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ค ำน ำ 

 

 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมทบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบ
แผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และด าเนินการตามภารกิจหลักของ
สถาบันการศึกษา ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และสภาการพยาบาล โดยถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕6  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 โดยด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
ตามคู่มือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
รายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับความก้าวหน้า และสถานการณ์ควบคุมคุณภาพ  เพ่ือน าไปสู่การวาง
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเหมาะสมต่อไป 

 

 

                         พลต ารวจตรี นายแพทย์ 
            (ชนินทร์  สุดโนรีกลู) 

                                                                          ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
                                                                     โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
                                                                                          พ.ศ. ๒๕๕7 
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           โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๒๒๐๗-๖๐๘๓ 

๑.๓ ประวัติควำมเป็นมำ 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเดิมชื่อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรมต ารวจ  
เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยด าริของ  ฯพณฯท่านพลต ารวจเอกประเสริฐ  รุจิรวงศ์  ซึ่งเป็น
อธิบดีกรมต ารวจในสมัยนั้น   โดยที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน จึงมี
ความรู้และความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น   ท่านด าริว่าปัญหาขาดแคลน
พยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
ให้แก่หน่วยงานสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือสนับสนุนการ
บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการต ารวจและ
ครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  และพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา  พอสรุปได้ดังนี้ 
พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมต ารวจมีนโยบายให้กองแพทย์ จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
  เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรก   เมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓โดยส าเร็จ 
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  การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ในขณะนั้นเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์ 
  และอนามัย ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  ๓ ปี  ๖  เดือน  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว 
  ผู้ส าเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  (เทียบเท่า 

อนุปริญญา) 
พ.ศ.  ๒๕๒๒ กองแพทย์  กรมต ารวจ  ได้แบ่งส่วนราชการใหม่  โดยยกฐานะขึ้นเป็นส านักงานแพทย์ 
                   ใหญ่  (เทียบเท่ากองบัญชาการ)  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  จึงได้รับการ 
  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  (เทียบเท่ากองบังคับการ)  เมื่อวันที่  ๒๖  
  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยรวมโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผลิตบุคลากรพยาบาลหลายระดับไว้ 
  ด้วยเช่นกัน  เช่น  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  
  โรงเรียนพยาบาล 
                        ภาคสนามและหลักสูตรอบรมสายการแพทย์โดยแบ่งส่วนราชการเป็น ๘ งานดังนี้ 

๑. งานธุรการ 
๒. งานฝึกอบรมพยาบาล  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
๓. งานฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
๔. งานฝึกอบรมสายการแพทย์  ปรับฐานะมาจากหลักสูตรฝึกอบรมสายการแพทย์ 
๕. งานฝึกอบรมพยาบาลภาคสนาม  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนพยาบาลภาคสนาม 
๖. งานอ านวยการศึกษา  มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรต่าง ๆ  
๗. งานปกครองนักเรียน  มีหน้าที่ปกครองดูแลนักเรียน / นักศึกษา 
๘. งานต าราและอุปกรณ์  รับผิดชอบเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

         งานธุรการมีฐานะเทียบเท่าแผนก  ท าหน้าที่ธุรการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจทั้งหมด  
ส่วนอีก  ๗  งาน  มีฐานะเทียบเท่ากองก ากับการ 

         ขณะเดียวกันมีการปรับปรุงหลักสูตรจากระยะเวลา ๓  ปี  ๖  เดือน  เป็น   ๔ ปี  โดยเพ่ิม
วิชาการต ารวจจ านวน  ๓๒๐ชั่วโมงไว้ในหลักสูตรด้วย  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ยศเป็นว่าที่ร้อยต ารวจตรี  โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษอีก  ซึ่งทบวงฯ  ให้ความเห็นชอบเมื่อ
วันที่  ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
พ.ศ.  ๒๕๒๓ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จัดท าหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยต่อเนื่อง   
  ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังเรียนในหลักสูตรเดิม ที่ใช้เวลาศึกษา  ๓  ปี  ๖  เดือน  โดยเพิ่ม 
  วิชาที่ ส าคัญในการประกอบวิชาชีพพยาบาล  และขยายเวลาเรียนเป็นเวลา  ๔ปี  ให้ 
  ได้มาตรฐานตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด  และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร 
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์   ซึ่งทบวงฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๔  กันยายน   
  พ.ศ.  ๒๕๒๓ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
พ.ศ.  ๒๕๒๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลผดุง

ครรภ์อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้หลักสูตรได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการแพทย์การ
พยาบาล  การพัฒนาการของโรค  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีการจัดหมวดวิชาใหม่
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืน ๆ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  ซึ่ง
ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ  ก.พ.  รับรองแล้วเมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

พ.ศ.  ๒๕๓๐ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเข้าสมทบในจุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๓๐ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้า  ๘๔ ตอนที่  
๒๖๙เมื่อวันที่  ๒๘ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

พ.ศ.  ๒๕๓๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ ๒๗มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ จ า ก ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  เป็นผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 
๑๖ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในฐานะสถาบันสมทบเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๓๒ และในรุ่นต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน 

พ.ศ.  ๒๕๓๘   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ขอวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจ เมื่อวันที่  ๗ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ดังนี้ 

๑. ฝ่ายอ านวยการ 
๒. ฝ่ายปกครอง 
๓. ฝ่ายบริการการศึกษา 
๔. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
๕. ภาควิชาหลักการพยาบาล 
๖. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
๗. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป 
๘. ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
๙. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
๑๐.  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
๑๑.  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
๑๒. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์กระดูกและอุบัติเหตุ 

พ.ศ.  ๒๕๔๔ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ระยะเวลาอบรม  ๑๖  สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาล
เฉพาะทางเพ่ิมขึ้นในปีเดียวกันนี้ได้ท าวิจัยการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพ่ือ
น าผลของการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

พ.ศ.  ๒๕๔๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ 
พยาบาล  ระยะเวลาอบรม  ๑๖  สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่
ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที่ปฏิบัติงานให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในระดับ
หัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยของโรงพยาบาลต ารวจ  ให้มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณ  คุณภาพการพยาบาล  
สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ตลอดจนกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล  และในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ด าเนินตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม  CU.QA  ๘๔.๑ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จนกระทั่งได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ
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วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ถึงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐และต่อมาได้มี
การปรับปรุงระบบเป็น  CU – QA  Model  จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับอนุมัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติให้รับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๔๘  จ านวนนักศึกษาพยาบาล  
๗๐คน  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๒  น ามาปรับปรุงให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยงของสภาการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์
ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรพยาบาล  ที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร -บัณฑิต และ
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลต ารวจให้มีคุณสมบัติและความสามารถเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยงตาม
ประกาศสภาการพยาบาล 

   ในปี เดียวกันนี้   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘
โดยแบ่งออกเป็น  ๑  งาน  ๒ฝ่าย  และ  ๑  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

๑. งานอ านวยการ 
๒. ฝ่ายพัฒนา  ๑ 
๓. ฝ่ายพัฒนา  ๒ 
๔. กลุ่มงานวิชาการ  แบ่งออกเป็น  ๘ ภาควิชาการ  ดังนี ้

๔.๑  ภาควชิาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
๔.๒  ภาควชิาหลักการพยาบาล 
๔.๓  ภาควชิาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
๔.๔  ภาควชิาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
๔.๕  ภาควชิาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
๔.๖  ภาควชิาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
๔.๗  ภาควชิาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
๔.๘  ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพ่ือให้สอดคล้อง   
กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน  หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตร 
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.  ๒๕๔๕และข้อก าหนดมาตรฐานประกัน
คุณภาพด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
การพยาบาล  เมื่อวันที่  ๑๔มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
  จากการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เริ่มใช้หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑  ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ เป็นรุ่นแรก   

พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล  
ระยะเวลาอบรม ๑๖ สัปดาห์   แก่บุคลากรสายการพยาบาลและอาจารย์พยาบาล
โรงพยาบาลต ารวจจ านวน ๕๐ นาย  และเตรียมการเปิดอบรมในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  อีก  
๑  รุ่น  จ านวน ๔๕ นาย  และเนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
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๒๕๔๙ ครบวาระการปรับปรุง  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตชุดใหม่ขึ้น 

พ.ศ.๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
  ๒๕๕๔ กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นรุ่นแรก ถึงปัจจุบัน 
 

๑.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำ ปณิธำน อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
        
วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาล และสาธารณสุขในระดับสากล 
 
พันธกิจ  ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 ๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
 ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาล และสาธารณสุข 
 ๔. บริการวิชาการแก่สังคม 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
     มอบหมาย 
 
ปรัชญำ  มาตรฐานวิชาการ  สานคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 
 
ปณิธำน  มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล  
 
อัตลักษณ์ จิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ ความมีวินัย 
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๑.๕ โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร 
๑.๕.๑ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

แผนภูมิ ๑  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

โรงพยำบำลต ำรวจ 

สถำบันนิติเวชวทิยำ วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ โรงพยำบำลดำรำรัศมี โรงพยำบำลนวุฒสิมเด็จยำ่ 

งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

กลุ่มงำนอำจำรย ์

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภำควิชำวทิยำศำสตร์พื้นฐำน 

ฝ่ำยพัฒนำ ๑ 
ภำควิชำหลักกำรพยำบำล 

ภำควิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร ์

ฝ่ำยพัฒนำ ๒ 

ภำควิชำกำรพยำบำลศัลยศำสตร ์

ภำควิชำกำรพยำบำลสูตนิรีเวช

ศาสตร์ 
ภำควิชำกำรพยำบำลกุมำรเวช

ศาสตร์ 
ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชศำสตร ์

ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 

ผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

รองผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

(ฝ่ำยบรหิำร) 
รองผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

(ฝ่ำยวิชำกำร) 

สำยสนับสนนุ 
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แผนภูมิ ๒ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำลต ำรวจ 

คณะกรรมกำรควบคุมมำตรฐำนกำรศกึษำ 

วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
 

คณะกรรมกำรวทิยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

 

วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 

ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลสูตินรเีวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 

ภำควิชำหลักกำรพยำบำล 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน 

ฝ่ำยพัฒนำ ๒ 

ฝ่ำยพัฒนำ ๑ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรบรหิำรงำนเชิงยุทธศำสตร ์

1. คณะกรรมกำรบรหิำรวิชำกำร  

  - คณะอนุกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

  - คณะอนุกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรผู้ช่วยพยำบำล 

  - คณะอนุกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรภำคสนำมและ 

2. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยในและภำยนอก  

3. คณะกรรมกำรวิจัย นวัตกรรม และกำรจัดกำรควำมรู้ 

4. คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรแก่สังคม 

5. คณะกรรมกำรกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม  

    และกำรพัฒนำนักศกึษำ 

6.คณะกรรมกำรจรรยำบรรณวิชำชพีอำจำรย์ และส่งเสรมิ

คุณภำพคณุธรรม จริยธรรม 

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8. คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 

9. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ ์

10.คณะกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
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๑.๖หลักสูตรที่เปิดสอน 
        วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 
๑.๗ จ ำนวนนักศึกษำ   
 นักศึกษำพยำบำลต ำรวจ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕6  มีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 268 คน ดังนี้ 
  1.7.1 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑ จ านวน 66 คน 
  1.7.2 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๒ จ านวน 64 คน  
  1.7.3 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๖๘ คน 
  1.7.4 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๗๐ คน 
 
