔.๑ การบริหาร
โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
    ๔.๑.๑ การบริหารที่มุ่งเน้น
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร ์
   ๔.๑.๒ พัฒนาระบบการจัดท า
แผนงานงบประมาณ ขับเคลื่อน 
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์การ
และระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
   ๔.๑.๓ พัฒนาองค์การและ

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   เป้าประสงค์ ๑.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารและปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการศึกษาของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  
  
 กลยุทธ์   
   ให้ความส าคัญกับการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง 
เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   เป้าประสงค์ ๑.๓ กระบวนการบริหารจัดการด้าน
การศึกษามีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์   

ยุทธศาสตร์ “คล่องตัว” 
   เป็นมหาวิทยาลัยคณุภาพ ม ี
ธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับความเปน็เลิศ
ทางวิชาการและเสรภีาพทางวิชาการ 
สืบสานความเป็นไทย ด้วยการบรหิาร
จัดการองค์กร (ระบบงานบุคคล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และบรหิารงานโดย
บุคลากรมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ “มั่นคง” 
   เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหาร
ทรัพย์สินทั้งทางกายภาพ การเงิน 

๘. การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กร 
   ๘.๑ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ และบริหารงานโดย
บุคลากรมีส่วนร่วม 
   ๘.๒ ปฏิบัติงานและให้บริการ
ทางการศึกษาด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้
   ๘.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนางาน 
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

โครงสร้างองค์การให้มีความ
สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
  เป้าประสงค์ ๔.๔ ข้าราชการ
ต ารวจมีสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และน าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
   ๔.๔.๒ พัฒนารูปแบบ วิธีการ
และวางระบบในการพัฒนา
บุคลากร ให้มคีวามครอบคลุม
และต่อเนื่องภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 

หน่วยงาน ให้มีความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิ
บาล เพื่อรองรับการเป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง และมคีวามเป็น
เลิศตามมาตรฐาน PMQA หรือ
รางวัลคณุภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
   ๓๑. บริหารจัดการ
งบประมาณ และการเงินการ
คลังให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๑.๓.๑ พัฒนาระบบงานและกระบวนการของหน่วยงาน
รับผิดชอบดา้นการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ ๑.๔ ปรับปรุงการบริหารด้านการศึกษาให้
เข้มแข็ง 
   ๑.๔.๑ พัฒนาองค์กร และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยดืหยุน่เหมาะสมกับการ
บริหารงาน 
   ๑.๔.๒ การเสริมสรา้งพัฒนาสมรรถนะทางการจดัการ
เรียนรู้ และคณุลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
   ๑.๔.๓ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี ยึดหลักสมรรถนะความรู้ 
ความสามารถ ความโปร่งใสและความเป็นธรรม เพื่อให้คนดี
และคนเก่งได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๔.๔ บุคลากรทางการศึกษามเีพียงพอและเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 
   ๑.๔.๕ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรหน่วยงานด้านการศึกษา
อบรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   เป้าประสงค์ ๒.๑ เป็นหน่วยงานทีม่ีคุณค่าด้าน
การศึกษาของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
    

และทรัพยส์ินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจน
พัฒนาความสัมพันธ์ สร้างความผกูพัน 
และน าศักยภาพของศิษย์เก่ามาร่วม
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้มีความมั่นคงและ
ยั่งยืน เป็นเลิศทางวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ “เกื้อกูล” 
   เป็นมหาวิทยาลัยทีส่่งเสริมความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
เกื้อกูลนิสติ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่
ขาดแคลน ประสบความเดือดร้อน 
อย่างเพียงพอ ทันท่วงที และต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ “เป็นสุข” 
   เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคน
เก่ง โดยพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์พลังงาน
และสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่า
ท างาน มีความปลอดภัย รวมทั้ง สร้าง
ความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มคีวาม
เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในชีวิต 

และบุคลากร 
   ๘.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงิน งบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
   ๘.๕ พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ
และเหมาะสมกับปริมาณงาน 
   ๘.๖ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เป็นท้ัง
คนดีและคนเก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของต ารวจ 
   ๘.๗ สร้างความผาสุกและความ
ผูกพันในองค์กร  
   ๘.๘ ดูแลสภาพแวดล้อมให้นา่อยู่ 
และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐาน พร้อม
ใช้ ทันสมัย  และเพียงพอ 
 