๑.๘ รำยช่ือคณะกรรมกำรของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
         ๑.๘.๑ คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๑. นายแพทย์ใหญ่ (สบ๘)      ประธานกรรมการ 
 ๒. รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    กรรมการ 
 ๓. รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ๗)      กรรมการ 
 ๔. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ  กรรมการ 
 ๕. ผู้บังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ    กรรมการ 
 ๖. ผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจ     กรรมการ 
 7. ผู้อ านวยการส านักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรรมการ  
 8. ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ ส านักบริหารวิชาการ  กรรมการ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 9. ผู้อ านวยการฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร ส านักบริหารวิชาการ   กรรมการ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 10. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายบริหาร)  กรรมการ 
    โรงพยาบาลต ารวจ 
 11. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายวิชาการ)  กรรมการ 
    โรงพยาบาลต ารวจ 
 12. หัวหน้า (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
    โรงพยาบาลต ารวจ 
 13. ผู้ก ากับการฝ่ายธุรการก าลังพล กองบังคับการอ านวยการ   กรรมการ 
    โรงพยาบาลต ารวจ 
 ๑4. ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๑ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  กรรมการ 
    โรงพยาบาลต ารวจ  
 15. ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  กรรมการ 
    โรงพยาบาลต ารวจ 
 ๑6. ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  กรรมการและ 
    โรงพยาบาลต ารวจ      เลขานุการ 
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 17. สารวัตรฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   กรรมการและ 
     โรงพยาบาลต ารวจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. สารวัตรฝ่ายพัฒนา ๑  วทิยาลัยพยาบาลต ารวจ   กรรมการและ 
    โรงพยาบาลต ารวจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 19. สารวัตรฝ่ายพัฒนา 2  วทิยาลัยพยาบาลต ารวจ   กรรมการและ 
    โรงพยาบาลต ารวจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
   20. รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  กรรมการและ 
    โรงพยาบาลต ารวจ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๘.๒ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
                 ๑. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ    ประธานกรรมการ 
 ๒. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(ฝ่ายวิชาการ)        รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(ฝ่ายบริหาร)           รองประธานกรรมการ 
 ๔. หัวหน้า (สบ ๕) กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ         กรรมการ 
 ๕. ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ                  กรรมการ 
 ๖. ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๑ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   กรรมการ 
 ๗. ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   กรรมการ 
 ๘. รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  กรรมการ 
 ๙. รองผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๑ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  กรรมการ 
 ๑๐. รองผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ             กรรมการ 
 ๑๑. สารวัตรฝ่ายอ านวยการ (การเงิน) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  กรรมการ 
 ๑๒. สารวัตรฝ่ายอ านวยการ (ธุรการ) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ         กรรมการและ 
          เลขานุการ 
 ๑๓. รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ (ธุรการ) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
             ๑.๘.๓ คณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 ๑.๑ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(ฝ่ายวิชาการ)  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ หัวหน้า (สบ ๕) ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   รองประธานกรรมการ
 ๑.๓ หัวหน้า (สบ ๕) ภาควิชาหลักการพยาบาล   กรรมการ 
 ๑.๔ หัวหน้า (สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  กรรมการ 
 ๑.๕ หัวหน้า (สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์   กรรมการ      
 ๑.๖ หัวหน้า (สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์  กรรมการ 
 ๑.๗ หัวหน้า (สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  กรรมการ 
 ๑.๘ หัวหน้า (สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์  กรรมการ 
 ๑.๙ หัวหน้า (สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  กรรมการ 
 ๑.๑๐ พันต ารวจโทหญิง กาญจนา    คงม่ัน    กรรมการและ 
          เลขานุการ 
 ๑.๑๑ พันต ารวจโทหญิง ปาริชาติ     สุขสวัสดิพร        กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๑.๑๒ พันต ารวจโทหญิง พัชรี     กระจ่างโพธิ์ กรรมการและ 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.13 พันต ารวจโทหญิง ยศรวีร์   กีรติภควัต กรรมการและ 
  เหรัญญิก 
 ๑.๑4 สิบต ารวจตรีหญิง พิมพิชญา   หญ้างวงช้าง เจ้าหน้าที่ 
 1.15 นาย ปวีณวชั  ปุสสะ เจ้าหน้าที่   
 
๑.๙ จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร  
 ๑.๙.๑ ตารางแสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัด  

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๑ 
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๒ 
หัวหน้าภาควิชา ๘ 
อาจารย์ ๓4 
ผู้ก ากับการ ๓ 
รองผู้ก ากับการ ๓ 
สารวัตร ๖ 
รองสารวัตร ๔ 
นายเวร (สบ 1) ๑ 
ผู้บังคับหมู่ ๘ 
ลูกจ้างประจ า 9 
ลูกจ้างชั่วคราว 38 

รวม 117 
*** ข้อมูล ณ กรกฎำคม 2557 
 
๑.๙.๒ ตารางแสดงจ านวนบุคลากรแยกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6  

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
รองศาสตราจารย์ 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 
อาจารย์ 27 

รวม 43 
อาจารย์  คือ ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ระดับช านาญการพิเศษ 
รองศาสตราจารย์ คือ ระดับเชี่ยวชาญ 
*** ข้อมูล ณ เดือน กรกฎำคม 2557 
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๑.๙.๓ ตารางแสดงจ านวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕6 
วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน 

ปริญญาเอก 6 
ปริญญาโท 36 
ปริญญาตรี 0 

รวม ๔2 
*** ข้อมูล ณ เดือน กรกฎำคม 2557 
 
๑.๑๐ ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
        ๑.๑๐.๑ งบประมำณ  
                  งบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ จาก

กระทรวงการคลัง และ เงินรายได้สถานศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 
ข้อมูล งบประมำณ 2556 งบประมำณ 2557 

เงินงบประมำณรำยจ่ำย 7,514,900.- 3,266,940.- 
เงินรำยได้สถำนศึกษำ 17,493,206.- 16,801,194 
รวม 25,008,106.- 20,068,134.- 

 
        ๑.๑๐.๒ อำคำรสถำนที่  
                       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาคารเรียนและหอพัก ๑  อาคาร มีอาคาร

อเนกประสงค์ ๑ อาคาร และหอพักชาย ๑ อาคาร 
        ๑.๑๐.๓ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
                       วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอุปกรณ์ช่วยงานพ้ืนฐาน อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน

การสอน การบริการและงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตรวจข้อสอบและ
วิเคราะห์ผลการประเมิน โปรเจกเตอร์ visualizer อินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลข้าราชการ บุคลากร และการเงิน 
ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย เป็นต้น 

        ๑.๑๐.๔ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 
            วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลต ารวจ 

บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล สนามกีฬา อาคารสวัสดิการบริการด้านอาหาร หอพักนักศึกษาและ
บุคลากร  

 
๑.๑๑ แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA) วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ ประจ ำปี

กำรศึกษำ ๒๕๕6 
กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
๑.  สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่โดย 
      ประกาศใช้ตัวบ่งชี้ปีการศึกษาใหม่ 
๒.  เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
๓.  สถาบันเก็บข้อมูลระยะ  ๑๒  เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ประกาศใช้ 
๔.  ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าจัดท า  SAR 

พ.ค. – มิ.ย. 
 

พ.ค. – มิ.ย. 
มิ.ย. – พ.ค. 

พ.ค. 
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กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
๖.  ประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
๗.  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน 
     เทียบเท่ามาจัดท า  SAR  บนระบบ  CHE  QA  Online 
๘.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
๙.  ประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
๑๐. สถาบันน าผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ามาจัดท า  SAR  บน    
      ระบบ  CHE  QA  Online 
๑๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
๑๒.  ประเมินระดับสถาบัน 
๑๓.  จดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
๑๔  ส่งรายงานประจ าปีให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

พ.ค. 
พ.ค. – มิ.ย. 

มิ.ย. 
 

มิ.ย 
มิ.ย. – ก.ค. 

ก.ค. 
 

ก.ค. 
ก.ค. – ส.ค. 

ส.ค. 
ก.ย. 
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ส่วนที่ ๒ ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพ
เทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้ำหมำยในรอบปีปัจจุบันตำม

ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพ 
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องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๘ ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
โด ย เป็ น แ ผ น ที่ เชื่ อ ม โย งกั บ
ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว๑๕ปีฉบับที่๒  (พ .ศ . 
๒ ๕ ๕ ๑  – ๒ ๕ ๕ ๖ ) แ ล ะ
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๕๖ (๑.๑-๑-๑)” ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(๑.๑-๑-๒) เน้นให้บุคลากรทุกคนในสังกัดมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอความคิดเห็น เป็นข้อมูลน าเข้า (๑.๑-
๑-๓) และจัดท าแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๓-๒๕๕๖) ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ (๑.๑-๑-๔) โดยพิจารณาให้จัดท า
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. 
๒ ๕ ๕ ๑ -๒ ๕ ๖ ๕ ) และแผน พั ฒ น าการศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 
(๑.๑-๑-๕) 

๑.๑-๑-๑ 
๑.๑-๑-๒ 
๑.๑-๑-๓ 
๑.๑-๑-๔ 
๑.๑-๑-๕ 

๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ด าเนินการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่ทุก
หน่วยงานภายในโดยได้มีการชี้แจงแผนกลยุทธ์ในที่
ประชุมข้าราชการและบุคลากร เรื่องการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๑.๑-๒-๑) และถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๖ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(๑.๑ -๒-๒) รวมถึงมีการก าหนดหน่วยงาน และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (๑.๑-๑-๑ 
และ ๑.๑-๑-๕) 

๑.๑-๒-๑ 
๑.๑-๒-๒ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๓. มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุ ท ธ์ เป็ น แผ น ป ฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ  คือ  
ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  
การบริการทางวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบ ๔ 
พันธกิจ ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑.๑-๓-๑ และ ๑.๑-๑-๕) 

๑.๑-๓-๑  

 ๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ า ปีงบประมาณ (๑.๑-
๑-๑ และ ๑.๑-๑-๕) 

๑.๑-๑-๑ 
๑.๑-๑-๕ 

 ๕ . มี การด า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ๔ 
พันธกิจ 

๕. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ครบ ๔ พันธกิจ ตามรายงานประเมิน
แผนงานและโครงการตามยุทธศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ๒๕๕๖ (๑.๑-๕-๑) 

๑.๑-๕-๑ 

 ๖ .มี ก า รติ ด ต าม ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งาน ต าม ตั วบ่ งชี้ ข อ ง
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
น้อยปีละ๒ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

๖. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นรายไตรมาส
ตามรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (๑.๑-๖-๑) 

๑.๑-๖-๑ 

๗ . มี ก ารป ระ เมิ น ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์อย่างน้อยปีละ๑ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา 

๗. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เพ่ือ
พิจารณา (๑.๑-๕-๑ และ ๑.๑-๗-๑) 

๑.๑-๗-๑ 

๘. มีการน าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๘. ผู้บริหารน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป (๑.๑-๘-๑) 

๑.๑-๘-๑ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๘ ข้อ ๘ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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เอกสำรหลักฐำน ๑.๑ 
๑.๑-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖  วพ. 
๑.๑-๑-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการ วพ. ครั้งที่ ๑๐/๕๓  เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๓  วาระท่ี ๔.๑  
 หน้า ๕ และครั้งที่ ๑๑/๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๓  วาระท่ี ๔.๑ หน้า ๕-๖   
๑.๑-๑-๓ รายงานการประชุม วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๒ และรายงานการประชุมอาจารย์ทั้ง วพ.  
 ในการประชุมครั้งที่ ๑/๕๓  วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๓  
๑.๑-๑-๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการ วพ. ครั้งที่ ๑๐/๕๒  เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๒  วาระท่ี ๔.๑   
๑.๑-๑-๕ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๐-๑๑ 
๑.๑-๒-๑ รายงานการประชุมข้าราชการและบุคลากร วพ. เรื่องการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เมื่อวันที่ 
 ๑๒ มี.ค. ๕๓ หน้า ๓-๔ 
๑.๑-๒-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่๕/๕๕ วาระท่ี ๓.๘ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. 
 ๒๕๕๕ 
๑.๑-๓.๑ กระบวนการแปลงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
๑.๑-๕-๑ หนังสือ วพ.ที่ ๐๐๓๖.๒๑/พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินผล                
            การเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และรายงานประเมินแผนงานและ 
            โครงการตามยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๒๕๕๖ 
๑.๑-๖-๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
๑.๑-๗-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๒๕๕๕  
 วาระท่ี ๔.๑   
๑.๑-๘-๑ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖  ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน (สมศ.๑๖) 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖.๑ ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.๑๖.๑) 
ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลลัพธ์ 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ: จิตอำสำ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๒ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๓ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๔ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๕ ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
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 ๑. มีการก าหนด 
ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น ก า ร
ปฏิ บั ติ งานที่ สอดคล้ อง
กั บ อั ตลั กษณ์  ป รั ชญ า 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวั ต ถุ ป ระส งค์ ขอ ง
สถาบั น  โดย ได้ รั บ การ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการก าหนดกลยุทธ์ (16.1-
1-1) และแผนปฏิบัติราชการ(16.1-1-2) ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ในปี ๒๕๕๓ 
จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้เป็นผู้ที่มี    อัตลักษณ์จิตอาสา โดยหลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม       (๑๖.๑-๑-๓) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต
อาสาในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
(16.1-๑-๔) 

สมศ.๑๖.๑-๑-๑ 
สมศ.๑๖.๑-๑-๒ 
สมศ.๑๖.๑-๑-๓ 
สมศ.๑๖.๑-๑-๔ 
 

 ๒ . มีการสร้างระบบ
การมีส่วนร่วมของผู้ เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม   กลยุทธที่
ก าหนดไว้ โดยถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่
กิจกรรมจิตอาสาในหน่วยต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ (16 .1 -2 -1) เพ่ือให้ผู้ เรียนและบุคลากรทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านจิตอาสาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งพบได้ในกิจกรรมต่างๆที่
บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมทั้งที่รับการ
ประสานขอความร่วมมือจากภายนอก (16.1-๒-๒, ๑๖.๑-
๒-๘) กิจกรรมอาสาบริการสังคม โดยชมรมดนตรีไทย
ภายใต้งานกิจกรรมนักศึกษา (16.1 -๒-๓) โครงการจิต
อาสาช่วยเหลือบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลเด็ก (16.1-๒-๔) 
และโครงการจิตอาสาเพ่ิมโลกสีเขียว  (16.1 -๒-๕) ที่
บูรณาการอยู่ในวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็น
ต้น และในส่วนของระบบการประเมินผลมีการประเมิน
ภายหลังท ากิจกรรม นอกจากนี้ยังมีระบบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๑๖.๑-๒-๖) และ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (๑๖.๑-๒-๗) 

สมศ.๑๖.๑-๒-๑ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๒ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๓ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๔ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๕ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๖ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๗ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๘ 
 

 ๓ . ผลการประเมิ น
ความเห็ นของบุ คลากร 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในสถาบันในด้านของการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โดยผลการส ารวจ จ านวน ๑๑๕ 
คน พบว่า วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนงานปลูกจิตส านึกจิตอาสาที่ชัดเจนใน
ระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.๓๑, SD. = 0.53) มีการจัด 

สมศ.๑๖.๑-๓-๑ 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๑๙ 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 หรือเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสาตามอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.
๗๙, SD. = 0.๔๐) มีการบูรณาการจิตอาสากับการจัดการ
เรียนการสอนในหลายรายวิชาในระดับพึงพอใจมาก ( X = 
4.๘๗ , SD. = 0.๓๓) มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในท ากิจกรรม/โครงการจิต
อาสา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอกิจกรรมจิตอาสาในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.
๘๙, SD. = 0.๒๔) และมีการประเมินผลกิจกรรมจิตอาสา
ที่ชัดเจนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ( X = 
4.๕๑, SD. = 0.๖๗)      (16.1-3-1) 

 

 ๔. ผลการด าเนินงาน
ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โดยจากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิตจ านวน ๗๐ คน พบว่า มี
ความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละเวลาส่วนตนในการท างานเพ่ือองค์กรในระดับมาก
ที่สุด ( X =๔.๒๕, SD. = 0.96) มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่เป็นผู้ขยัน อดทน อาสางานโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทนในระดับมากที่สุด ( X =4.57, SD. = 0.57) มีความ
พึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการโดยไม่เลือก
ชั้นวรรณะ ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในระดับมากที่สุด ( X =๔.85, SD. = 0.๕6) มี
ความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้อุทิศตน     มีจิต
อาสา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรอ่ืนๆในระดับมาก
ที่สุด ( X =4.44, SD. = 0.76)          (16.1-๔-1) 

สมส.16.1-๔-1 

 ๕. ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ 

5. ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษาพยาบาลต ารวจอาสา
เข้ าร่วมกิจกรรมวันรวมพลั งเด็กดี  V-Star ผู้น า ฟ้ืน ฟู
ศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๘ คือนักศึกษาพยาบาลต ารวจ สุธาสินี 
ทองยศ และคณะ โดยได้รับประกาศนียบัตรที่ได้ท าหน้าที่
เป็นผู้น ากิจกรรมด้านศีลธรรม (V-Cheer) ให้ไว้ ณ วันที่ 
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และนอกจากนี้ในกิจกรรม
เดียวกันยังมีนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ณัฐวดี เพ็ชรจรุณ 
และนักศึกษาพยาบาลต ารวจสายฝน พัน โต ได้ รับ
ประกาศนียบัตรที่ ได้ท าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์สอบ 
(supervisor) ของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ 

สมศ.16.1-5-1 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยให้ไว้ ณ วันที่  ๑๔ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (16.1-5-1)  
 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
5 ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน (สมศ.๑๖.๑) 
สมศ.๑๖.๑-๑-๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 
สมศ.๑๖.๑-๑-๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
สมศ.๑๖.๑-๑-๔ ตัวอย่างแผนการสอนรายวิชาที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
สมศ.16.1-๒-๒ กิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๓ โครงการ “สร้างจิตส านึกความเป็นไทยเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลต ารวจ

อย่างยั่งยืน” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สมศ.๑๖.๑-๒-๔ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลเด็ก 
สมศ.๑๖.๑-๒-๕ โครงการจิตอาสาเพิ่มโลกสีเขียว 
สมศ. ๑๖.๑-๒-๖ แบบประเมินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สมศ. ๑๖.๑-๒-๗ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
สมศ. ๑๖.๑-๒-๘ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ ๘ 
สมศ. ๑๖.๑-๓-๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบันต่อการพัฒนาอัต

ลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สมศ. ๑๖.๑-๔-๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
สมศ.๑๖.๑-5-1 เกียรติบัตรของนักศึกษาจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖.๒ ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ (สมศ.๑๖.๒) 
ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลลัพธ ์
วิธีกำรค ำนวณ 
 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

 
 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
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ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ๓๒๑.๓ 
๒. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด ๗๐ 
๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๗๐ 
๔. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ๔.๕๙ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
4.๕๑ ๔.๕๙ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน สมศ.๑๖.๒ 
สมศ.๑๖.๒-๑ สรุปผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี๑๗ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน(สมศ.๑๗) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
เอกลักษณ์ของสถำบัน: ควำมมีวินัย 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้  

๑ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๔ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๕ ข้อ 
 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีการก าหนดกลยุทธ์
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น  จุด เด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
โดยได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการก าหนดแผน  กล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับการปลูกฝังในบุคลากรในสถาบันให้
เป็นผู้มีมีระเบียบวินัย (๑๗ -๑ -๑) โดยจุดเด่นของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจคือเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ เป็น
ข้าราชการต ารวจ มีการบังคับบัญชาตามระดับชั้นยศ 
และมีการกวดขันเรื่องความประพฤติ ระเบียบวินัยและ
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ (๑๗-๑-๒, ๑๗-๑-๓) ส าหรับบุคลากรทั้ง

สมศ.๑๗-๑-๑ 
สมศ.๑๗-๑-๒ 
สมศ.๑๗-๑-๓ 
สมศ.๑๗-๑-๔ 
สมศ.๑๗-๑-๕ 
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ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มีการก าหนดระเบียบ
ของลูกจ้างไว้ในระเบียบของวิทยาพยาบาลต ารวจ (๑๗-
๑-๔) และนักศึกษาที่มาเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
จะได้รับการปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยตั้งแต่การ
ปรับพ้ืนฐาน และมีระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจว่า
ด้วยการปกครองบังคับบัญชา ความประพฤติและ
ระเบียบวินัย (๑๗-๑-๕) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เพ่ือได้ชื่อว่าเป็นผู้มีระเบียบวินัย 

 ๒. มีการสร้างระบบการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ขอ งผู้ เรี ย น แล ะ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม   
ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ก า ห น ด อ ย่ า ง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่ วมของผู้ เรี ยนและบุ คล ากรในการปฏิ บั ติ ต าม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ลงสู่หน่วยงานต่างๆในก ากับ ได้แก่ กลุ่มงาน
อาจารย์ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายพัฒนา ๑ และฝ่ายพัฒนา 
๒ (๑๗-๒-๑) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การก าหนดหน้าที่ ในแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ (๑๗-๑-๑)  
มีการส่งข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ      (๑๗-๒-
๒) มีการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาพยาบาล
ต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลตั้งแต่กิจกรรมปรับ
พ้ืนฐานฯ โดยให้นักศึกษารุ่นพ่ีมีส่วนร่วมในการสอน
ระเบียบวินัยให้กับนักศึกษารุ่นน้อง (๑๗-๒-๓) นักศึกษา
พยาบาลต ารวจทุกชั้นปี มีการเข้าแถวเคารพธงชาติทุก
เช้าวันจันทร์-ศุกร์ (๑๗-๒-๔) มีการฝึกระเบียบการ
รับประทานอาหารของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 
๑, ๒ และ ๓ (๑๗-๒-๕) มีการท าความเคารพอาจารย์
และรุ่นพ่ีด้วยการไหว้ ยืนตรง หรือวันทยาหัตถ์ตาม
ระเบียบข้อบังคับ (๑๗-๒-๖) มีระบบประชาธิปไตยใน
การคัดเลือกประธานนักศึกษา นักศึกษาพยาบาลต ารวจ
ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา และนักศึกษาพยาบาลต ารวจผู้มี
ความประพฤติดีเด่น (๑๗-๒-๗) ส าหรับด้านการจัดการ
เรียนการสอนมีรายวิชาต ารวจและการฝึกตามแบบ
ต ารวจซึ่งเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่
แตกต่างจากวิทยาลัยพยาบาลทั่วไป (๑๗-๒-๘) 

สมศ.๑๗-๑-๑ 
สมศ.๑๗-๒-๑ 
สมศ.๑๗-๒-๒ 
สมศ.๑๗-๒-๓ 
สมศ.๑๗-๒-๔ 
สมศ.๑๗-๒-๕ 
สมศ.๑๗-๒-๖ 
สมศ.๑๗-๒-๗ 
สมศ.๑๗-๒-๘ 

 ๓. ผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใจ ข อ งบุ ค ล าก ร ที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตาม

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จากบุคลากร

สมศ.๑๗-๓-๑ 
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จุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