๙. การพัฒนานักศึกษา 
   ๙.๑ ส่งเสริมและเกื้อกูลนักศึกษา 
ให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา  
   ๙.๒ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอยา่ง
เพียงพอ ทันท่วงที และต่อเนื่อง  
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์   
   ๒.๑.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือศักดิ์ศรี 
จริยธรรม หลักภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบที่มีต่อสังคม 
และพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีวนิัยและเคร่งครดัต่อ
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ 
   เป้าประสงค์ ๒.๒ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารและปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการศึกษาของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   กลยุทธ์   
   เสริมสร้างคณุค่าหน่วยงานดา้นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   เป้าประสงค์ ๒.๔ บุคลากรและหน่วยงานด้านการศึกษา
มีครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
   กลยุทธ์   
   มีครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องช่วย
ฝึก และเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีความ
เหมาะสมตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษา
ของต ารวจ 
   เป้าประสงค์ ๔.๑ การศึกษาต ารวจไทยก้าวไกลด้วย IT 
   กลยุทธ์   
   ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยเีพื่อ

๑๐. การส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์กร 
   สร้างความผูกพันและน าศักยภาพ
ของศิษย์เก่ามาร่วมพัฒนาองค์กรให้
มีความมั่นคงและมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาให้มีคณุภาพและทันสมยัเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
   เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้รับการบริการมีความประทับใจต่อ
การปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้วย IT ของส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ 
   
 กลยุทธ์   
   ๔.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหลง่เรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้ข้าราชการต ารวจเรียนรู้ด้วยตัวเองได้
ตลอดเวลาของการปฏิบัติราชการ 
   เป้าประสงค์ ๔.๓ กระบวนการถ่ายทอดความรู้มี
มาตรฐาน มีข้อมลูที่ทันสมัยและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
การศึกษา 
   กลยุทธ์   
   ๔.๓.๒ การเรียนการสอนทางไกล ระบบ VDO 
Conference 
   เป้าประสงค์ ๔.๔ มีเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังระบบ
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทางการศึกษาท่ีทันสมัยและ
รวดเร็วตามมาตรฐานสากล 
   กลยุทธ์   
   ๔.๔.๒ พัฒนาบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ให้มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการในภูมิภาค 
   เป้าประสงค์ ๕ เป็นสถาบัน
การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์  
   ๑๓. ไดร้ับการรับรองการ
พัฒนาระบบคณุภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
จากหน่วยงานภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง  
   ๑๔. จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับของ
โรงพยาบาลต ารวจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   เป้าประสงค์ ๒.๓ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
กระบวนการศึกษามมีาตรฐาน 
   กลยุทธ์   
   ๒.๓.๒ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การรองรับการตรวจประเมินคณุภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ    
   เป้าประสงค์ ๑.๓ กระบวนการบริหารจัดการด้าน
การศึกษามีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   
 กลยุทธ์   
   ๑.๓.๒ ส่งเสริมการบริหารด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาของ สมศ. สกอ. 

 ๑๑. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   พัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพ
การศึกษาโดยพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร 
   เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารของส านักงานต ารวจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริม
สุขภาพต ารวจเชิงรุกทั่ว
ประเทศ 
   เป้าประสงค์ ๔ เพ่ิมศักยภาพ
ของข้าราชการต ารวจในการ
ดูแลตนเองได้ทั้งภาวะเจ็บป่วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษา
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เป้าประสงค์ ๒.๓ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและ
กระบวนการศึกษามมีาตรฐาน 
   กลยุทธ์   
   ๒.๓.๑ พัฒนาหลักสตูรการศึกษาให้มีมาตรฐาน ทันสมัย 

 ๑๒. การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพ
ข้าราชการต ารวจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
   ๑๒.๑ ส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพ
ข้าราชการต ารวจในการดแูลตนเอง
ทั้งภาวะเจ็บปุวยและภาวะปกติ   
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ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ 
ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ประเด็นพิจารณาร่วม 