ภายในสถาบันจ านวน ๑๑๕ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ผลส ารวจพบว่า วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีนโยบาย
ส่งเสริมให้บุคลากรมีระเบียบวินัยในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ( X =4.๓๒, SD. = 0.๗๘) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจมีการก าหนดระเบียบวินัยให้บุคลากร เจ้าหน้าที่
ชัดเจนในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.๘๖, SD. = 
0.๗๗) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีคู่มือหรือระเบียบ
เกี่ยวกับนักศึกษาในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X =4.
๘๕, SD. = 0.๕๙) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีกิจกรรม
หรือโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่องในระดับ
พึงพอใจมาก ( X = ๓.๙๑, SD. = 0.76) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจมีการให้โล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มี
ความประพฤติและมีระเบียบวินัยดี ( X =4.๕๓, SD. = 
0.๔๔) (๑๗-๓-๑) 

๔. ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
และ เกิ ด ผ ลกระท บ ที่ เกิ ด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคม 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับการประสานจากมูลนิธิ 
๕ ธันวามหาราช ให้ไปร่วมเดินเทิดพระเกียรติในงาน
ส าคัญต่างๆ เช่น งานวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหลวง 
และงานวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหลวง เป็นต้น (๑๗-๔-
๑, ๑๗-๔-๒) 

สมศ.๑๗-๔-๑
สมศ.๑๗-๔-๒ 

 ๕. สถาบันมี เอกลักษณ์
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะที่ ก าหนด 
แล ะ ได้ รั บ ก า รย อม รั บ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

-  

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๔ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำนสมศ.๑๗ 
สมศ.๑๗-๑-๑ ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
สมศ.๑๗-๑-๒ กฎระเบียบของข้าราชการต ารวจ 
สมศ.๑๗-๑-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 

๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
สมศ.๑๗-๑-๔ ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
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สมศ.๑๗-๑-๕ สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
“ปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลต ารวจและ
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล” วันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

สมศ.๑๗-๒-๑ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 
สมศ.๑๗-๒-๒ บันทึกข้อความส่งรายชื่อข้าราชการต ารวจเข้ารับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างวินัย 

จริยธรรมและจรรยาบรรณประจ าเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖ ที่ ๐๐๓๖.๒๑/
๘๕๘ ลงวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  

สมศ.๑๗-๒-๓ รูปกิจกรรมรุ่นพ่ีนักศึกษาพยาบาลต ารวจสอนระเบียบวินัยให้กับน้องนักศึกษาใหม่ใน
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานฯ 

สมศ.๑๗-๒-๔ รูปกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์-ศุกร์ ของนักศึกษาพยาบาล
ต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  

สมศ.๑๗-๒-๕ รูปกิจกรรมการฝึกระเบียบการรับประทานอาหารของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปี
ที่ ๑, ๒ และ ๓ 

สมศ.๑๗-๒-๖ รูปการท าความเคารพของนักศึกษาพยาบาลต ารวจในโอกาสต่างๆ  
สมศ.๑๗-๒-๗ บันทึกข้อความการขออนุมัติด าเนินการคัดเลือกประธานสภานักศึกษา นักศึกษา

พยาบาลต ารวจผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และนักศึกษา
พยาบาลต ารวจผู้มีความประพฤติดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ ๐๐๓๖.๒๓/
๒๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

สมศ.๑๗-๒-๘ มคอ. ๓ วิชาการฝึกตามแบบต ารวจและพลศึกษา ๑, วิชาการฝึกตามแบบต ารวจและ
พลศึกษา ๒, วิชาการต ารวจ ๑, และวิชาการต ารวจ ๒ 

สมศ.๑๗-๓-๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ เกี่ยวกับการพัฒนาเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สมศ.๑๗-๔-๑ เอกสารขอความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่ง
จัดโดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช 

สมศ.๑๗-๔-๒ เอกสารขอความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ ซึ่ง
จัดโดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช 

 
จุดแข็ง 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ บุคลากรทุกระดับและนักศึกษามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. กรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ยังไม่มีความสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของ
แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา  วพ. .ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ 
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องค์ประกอบที่ ๒  กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร (สกอ.)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  กระบวนกำร 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการครบ ๕ข้อ  
ต าม เกณ ฑ์ ทั่ ว ไป  แล ะ
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม เก ณ ฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑ . มี ร ะบ บ และกล ไกการ เปิ ด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ตาม
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ที่ ก า ห น ด โ ด ย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1 .วิท ยาลั ยพยาบ าลต ารวจปั จ จุ บั น ใช้
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ.2549) (2 .1 -1 -1) และ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) (2.1-1-2) ที่
ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลซึ่งมี
รายงานการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การป รับป รุ ง
หลักสูตร(2.1-1-3) 

๒.๑-๑-๑  
๒.๑-๑-๒ 
๒.๑-๑-๓ 
  

 ๒ . มี ร ะบ บ แ ล ะก ล ไก ก ารปิ ด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด  
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

2. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไก
การปิดหลักสูตร (๒.๑-2-๑) ซึ่งในปีการศึกษา 
๒๕๕6 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจไม่มีการ
ด าเนินการปิดหลักสูตร 

๒.๑-2-๑ 

 ๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงาน  ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง ต้อง
มีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา  เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

3.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจปัจจุบันใช้
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา โดยมี
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 15 ข้อ  
และได้ด าเนินงานมาแล้ว 2 ปี ตามรายงาน
ผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ ใน มคอ.7 
ซ่ึงได้ดัชนีบ่งชี้รวมทั้งสิ้น 13 ข้อ  

๒.๑-๓-๑ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา  ให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ก)  ส าหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภา  หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ ก่ อ น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘) 
 ๔ . มีคณ ะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมี
การประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่าง
น้ อ ย ต าม ก รอ บ เว ล าที่ ก า ห น ด ใน
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
๓  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรก 
และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการแต่งตั้ ง
คณ ะกรรมการ  (2 .1 -5 -1 ) (2 .1 -5 -2 ) 
รับ ผิ ด ช อบ เพ่ื อควบ คุ ม ก ากั บ ให้ มี ก าร
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้น และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

๒.๑-๔-๑ 
๒.๑-๔-๒ 
2.1-3-1 
2.1-5-1 
2.1-5-2 

 ๕ . มีคณ ะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุม ก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓  
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินใน ข้อ ๔ กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

5.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนิน การ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
(2.1-5-1 และ 2.1-5-2) และมีการพัฒนา
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 (2.1-3-1) 

2.1-5-1 
2.1-5-2   
2.1-3-1 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
และทุกหลักสูตร 
 ๖.มีความร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพทุกหลักสูตร มากกว่าร้อยละ ๓๐ 
ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

6. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้
รายงานผลการด าเนินงานแก่สภาสถาบัน โดย
มีกระบวนการดังนี้คือมีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
ภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการสภาสถาบัน
(2.1-6-1) พร้อมรายงานการประชุม 
(2.1-6-2) และรายงานผลการด าเนินการราย
ปี (2.1-6-3) 

2.1-6-1 
2.1-6-2 
2.1-6-3 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๖ ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๒.๑ 
๒.๑-๑-๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕49) 
๒.๑-๑-๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕54) 
๒.๑-๑-๓ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 
๒.๑-2-1 คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕54)  
2.1-3-1 มคอ.7   หมวด 6  รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ 
2.1-4-1 มคอ.5 
2.1-4-2 มคอ.6 
2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
2.1-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
2.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรภายนอกเข้าร่วมเป็นสภาสถาบัน  
2.1-6-2 รายงานการประชุม 
2.1-6-3 รายงานกิจการประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒   อำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์
ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๖ คน 
(๒.๒-๑-๑) จาก ๔๒ คิดเป็น (๖x๑๐๐/๔๒ 
= ๑๔.๒๙% คิดเป็น ๑๔.๒๙ x ๕ / ๓๐ = 
๒.๓๘ คะแนน  

๒.๒-๑-๑ 

2.ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖ ขึ้นไป 

  

 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๑๔.๒๙ ๒.๓๘ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๒.๒ 
๒.๒-๑-๑  รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตั้งแต่ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึง พ.ค. ๒๕๕๗) 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓   อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 

1.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  และ รองศาสตราจารย์ 
จ านวน ๑6 คน (๒.๒-๑-๑) จาก ๔2 คิด
เป็น (๑6x๑๐๐/๔2 = 38.10 % คิดเป็น 
38.10 x ๕ / ๖๐ = 3.17 คะแนน  

๒.๒-๑-๑ 

2.ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๒ ขึ้นไป 
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ 38.10 3.17 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๒.๒ 
๒.๒-๑-๑  รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ตั้งแต่ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึง พ.ค. ๒๕๕๗) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔   ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมินตนเอง 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินงาน 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
๗ ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1.มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมีการ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ ์

1.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดท าแผนโครงการผู้มี
คุณวุฒิสาขาต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘ และ แผนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐ (๒.๔-๑-๑) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจส ารวจ
ความต้องการในการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ ทั้งสาขา
พยาบาลและการศึกษา (๒.๔-๑-๒) มีการประชุมวาง
แผนการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร (๒.๔-๑-๒) 
และมีหนังสือสอบถามความต้องการในการอบรมทั้ง
ด้าน วิชาการ การศึกษา การวัดและประเมินผล การ
วิจัยและคุณธรรมจริยธรรม(๒.๔-๑-๒) 

๒.๔-๑-๑ 
๒.๔-๑-๒ 
 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และแผน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ (๒.๔-๑-๑) มี
การบริหารจัดการและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
(๒.๔-๒-๒) 

๒.๔-๒-๑ 
 

3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดส่งข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๖ (๒.๔-๓-๑) และจัดให้
มีทดสอบสมรรถภาพ ปีละ ๒ ครั้ง (๒.๔-๓-๒) 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดให้มีการแต่งตั้ง 

๒.๔-๓-๑ 
๒.๔-๓-๒ 
๒.๔-๓-๓ 
๒.๔-๓-๔ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 คณะกรรมการสรรหาข้าราชการต ารวจและลูกจ้างใน

สังกัดเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ (๒.๔-๓-๓) และมีการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ (๒.๔-๓-๔) 

 

4.มีระบบติดตามให้คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

4.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สรุปผลการด าเนินการ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(๒.๔-๒-๑) และสอบถามการน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมละการพัฒนาดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน (๒.๔-๔-๑) 

๒.๔-๒-๑ 
๒.๔-๔-๑ 

5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และสายสนับสนุนและการ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม (๒.๔-๕-๑) จัดส่งข้าราชการลูกจ้าง 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เข้าร่วมโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ กับต้นสังกัด 
(โรงพยาบาลต ารวจ) (๒.๔-๕-๒) 

๒.๔-๕-๑ 
๒.๔-๕-๒ 

6 .มี ก ารป ระ เมิ น ผลส า เร็ จ ขอ ง
แผนการบริห ารและการพัฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

6.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ประเมินความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร (๒.๔-๒-๑) 

๒.๔-๒-๑ 

7. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา (๒.๔-๒-๑) และได้น าผลการ
ส ารวจไปจัดท าแผนปรับปรุงแผนงานในปี ๒๕๕๗ 
(๒.๔-๔-๑) 

๒.๔-๒-๑ 
๒.๔-๔-๑ 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๒.๒ 
๒.๔-๑-๑  แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ –  ๒๕๕๘ , แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐ 
๒.๔-๑-๒  บันทึกพัฒนาบุคลากร เรื่อง ขอทราบความต้อง 
๒.๔-๒-๑  รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๒.๔-๒-๒  ส าเนาหลักฐานหนา้เวปไซค์  PNC  elearning 
๒.๔-๓-๑ บันทึกส่งรายชื่อข้าราชการต ารวจและลูกจ้างในสังกัด เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๖ 
๒.๔-๓-๒ บันทึกรายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของข้าราชการต ารวจ ครั้งที่ ๑ , ๒ / ๒๕๕๖ 
๒.๔-๓-๓ ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๕๕ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาข้าราชการต ารวจ
   และลูกจ้างในสังกัดเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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๒.๔-๓-๔ ค าสั่ง คณะกรรมการสวัสดิการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๙๙ / ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง      
   คณะอนุกรรมการเงินกองทุนสวัสดิการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๒.๔-๔-๑ บันทึกพัฒนาบุคลากร เรื่อง ขอทราบความต้องการในการพัฒนาคุณวุฒิ ศักยภาพ และ หัวข้อการ 
   ประชุมวิชาการ 
๒.๔-๕-๑ ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๑๙๕ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิง  
   ยุทธศาสตร์ 
๒.๔-๕-๒ บันทึก วพ.รพ.ตร. เรื่องส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม ตามโครงการส่งเสริม  
   คุณธรรม  
  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:   ปัจจัยน ำเข้ำ  
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔หรือ ๕ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๑ . มี ก า ร จั ด ก า ร ห รื อ
จัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามี
เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ ใน
อัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES ต่อ
เครื่อง 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ให้นักศึกษารวมทั้งสิ้น ๔๔ เครื่อง (๒.๕-๑-๑)ใช้ในห้อง
คอมพิวเตอร์จ านวน ๓๒ เครื่อง ห้องเรียน ๕ เครื่อง ห้อง
สโมสรนักศึกษา ๑ เครื่อง และในหอพักนักศึกษา ๔ 
เครื่อง ห้องสมุด ๒ เครื่อง นอกจากนี้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา(notebook) และโทรศัพท์มือถือ ที่ได้
มีการลงทะเบียนการใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) อีกด้วย 
อัต รา เท่ ากั บ  ๖ .๒ ๙  FTES ต่ อ เครื่ อ ง  (ค่ า  FTES = 
๒๗๖.๗๘) (๒.๕-๑-๒) 

๒.๕-๑-๑  
๒.๕-๑-๒  

๒. มีบริการห้องสมุดและ
แหล่ ง เรี ยน รู้ อ่ื น  ๆ  ผ่ าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และมีการฝึกอบรมการใช้
ง า น แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ปี
การศึกษา 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดให้บริการห้องสมุด
และห้องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ๐๗.๓๐–๒๐.๓๐ น. (๒.๕-๒-
๑) และมีการฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุดแก่นักศึกษาทุก
ปีการศึกษา (๒.๕-๒-๒) 

๒.๕-๒-๑  
๒.๕-๒-๒  

๓. มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรี ย น ก ารส อ น แ ล ะก าร
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้ า น ห้ อ ง เ รี ย น 

๓ . วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษา 
ได้แก่  ห้องเรียนปรับอากาศจ านวน ๕  ห้อง บรรจุ
นักศึกษาได้ ๗๐ คน จ านวน ๔ ห้อง และบรรจุนักศึกษา
ได้ ๑๐๐ คน จ านวน ๑ ห้อง (๒.๕-๓-๑) ห้องปฏิบัติการ

๒.๕-๓-๑  
๒.๕-๓-๒  
๒.๕-๓-๓  
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ห้ องปฏิ บั ติ การ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอรเ์น็ต 

คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ห้อง (๒.๕-๓-๒) ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล จ านวน ๑ ห้อง และมีอุปกรณ์ทางการพยาบาล 
เช่น หุ่นช่วยชีวิต หุ่นปฏิบัติการทางการพยาบาล (๒.๕-๓-
๓) เป็นต้น และมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้บริการ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

๔. มีบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษ า ผ่ า น ร ะ บ บ
เครืองข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บ ริ ก ารอน ามั ย แล ะการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา 

๔ . วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการจัดท าโครงการ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ เช่น ระบบงานทะเบียนเรียน ระบบงาน
ทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น (๒.๕-๔-๑)   ด้านการบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาลมีการจัดห้องพยาบาล 
จ านวน ๑ ห้อง ๒ เตียง (๒.๕-๔-๒) และมีการจัดเวร
อาจารย์แม่บ้านในการดูแลนักศึกษาที่อยู่หอพัก (๒.๕-๔-
๓) ด้านการจัดบริการอาหารมีการจัดอาหาร จ านวน ๓ 
มื้อ/วัน (๒.๕-๔-๔) และด้านการจัดการสนามกีฬาส าหรับ
ออกก าลังกายไว้คอยบริการนักศึกษา ประกอบด้วย สนาม
บาสเกตบอล แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส เป็นต้น (๒.๕-๔-
๕) มีการจัดหอพักส าหรับนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี 
(๒.๕-๔-๖) รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้น่า
อยู่ ร่มรื่น และมีพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาได้พักผ่อน และ
อ่านหนังสือ (๒.๕-๔-๗) 

๒.๕-๔-๑  
๒.๕-๔-๒  
๒.๕-๔-๓  
๒.๕-๔-๔  
๒.๕-๔-๕  
๒.๕-๔-๖  

๕.มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสี ย  การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๕. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ และ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชั้นในอาคาร (๒.๕-๕-๑) มีการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย (๒.๕ -๕-๒) 
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
และจัดให้มีเวรรักษาความปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง (๒.๕-๕-
๓) มีกล้องการติดตั้ งโทรทัศน์วงจรปิดในอาคารและ
บริเวณโดยรอบ (๒.๕-๕-๔) 

๒.๕-๕-๑  
๒.๕-๕-๒  
๒.๕-๕-๓  
๒.๕-๕-๔  

๖.มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข้อ ๒-๕ ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า ๓ .๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

๖. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินคุณภาพการ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ในข้อ ๒–๕     
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวม ๓.๕๒ คะแนน (๒.๕-๖-๑) 

๒.๕-๖-๑  
๒.๕-๖-๒  
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๗.มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็น
ข้ อมู ล ในการพั ฒ นาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

๗. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ น าผลการประเมินความพึง
พอใจคุณภาพของการบริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องพยาบาล ที่เก็บข้อมูลทุกปีการศึกษาเสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป(๒.๕-๗-๑)  โดยมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนา ๑ จัดท า
โครงการปรับปรุงห้องสมุดในปีงบประมาณถัดไป  

๒.๕-๗-๑  
๒.๕.๗-๒  

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๒.๕ 
๒.๕-๑-๑ รายการโสตนทัศนูปกรณ์ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒.๕-๑-๒ ตารางค านวณค่าFTES 
๒.๕-๒-๑ ภาพถ่ายห้องสมุด 
๒.๕-๒-๒ ภาพถ่ายการอบรมการใช้ห้องสมุด 
๒.๕-๓-๑ ภาพถ่ายห้องเรียน 
๒.๕-๓-๒ ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒.๕-๓-๓ ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
๒.๕-๔-๑ ภาพหน้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
๒.๕-๔-๒ ภาพถ่ายห้องพยาบาล 
๒.๕-๔-๓ ภาพถ่ายสถานที่รับประทานอาหารในอาคารอเนกประสงค์ของวิทยาลัย 
๒.๕-๔-๔ ภาพถ่ายสนามกีฬาของวิทยาลัย 
๒.๕-๔-๕ ภาพถ่ายหอพักนักศึกษา 
๒.๕-๔-๖ ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
๒.๕-๕-๑ ภาพถ่ายอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร 
๒.๕-๕-๒ โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย 
๒.๕-๕-๓ ค าสั่งการจัดเวรยามประจ าสถานที่ราชการ 
๒.๕-๕-๔ ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร 
๒.๕-๖-๑ แบบส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
๒.๕-๖-๒ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
๒.๕-๗-๑ บันทึกข้อความรายงานผลส ารวจความพึงพอใจ 
๒.๕.๗-๒ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔หรือ ๕ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

 ๑. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร 

1.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (2.6-1-1) และได้จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตร 
(2.6-1-2)  ซึ่งทุกหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบของ
สกอ. ที่ ก าหนดให้หลักสูตรด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  (มคอ.3 และ มคอ.4 )(2 .6 .1 -
3)(2.6.1 -4) และผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ
พยาบาล 

2.6-1-1  

2.6-1-2  

2.6-1-3  

2.6-1-4  

 ๒ . ทุ ก ราย วิ ช าขอ งทุ ก
หลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
ก าหน ด ในกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 

2. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ภาควิชา
ด าเนินการจัดท าประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
ของทุกรายวิชาทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ มี
รายละเอียดตามที่ก าหนดในกรอบ TQF (มคอ.2,มคอ.3 
และ มคอ. 4) (2.6-2-1)(2.6-1-3) และ (2.6-1-4) 

2.6-2-1  

2.6-1-3  

2.6-1-4 

 ๓.ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

3.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน หรือจากการท าวิจัยที่มีรายละเอียดที่
ก าหนดในกรอบ TQF (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ. 7) 
(2.6-3-1) (2.6-3-2) และ (2.6-3-3) 

2.6-3-1  

2.6-3-2  

2.6-3-3  
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

 ๔ .  มี ก า ร ใ ห้ ผู้ มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิ ช าชี พจากหน่ วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

4. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เชิญผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวน การเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ (2.6-4-1) 

2.6-4-1  

 ๕ . มีการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

-  

 ๖.มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

6. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ทุ กรายวิชา ทุ กภาค
การศึกษา ดังรายงานผลการประเมิน ป-03 และ ป-04 
(2.6-6-1) รวมถึงผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนจากฝ่ายพัฒนา 1 (2.6-6-2) 

2.6-6-1 2.6-
6-2  

๗.มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ ทุกราย วิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา 

7. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ภาควิชา
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
และรวบรวมผลการด าเนินการเสนอตามล าดับ (2.6-7-
1) 

2.6-7-1  

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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เอกสำรหลักฐำน ๒.๖ 
2.6-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
2.6-1-2 คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
2.6-1-3 มคอ.3 
2.6-1-4 มคอ.4 
2.6-2-1 มคอ.2 
2.6-3-1 มคอ.5 
2.6-3-2 มคอ.6 
2.6-3-3 มคอ.7 
2.6-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
            ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
2.6-6-1 รายงานผลการประเมินผลการเรียนการสอน (ป-03 และ ป-04) 
2.6-6-2 รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนจากฝ่ายพัฒนา 1 
2.6-7-1 รายงานผลการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา  
            2556 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗ ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 
  (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

 ๑. มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ตอย่ างน้ อยส าห รับทุ ก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจด าเนินการส ารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีละ 1 ครั้ ง 
(2.7-1-1) 

2.7-1-1  

 ๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนการวัดผลการศึกษาและ

คณะกรรมการบริหารวิชาการด าเนินการน า
ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับการเสนอแนะจากผล
การส ารวจคุณลักษณ ะของบัณ ฑิตที่ พึ ง

2.7-2-1  
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ ส่ งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณ ลักษณ ะของ
บั ณ ฑิ ตที่ พึ งป ระส งค์  ต ามค วาม
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมา
ประชุมเพ่ือร่วมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
(2.7-2-1) 

 ๓ .มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากรเทคโนโลยี และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ได้แก่ การ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร กิจกรรมนักศึกษา 
แผนงบประมาณในการศึกษาดูงาน (2.7-3-
1) 

2.7-3-1  

 ๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริม
ให้ นั ก ศึ ก ษ าป ริญ ญ าต รี เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุม
ระ ห ว่ า งส ถ าบั น  ห รื อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ(2.7 -4-1) โดยประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบ ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ  