แห่งชาติ 
   ๔.๒.๘ ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและจติใจ 

และภาวะปกติ 
   กลยุทธ์   
   ๙. เพิ่มความสามารถในการ
ดูแลตนเองทั้งภาวะเจ็บปุวยและ
ภาวะปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และฝึกอบรมข้าราชการต ารวจทุกระดับใหส้อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และยดึหลักคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ี 

   ๑๒.๒ ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
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แผนพัฒนาอุดมศึกษา 

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

 

 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ฉบับที ่๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 

ประเด็นพิจารณา 
๑. การผลติบัณฑิต 
   ๑.๑ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   ๑.๒ ด้านความรู ้
   ๑.๓ ด้านทกัษะปัญญา 
   ๑.๔ ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
   ๑.๕ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑.๖ ด้านทกัษะการปฏิบัติทางวชิาชีพ 
   ๑.๗ เชือ่มโยงกระบวนการเรียนทุกระดับ ทุกระบบ      
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
   ๑.๘ ปรับกระบวนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้เนน้   
การคิดวิเคราะห์ สร้างดุลยภาพ เก่งและด ี
   ๑.๙ ประเมินคณุภาพบัณฑิตหลังเข้าสูต่ลาดแรงงาน ให้
ปรับตัวได้กับสภาพงานในสังคมอาเซียน 
๒. การพฒันาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมอือาชีพ เป็นที่ยอมรับของ
สังคม และเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ 
๓. การบริหารจัดการ 
  ๓.๑ การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิ 
ภาพ มีความเชื่อมโยง ต่อเนือ่ง แข่งขนัได้ในประชาคมอาเซียน 
  ๓.๒ การใช้กลไกธรรมาภิบาล 
  ๓.๓ การบริหารจัดการด้านการเงนิและงบประมาณ 
  ๓.๔ การสร้างเครอืข่ายทางวิชาการ 
  ๓.๕ การก ากับมาตรฐาน 
  ๓.๖ สร้างระบบการรับนกัศึกษาเชิงรกุ 
๔. การพฒันางานวิจัยและนวัตกรรม 
การเพิ่มศักยภาพการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และสนับสนุนการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย  
๕. การบริการวิชาการ 
บริการวิชาการบนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ด ารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย ภายใต้ความร่วมมอืของ
ชุมชน 
๖. การประกนัคุณภาพการศกึษา 
ประกนัคุณภาพการศกึษาให้มีมาตรฐานและสอดคลอ้งตาม

 
กรอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

กรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของสภาวิชาชีพ

พยาบาล 
 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ
ฉบับที่ ๗                           

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

ประเด็นพิจารณา 
๑. การผลิตบัณฑิต   

๒. การพัฒนาหลักสูตร  
๓. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒน- 
ธรรม และสืบสานความเป็นไทย 
๔. การสร้างเครือข่ายเพื่อรว่มจัด 
การและพัฒนาการศึกษา   
๕. การบริการวิชาการแก่สังคม
และส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน 
๖. การส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ   นวัตกรรม  การจัดการ
ความรู้และการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
๗. การเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๘. การพัฒนาระบบการบริหารจัด 
การองค์กร๓ การจัดท า 
๙. การพัฒนานกัศึกษา 
๑๐. การส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์กร 
๑๑. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๑๒. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
ข้าราชการต ารวจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

 

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

ประเด็นพิจารณาร่วมเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับความสามารถในการปฏบิัตภิารกิจหลักขององค์การ  
๑) การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   
๒) การพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ ์ ๓) การ
พัฒนาระบบงานวจิัยและการจัดการความรู้   ๔) การบริการวิชาการแก่สังคม
๕) การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มสมรรถนะดา้นสาธารณสขุแกข่้าราชการต ารวจและ
ครอบครัว 
๑) เพิ่มสมรรถนะด้านสุขภาพแก่ข้าราชการต ารวจและครอบครัว  

 
 

แนวทางก าหนดแผนกลยุทธ์ตามนโยบายและกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์การศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙) 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 

 
 

ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 