2.7-4-1  

 ๕. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีนโยบายสนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานรวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา (2.7-5-1) 

2.7-5-1  

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 

๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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เอกสำรหลักฐำน ๒.๗ 
2.7-1-1 รายงานผลการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.7-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในเรื่องการน าข้อเสนอแนะจากผลการ 
            ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาประชุมเพ่ือ  
            รว่มหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
2.7-3-1 แผนพัฒนาบุคลากรกิจกรรมนักศึกษา แผนงบประมาณในการศึกษาดูงาน 
2.7-4-1 ขั้นตอนการขอสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
2.7-5-1 แผนการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๘ ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑ . มี ก า ร ก า ห น ด
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา
ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร คือ เอกลักษณ์ความมีวินัยอัตลักษณ์จิต
อาสา โดยก าหนดในคู่มือนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ 6  (๒ .๘ -๑ -๑ )  คู่ มื อ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕6 (๒.๘-
๑-๒) และ ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจว่าด้วยการ
ปกครองบังคับบัญชา  ความประพฤติ ระเบียบวินัย  และ
ข้อบังคับของนักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒.๘-๑-๓) 

๒.๘-๑-๑  
๒.๘-๑-๒  
๒.๘-๑-๓ 

 ๒. มีการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริม
ตามข้อ๑ ไปยังผู้บริหาร
คณาจารย์นักศึกษาและ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทราบอย่ าง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

๒. วิทยาลั ยพยาบาลต ารวจ ถ่ ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ต ารวจที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ๑ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์
นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบันโดย
การแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(๒.๘-๒-๑) และ
ทบทวนหลังเคารพธงชาติตอนเช้าประจ าวัน(๒.๘-๒-๒)และ 
เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมลงสู่นักศึกษาและ
ครอบครัวในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (๒.๘-๒-๓)  
รวมทั้งผ่านสื่อวิทยุของวิทยาลัยพยาบาลช่วงพักกลางวัน 
และปิดประกาศในวิทยาลัยพยาบาล ส่วนในรายวิชาจริย

๒.๘-๒-๑   
๒.๘-๒-๒   
๒.๘-๒-๓   
๒.๘-๒-๔   



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๓๙ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพได้มีการจัดให้นักศึกษาพยาบาล
ต ารวจจัดท าโครงการท าดีเพ่ือสังคม  
(๒.๘-๒-๔)   

 ๓ .มี โค ร งก ารห รื อ
กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม ก า ร
พั ฒ น าพ ฤติ ก รรม ด้ าน
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ที่
ก าหนดในข้อ๑โดยระบุตัว
บ่ งชี้ แ ล ะ เป้ าห ม าย วั ด
ความส าเร็จ 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ด าเนินโครงการและกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๕6 เช่น โครงการสืบสาน
ประเพณีถวายเทียนพรรษา  (๒.๘-๓-๑) ภาพกิจกรรม
นักศึกษา (๒ .๘ -๓ -๒)ส่วนในรายวิชาจริยศาสตร์และ
กฎหมายวิชาชีพได้มีการประเมินผลจัดท าโครงการท าดีเพ่ือ
สังคม (๒.๘-๓-๓) 

๒.๘-๓-๑  
๒.๘-๓-๒ 
๒.๘-๓-๓ 

 ๔. มีการประเมินผล
โครงการห รือกิ จ กรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่ก าหนดใน
ข้อ๓โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ๙๐ของตัวบ่งชี้ 

๔. ผลการประเมินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด
ในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ (๒.๘-๓-๑) ส่วนในรายวิชาจริยศาสตร์
และกฎหมายวิชาชีพได้มีรายงานโครงการท าดีเพ่ือสังคม 
(๒.๘-๔-๒) 

 

 ๕ . มี นั กศึ กษ าห รือ
กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว กั บ
นักศึกษาได้รับการยกย่อง
ชมเชยประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

๕. ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษาพยาบาลต ารวจอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้น าฟื้นฟูศีลธรรม
โลก ครั้งที่ ๘ คือนักศึกษาพยาบาลต ารวจ สุธาสินี ทองยศ 
และคณะ โดยได้รับประกาศนียบัตรที่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้น า
กิจกรรมด้านศีลธรรม (V-Cheer) ให้ ไว้  ณ  วันที่  ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และนอกจากนี้ในกิจกรรมเดียวกันยัง
มีนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ณัฐวดี เพ็ชรจรุณ และนักศึกษา
พยาบาลต ารวจสายฝน พันโต ได้รับประกาศนียบัตรที่ได้ท า
หน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์สอบ (supervisor) ของชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒.๘-๕-๑) 

๒.๘-๕-๑ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๒.๘ 
๒.๘-๑-๑ คู่มือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕6 
๒.๘-๑-๒ คู่มือหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ๒๕๕6 
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๒.๘-๑-๓ ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา  ความประพฤติ ระเบียบวินัย   
และข้อบังคับของนักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.๘-๒-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๒.๘-๒-๒ ภาพกิจกรรมเคารพธงชาติ 
๒.๘-๒-๓ โครงการปฐมนิเทศ 
๒.๘-๒-๔ ประมวลรายวิชาจรยิศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ 
๒.๘-๓-๑ รายงานผลการด าเนินการโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา  
๒.๘-๓-๒ ภาพกิจกรรมนักศึกษา 
๒.๘-๓-๓ รายงานโครงการท าดีเพ่ือสังคม 
๒.๘-๕-๑ เกียรติบัตรของนักศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
 ภำยใน ๑ปี(สมศ. ๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:ผลผลิต 
วิธีกำรค ำนวณ 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ปี 

X๑๐๐ 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
หมำยเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว และผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 

หลักฐำน 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด ๖4 สมศ.๑-๑  
สมศ.๑-๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๖๗ 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท า ๖4 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ป ี

๑๐๐ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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เอกสำรหลักฐำน สมศ. ๑ 
สมศ.๑-๑ ประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่องผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สมศ.๑-๒ 
สมศ.๑-๓ 

สรุปผลการได้งานท างาน ปีการศึกษา 2555 
หลักฐานการได้งานท าของบัณฑิต 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติ(สมศ. ๒) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
วิธีกำรค ำนวณ  

 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
 

หลักฐำน 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ๑๕๘.๘๔ สมศ.๒-๑   
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ) ๓๘* สมศ.๒-๒ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ) ๖๗  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ๔.๑๘  

(*จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ร้อยละ ๕๖.๗๒) 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
≥๓.๕๑ ๔.๑๘ ๔.๑๘ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน สมศ. ๒ 
สมศ.๒-๑ ประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่องผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สมศ.๒-๒ 
 
สมศ.๒-๓ 

สรุปผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามคุณภาพบัณฑิตเสนอต่อผู้บริหาร 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนด (เทียบเคียง)(สมศ.๓) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลผลิต 
วิธีกำรค ำนวณ 

 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

x๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๙๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

 

หลักฐำน 

จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) ๗๐ สมศ.๓-๑ 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร ๖๗ สมศ.๓-๒ 
ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภายในเวลาที่ก าหนด ๙๕.๗๑  

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ๙๕.๗๑ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำนสมศ.๓ 
สมศ.๓-๑ รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (แรกเข้า) 
สมศ.๓-๒ ประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สำมำรถสอบใบประกอบวิชำชีพภำยใน ๑ ปี (เทียบเคียง)(สมศ.๔) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:ผลผลิต 
วิธีกำรค ำนวณ 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี 

x๑๐๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
รำยละเอียด ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หลักฐำน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน ๖๗ สมศ.๔-๑ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี ๖๖ สมศ.๔-๒ 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี ๙๘.๕๑  
คะแนน ๔.๙๓  

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๘.๕๑ ๔.๙๓ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำนสมศ.๔ 
สมศ.๔-๑ ประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่องผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สมศ.๔-๒ รายงานผลการสอบใบประกอบโรคศิลป์ 

 
ตัวบ่งช้ี ๑๔ กำรพัฒนำคณำจำรย์(สมศ.๑๔) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลผลิต 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
วุฒิกำรศึกษำ 
 
ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ผลรวม 
ค่า 

น้ าหนัก 
จ านวน 
(คน) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

ค่า 
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

ค่า
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

อาจารย ์ ๐ 0 ๐ ๒ 24 48 ๕ 2 ๑๐ 26 58 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
๑ ๐ ๐ ๓ 10 30 ๖ ๓ ๑๘ 13 48 

รอง
ศาสตราจารย ์

๓ ๐ ๐ ๕ 2 10 ๘ ๑ ๘ 3 18 

ศาสตราจารย ์ ๖ ๐ ๐ ๘ ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม  0 ๐  36 88  6 ๓๖ 42 124 

 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการพัฒนาอาจารย์ มีผลรวมถ่วงน้ าหนักเท่ากับ  124 
จ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ  42  คน ผลด าเนินการ เท่ากับ   2.88  ได้คะแนน    
2.40  คะแนน 

สมศ.๔-๑ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๓ คะแนน 2.88 2.40 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน สมศ.๑๔ 
สมศ.๑๔-๑ รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิการศึกษา และต าแหน่งวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕6 

 
จุดแข็ง 

๑. การด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ  
ความมีวินัย จากการเป็นหน่วยงานในสังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒. การจัดระบบเอกสารทุกรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน     
โดยจัดท าแต่ละรายวิชา ตั้งแต่ประมวลรายวิชา แผนการสอน test blue print  เอกสารประกอบการสอน 
วิพากษ์ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การตัดสินผลการเรียน การ
ประเมินผลการสอน และรายงานการประชุม  

๓. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร  
๔. บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้งานท าภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนำ   
๑. ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ยังมีจ านวนน้อย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๔๕ 
 

องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ หรือ ๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔หรือ ๕ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑ . มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจัดระบบและกลไกบริการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (๓.๑-๑-๑)  โดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาทุกคน (๓ .๑ -๑ -๒)  จัดท าคู่ มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา (๓ .๑ -๑ -๓) มี โครงการพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา (๓.๑-๑-๔) คู่มือนักศึกษาพยาบาล
ต ารวจปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๓.๑-๑-๕) และกิจกรรม
ปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ (๓.๑-๑-๖) 

๓.๑-๑-๑ 
๓.๑-๑-๒ 
๓.๑-๑-๓ 
๓.๑-๑-๔ 
๓.๑-๑-๕ 
๓.๑-๑-๖ 

 ๒ . มีการจัดบริการข้อมูล
ข่ าวส ารที่ เป็ น ป ระ โยชน์ ต่ อ
นักศึกษา 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ด าเนินการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านทาง
เว็บไซต์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
http://www.nurse police.go.th (๓.๑-๒-๑) และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ  เช่น ข่าวสารด้านสุขภาพ  
ด้านเงินกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  ด้านทุนการศึกษา  
(๓.๑-๒-๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
สร้างเครือข่ายการทบทวนความรู้ผ่าน FB (๓.๑-๒-๒) 

๓.๑-๒-๑ 
๓.๑-๒-๒ 
 

 ๓ . มีการจัดกิจกรรมเพ่ื อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  
โดยมีการด าเนินโครงการสร้างเสริมทักษะทางการ
พยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ๑  (๓.๑-๓-๑) กิจกรรมพัฒนาความรู้ก่อน
การสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประจ าปี 
๒ ๕ ๕ ๖  (๓ .๑ -๓ -๒ )  มี เอ ก ส ารแ ล ะกิ จ ก ร รม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานด้านพยาบาล  (๓.๑-
๓-๓) 
 

๓.๑-๓-๑ 
๓.๑-๓-๒ 
๓.๑-๓-๓ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๔ . มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและข้อมูล
เกี่ยวกับศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ   (๓.๑-๒-๒)   และ
ท า ง เว็ บ ไซ ต์  ข อ ง วิ ท ย าลั ย พ ย าบ าล ต า ร ว จ 
http://www.nurse police.go.th (๓.๑-๒-๑)   

๓.๑-๒-๒ 
๓.๑-๒-๒ 

 ๕ . มีการจัดกิจกรรมเพ่ื อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า 

๕. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการอบรมวิชาการเพ่ือ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์และศิษย์เก่าเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ  เช่น ๑) โครงการพัฒนานวัตกรรม
และสื่อการสอนทางการพยาบาล ๒) โครงการการ
จัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยทางการพยาบาล (๓.๑-๕-๑)(๓.๑-๕-๒) 

๓.๑-๕-๑ 
๓.๑-๕-๒ 

 ๖.มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ ๑-๓ ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

๖. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ประเมินคุณภาพซึ่ง

สรุปผลการด าเนินการโครงการมีดังนี้ 

     ๖.๑ การประเมินผลโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา ผล

การประเมิน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย

รวม เท่ากับ ๔.๗๘  (๓.๖-๑-๑) 

       ๖.๒ การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาพยาบาล

ต ารวจพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๓.๕๖  (๓.๖-

๑-๒)  

        ๖.๓ การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ของเวปไซต์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พบว่า คะแนน

เฉลี่ยรวม เท่ากับ ๓.๔๐ (๓.๖-๑-๓) 

        ๖.๔ กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ 

ผลการประเมินพบว่า อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย

รวม เท่ากับ ๔.๐๗ (๓.๖-๑-๔) 

        ๖.๕ ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
ผ่านการสอบครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔ (๓.๑-๖-
๕) 

๓.๖-๑-๑ 
๓.๖-๑-๒ 
๓.๖-๑-๓ 
๓.๑-๓-๒ 
๓.๖-๑-๔ 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๔๗ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๖.๖ การประเมินผลโครงการสร้างเสริมทักษะทางการ
พยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ๑  อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
๔.๓๘  (๓.๑-๓-๑) 

๗.มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการมาใช้
เป็ น ข้ อมู ล ในการพั ฒ นาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการ
ของนักศึกษา 

๗. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดโครงการสร้าง

เสริมทักษะทางการพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ ด้วยการขึ้นฝึกปฏิบัติ

ในเวรบ่ายดึก นอกเหนือชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ ในปี

การศึกษา ๒๕๕๖และน าผลการประเมินมาบูรณาการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน ในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ ใหญ่  ๒ ในปี การศึ กษ า ๒๕๕๗  โดย

ปรับเปลี่ยนวันเวลาขึ้นฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถจัดเวร

บ่ายดึกให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์โดยที่ไม่ต้องจัด

โครงการสร้างเสริมทักษะนอกเวลา (๗.๑.๑)(๗.๑.๒) 

๓.๑-๗-๑ 
๓.๑-๗-2 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๓.๑ 
๓.๑-๑-๑ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๑-๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๑-๑-๓ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๑-๑-๔ โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๑-๑-๔ คู่มือนักศึกษาพยาบาลต ารวจปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓.๑-๑-๖ โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ 
๓.๑-๒-๑ ภาพเว็บไซต์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ http://www.nurse police.go.th 
๓.๑-๒-๒ ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า 
๓.๑-๒-๓ ภาพการเรียนการสอนและการสร้างเครือข่ายการทบทวนความรู้ผ่าน FB 
๓.๑-๓-๑ โครงการสร้างเสริมทักษะทางการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑   
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๓.๑-๓-๒ กิจกรรมพัฒนาความรู้ก่อนการสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการ  
   พยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
๓.๑-๓-๓ ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตจัดงานนัดพบนักศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานและลักษณะงานฯ  
 และภาพกิจกรรมวันงาน 
๓.๑-๕-๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการสอนทางการพยาบาล และโครงการการจัดการความรู้ด้านการ 
  จัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางการพยาบาล 
๓.๑-๕-๒ หนังสือเชิญประชุมวิชาการ 
๓.๑-๖-๑ ผลการประเมินโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา  
๓.๑-๖-๒ การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
๓.๑-๖-๓ การประเมินความพึงพอใจในบริการเวปไซต์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
 http://www.nurse police.go.th 
๓.๑-๖-๔ การประเมินกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ  
๓.๑-๖-๕ ผลการสอบข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น ๑ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓.๑.๗.๑ โครงการสร้างเสริมทักษะทางการพยาบาล 
๓.๑.๗.๒ รายงานการประชุม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 

๑. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ

โดยนักศึกษาอย่างน้อย๕ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย ๒ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

๕. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. มีการน าเสนอการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓  หรือ ๔ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๑. สถาบันจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ที่ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในยุทธศาสตร์ที่  
๑ (๓.๒-๑-๑) และแผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 (3.2.1.2) 

๓.๒-๑-๑ 
3.2.1.2 

๒.มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

๒.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดกิจกรรมการให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา  ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการ PDCA ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ (๓.๒-
๒-๑) 

๓.๒-๒-๑ 

๓.มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นั กศึ กษาอย่ างน้ อย  ๕  ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรีและอย่าง
น้ อ ย  ๒ ป ระ เภ ท ส าห รั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิ จ ก ร รม วิ ช า ก า รที่ ส่ ง เส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
-  กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม ศิ ล ป ะแล ะ
วัฒนธรรม 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มีการส่งเสริมให้
นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 
๕ ประเภทส าหรับปริญญาตรี  จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
      - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ การอบรมด้านระเบียบวินัย โดย
จัดให้มีวิชาการฝึกตามแบบต ารวจและพลศึกษา ๑ 
และ ๒  (๓.๒-๓-๑) 
        - กิจกรรมแข่งขันกีฬาแบดมินตันเชื่อม
สัมพันธ์ ๕ สถาบัน  (๓.๒-๓-๒) 
       - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ โครงการ
สร้างจิตส านึกความเป็นไทยเพ่ือพัฒนานักศึกษา
พยาบาลต ารวจอย่างยั่งยืน  (๓.๒-๓-๓) 
      - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
ได้แก่ โครงการวันไหว้ครู   มอบหมวก (๓.๒-๓-๔) 
       - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ 
โครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่  (๓.๒-๓-๕) 

๓.๒-๓-๑ 
๓.๒-๓-๒ 
๓.๒-๓-๓ 
๓.๒-๓-๔ 
๓.๒-๓-๕ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๔. มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
นั กศึ กษ าสร้ า งเครื อข่ าย พัฒ นา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

๔.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน และ
ระหว่ างสถาบั น  ได้ แก่  กิ จกรรมแข่ งขั น กีฬ า
แบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ๕ สถาบัน  (๓.๒-๓-๒) 
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิรัฐบุรุษ พล
เอกเปรม ติณสูลานนท์  (๓.๒-๔-๑)   

๓.๒-๓-๒ 
๓.๒-๔-๑ 

๕.มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

๕. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ท าการประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีผลการ
ประเมินบรรลุตามเป้าหมายครบทุกตัวบ่งชี้ของแผน
กิจกรรมนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

 ๖.มีการน าเสนอการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

๖. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ น าผลการประเมินใน
เรื่องของนักศึกษาพยาบาลต ารวจไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการได้ทุกชั้นปี เนื่องจากติดเรียนและ
ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงน า
ข้อปัญหาอุปสรรคนี้มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา โดยก าหนดปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
และเวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบเพ่ือไม่ให้จัดตาราง
เรียนหรือจัดตารางฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยตรงกัน  
(๓.๒-๕-๑)(๓.๒-๖-๑)(๓.๒-๖-๒) 

๓.๒-๖-๑ 
๓.๒-๖-๒ 
๓.๒-๖-๓ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๓.๒ 
๓.๒-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หน้า ๑๖ 
3.2.1.2 แผนงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
๓.๒-๒-๑ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ PDCA ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
๓.๒-๓-๑ ประมวลรายวิชา การฝึกตามแบบต ารวจและพลศึกษา ๑ และ ๒  
๓.๒-๓-๒ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ๕ สถาบัน  

  ๓.๒-๓-๓ โครงการสร้างจิตส านึกความเป็นไทยเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลต ารวจอย่างยั่งยืน 
  ๓.๒-๓-๔ โครงการวันไหว้ครู  และโครงการมอบหมวก 
๓.๒.๓.๕ โครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่   
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๓.๒-๔-๑ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
๓.๒-๕-๑ ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๓.๒-๖-๑ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 
๓.๒-๖-๒ แผนการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
จุดแข็ง 

๑. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้กระบวนการคุณภาพในการด าเนินงานของสภานักศึกษา
ภายในสถาบันชัดเจน 

๒. มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพระหว่างนักศึกษาภายนอกสถาบัน  
 
องค์ประกอบที่ ๔  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 
     ๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการครบ ๗ ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบ ถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
ห รื อ งาน ส ร้ า งส ร รค์ เ พ่ื อ ให้ บ ร ร ลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
สถาบันและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุ
ตามนโยบายด้านการวิจัยของสถาบัน และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  โดย วพ. ได้
ป ร ะก าศ น โย บ าย ก าร วิ จั ย  แ ล ะก าห น ด
ยุทธศาสตร์การวิจัยในคู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.
๒๕๕๕ (๔.๑-๑-๑) เพ่ือใช้เป็นแผนระยะยาว 
และแผนระยะสั้น (๔.๑ -๑-๒)  นอกจากนี้ ได้
บรรจุระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจว่าด้วยการ
ท าวิจัย พ.ศ.๒๕๕๒ ในคู่มือ  รวมถึงมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการวิจัยนวัตกรรมและการจัดการ
ความรู้ (๔.๑-๑-๓)  ได้จัดท าระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย ในคู่มือการบริหารงานวิจัย พ.ศ.
๒๕๕๕ (๔.๑-๑-๑) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

๔.๑-๑-๑ 
๔.๑-๑-๒ 
๔.๑-๑-๓ 
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ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 ๒.การบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ก าหนดแนวทาง
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
(๔.๑-๒-๑)  โดยมีการบูรณาการการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาจิตวิทยาสังคม 
ของภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (๔.๑-๒-
๒) 

๔.๑-๒-๑ 
๔.๑-๒-๒ 

 ๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย โดยจัดท าโครงการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัยปี ๒๕๕๖  (๔.๑-๓-๑) เป็นการ
พัฒนาตามความต้องการของคณาจารย์  และ
ข้าราชการ  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้  การเผยแพร่ความรู้และการน า
ความรู้ ไปใช้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติ  ซึ่ งบรรจุ ในคู่มือการบริหาร
งานวิจัย (๔.๑-๑-๑)  พร้อมเผยแพร่ลงในเวบไซต์
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (๔.๑-๓-๒)  นอกจากนี้
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยใน
โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย (๔.๑-๓-๑) 

๔.๑-๓-๑ 
๔.๑-๓-๒ 
 

 ๔ . มีการจัดสรรงบประมาณของ
ส ถ าบั น เพ่ื อ เป็ น ทุ น วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค ์
 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ มี
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอทุน (๔.๑-๔-๑)  
มีประกาศระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ว่า
ด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งในคู่มือการบริหาร
งานวิจัย (๔.๑-๑-๑)   และในเวบไซต์วิทยาลัยฯ 
(๔.๑-๔-๒)  รวมถึงมีการอ านวยความสะดวกใน
การดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนผ่านทางเวบไซต์ 
วพ. (๔.๑-๔-๓)   

๔.๑-๔-๑ 
๔.๑-๔-๒ 
๔.๑-๔-๓ 
 

  ๕.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯ
หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา

๕.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน ในประเด็นต่อไปนี้ 
- มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือเป็นศูนย์ในการให้ค า 
ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯรวมถึงรวบรวม 
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย (๔.๑-๕-๑) 
- มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัย (๔.๑-๕-๒) 

๔.๑-๕-๑ 
๔.๑-๕-๒ 
๔.๑-๕-๓ 
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ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ
เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงมีการดูแลความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (๔.๑-๕-๓) 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยได้แก่ 
โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยปี ๒๕๕๖ 
(๔.๑-๓-๑) 

 ๖.มีการติดตามและประเมินผลการ
สนั บ สนุ น ใน ข้ อ ๔  และข้ อ๕ อย่ า ง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

๖.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการติดตามและ
ประเมินผล (๔.๑-๖-๑) ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจใน
การให้การบริการวิชาการเรื่องการ ส่งเสริมผลิต
ผลการวิจัย (๔.๑-๖-๑) 
- รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารการวิจัย (๔.๑-๖-๒) 

๔.๑-๖-๑ 
๔.๑-๖-๒ 
 

๗.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน โดยมีการพัฒนาแนวทาง (๔.๑-๗-๑)  
โดยก าหนดลงในแผนปฏิบัติงานของกรรมการ
วิจัยและพัฒนาวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 
(๔.๑-๗-๒) 

๔.๑-๗-๑ 
๔.๑-๗-๒ 

๘ .มี ร ะบ บ แ ล ะก ล ไก เ พ่ื อ ส ร้ า ง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

ไม่มี  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 

๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
เอกสำรหลักฐำน ๔.๑ 
๔.๑-๑-๑ คู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
๔.๑-๑-๒ แผนปฏิบัติงานของกรรมการวิจัยและพัฒนาวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
๔.๑-๑-๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยนวัตกรรมและการจัดการความรู้ ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
 บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๔.๑-๒-๑ แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔.๑-๒-๒ ประมวลรายวิชาและแผนการสอนวิชาจิตวิทยาสังคม 
๔.๑-๓-๑ โครงการส่งเสริมผลผลิตงานวิจัย ปี ๒๕๕๖ 
๔.๑-๓-๒ หลักฐานหน้าเวบไซต์  จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 
๔.๑-๔-๑ หนังสือแจ้งประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔.๑-๔-๒ หลักฐานหน้าเวบไซต์ เรื่องการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
๔.๑-๔-๓ หลักฐานหน้าเวบไซต์ การดาวโหลดเอกสารการวิจัย 
๔.๑-๕-๑ ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย 
๔.๑-๕-๒ ภาพถ่ายห้องสมุด 
๔.๑-๕-๓ หลักฐานเวบไซต์วิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการวิจัย 
๔.๑-๖-๑ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โครงการ 
 ส่งเสริมผลผลิตงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๔.๑-๖-๒ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๔.๑-๗-๑ หนังสือเวียนบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
๔.๑-๗-๒ แผนปฏิบัติงานของกรรมการวิจัย  นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ.) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติและมีการ
เผ ย แพ ร่ ผ ล งาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการ
บริหารงานวิจัย (๔.๑-๑-๑) และมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาลต ารวจ(๔.๒-๑-
๑) 
 

๔.๑-๑-๑ 
๔.๒-๑-๑ 
 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ค ว าม รู้ จ าก งาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ (๔.๒-๑-๑) เพ่ือให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยระบุไว้ในคู่มือ

๔.๒-๑-๑ 
๔.๒-๒-๒  
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คนทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

บริหารงานวิจัย (๔.๑-๑-๑)  และมีการด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด (๔.๒-๒-๒) โดยด าเนินการคัดสรร
งานวิจัยจ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 

 ๓. มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ๒สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จากการคัดสรร 
ลงใน เวบไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เพ่ือ
เผยแพร่ให้นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน (๔.๒-
๓-๑) 

๔.๒-๓-๑ 
 

 ๔. มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรือ
งำน ส ร้ ำ งส ร รค์ ไป ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์และมีกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนภำยนอก
หรือชุมชน 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “ผลของ
การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าสร้างเสริมสุขภาพที่มี
ต่อระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล และมีการเผยแพร่
นวัตกรรม เรื่อง “ปฏิทินความดัน รู้ทันโลหิตสูง” 
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านใหม่ อ.ปาก
พลี จ.นครนายก ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

๔.๑-๔-๑ 
 

 ๕. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

๕. มีระบบกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับระบบดังกล่าว ทั้งในคู่มือ
บริหารการวิจัยและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ วพ. 
(๔.๒-๔-๑) 

๔.๑-๑-๑ 
๔.๒-๕-๑ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๔.๒ 
๔.๒-๑-๑ หน้าเว็บไซต์ แสดงผลงานวิจัยตามฐานข้อมูล TCI 
๔.๒-๒-๒ รายงานการประชุมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย  
๔.๒-๓-๑ เว็บไซต์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจhttp://www.nursepolicel.go.th แสดงผลงานวิจัยที่ได้รับ
  การคัดสรร  
๔.๒-๔-๑ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย และ แบบตอบรับกำรใช้และเผยแพร่นวัตกรรม  
๔.๒-๕-๑ หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ แสดงแนวทางระบบสนับสนุนการพิทักษ์สิทธิ์ 
 
 
 

http://www.nursepolicel.go.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐-๕ 

๑.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒  
 ๑.๑  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 จ านวนเงินสนับสนุน
ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้ เป็นคะแนน
เต็ ม  ๕  = ๕๐ ,๐๐๐ .- 
บาทข้ึนไปต่อคน 

มีผู้ยื่นขอทุนท าวิจัยจ านวน ๗ เรื่อง ได้แก่ 
๑. แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  โดย พ.ต.ท.หญิง สถาพร   กลางคาร   และคณะ  
จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐.-บาทถ้วน 
๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกสถาบันการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  โดย  พ.ต.ท.หญิง พัชรี   กระจ่าง
โพธิ์  และคณะ   จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐.-บาทถ้วน 
๓.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน  ค่ายพระราม
หก  จังหวัดเพชรบุรี  โดย  พ.ต.ท.ภาสกร   เนตรทิพย์วัลย์  และ
คณะ  จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาทถ้วน 
๔.ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพชาวชุมชนวัดชัยมงคล  กรุงเทพมหานคร  โดย   
พ.ต.ท.หญิง นวลลออ   ทวิชศรี  และคณะ  จ านวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  
บาทถ้วน 
๕.ประสิทธิภาพการใช้กรณีศึกษาในการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
การปฏิบัติงานทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล
ต ารวจ  โดย พ.ต.ท.หญิง ชลดา   ดิษรัชกิจ  จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  
บาทถ้วน 
๖.การคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลต ารวจ  โดย 
พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ   พ่ึงจันทรเดช  และคณะ  จ านวนเงิน  
๑๐,๐๐๐  บาทถ้วน 
๗.การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  โดย พ.ต.อ.หญิง ปราณี   เสนีย์  และคณะ  จ านวนเงิน  
๒๐,๐๐๐  บาทถ้วน 
     รวมจ านวนเงินที่ยื่นขอทุน ๑๐๐,๐๐๐.- บาทถ้วน 
    จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า (ไม่นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
(ปีการศึกษา) = ๓๘ คน 

๔.๓-๑-๑ 
๔.๓-๑-๒ 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 

๕๐,๐๐๐.- บาทต่อคน ๒,๖๓๑.๕๘ บาท/คน ๐.๒๖ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
เอกสำรหลักฐำน ๔.๓ 
๔.๓-๑-๑ หนังสือขออนุมัติทุนอุดหนุนวิจัย วพ. ของ พ.ต.ท.หญิง สถาพร   กลางคาร   และคณะ 
       ของ พ.ต.ท.หญิง พัชรี   กระจ่างโพธิ์  และคณะ 
       ของ พ.ต.ท.ภาสกร   เนตรทิพย์วัลย์  และคณะ 
       ของ พ.ต.ท.หญิง นวลลออ   ทวิชศรี  และคณะ 
       ของ พ.ต.ท.หญิง ชลดา   ดิษรัชกิจ   
       ของ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ   พ่ึงจันทรเดช  และคณะ 
๔.๓-๑-๒ หนังสือขออนุมัติทุนอุดหนุนวิจัย วพ. ของ พ.ต.อ.หญิง ปราณี   เสนีย์  และคณะ 
 
ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
วิธีกำรค ำนวณ 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

x ๑๐๐ 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

กลุ่มสำขำวิชำ ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๒๐ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ 

 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 

ข้อ รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน  

(ปีกำรศึกษำ) 

ค่ำน้ ำหนัก 

๒๕๕๖ 
๑ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐ ๐.๑๒๕ 
๒ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ ๗ ๐.๒๕ 
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ข้อ รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน  

(ปีกำรศึกษำ) 

ค่ำน้ ำหนัก 

๒๕๕๖ 
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

๓ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ. 

๐ ๐.๕๐ 

๔ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR(SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ 
หรือ ๔  (Q๓หรือ Q๔ ) ในปีล่ าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

๐ ๐.๗๕ 

๕ มีการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ ๑ 
หรือ ๒ (Q๑หรือ Q๒) ในปี๐ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

๐ ๑.๐๐ 

๖ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ๒ ๐.๑๒๕ 
๗ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐ ๐.๒๕ 
๘ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

๐ ๐.๕๐ 

๙ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ๐ ๐.๗๕ 
๑๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ๐ ๑.๐๐ 
๑๑ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
๒.๐๐ สมศ.๕-๑  

ถึง  
สมศ.๕-๒ ๑๒ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) (ปีการศึกษา) 
๔๒ 

 ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ๔.๗๖ 
 คะแนน ๑.๑๙ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๑๐ ๔.๗๖ ๑.๑๙ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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เอกสำรหลักฐำน สมศ. 
สมศ. ๕-๑ สรุปจ านวนและรายชื่อผลงานวิจัยที่ติพิมพ์ทั้งหมด ของอาจารย์ประจ า พร้อมระบุค่าน้ าหนัก

ของผลงานวิจัยแต่ละชิ้น 
สมศ. ๕-๒ รายชื่อและจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:ผลลัพธ์ 
วิธีกำรค ำนวณ 

 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
X ๑๐๐ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
(ปีกำรศึกษำ) 

๒๕๕๖ 
๑. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ๑ 
๒. งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ๑ 
๓. ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ๒ 
๔. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ)  

(ปีการศึกษา) 
๔๒ 

๕. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ๔.๗๖ 
 คะแนน ๑.๑๙ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๔.๗๖ ๑.๑๙ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ(สมศ.๗) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร 
๐.๒๕ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
๐.๕๐ บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
๐.๗๕ ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๐๐ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้วหรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

วิธีกำรค ำนวณ 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 

x ๑๐๐ 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อ รำยละเอียด ผลกำรด ำเนินงำน 
(ปีกำรศึกษำ) 

ค่ำน้ ำหนัก 

๒๕๕๖ 
๑. บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๒ ๐.๒๕ 

๒. บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

๐ ๐.๕๐ 

๓. ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ๐.๗๕ 

๔. ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๑ ๑.๐๐ 

๕. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ ๒.๒๕ สมศ.๗-๑  
ถึง  

สมศ.๗-๔ 
๖. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลา

ศึกษาต่อ) (ปีการศึกษา) 
๔๒ 

 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ ๕.๓๖ 
 คะแนน ๒.๖๘ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๑๐ ๕.๓๖ ๒.๖๘ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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เอกสำรหลักฐำนสมศ.๗ 
สมศ.๗-๑ บทความวิชาการของอาจารย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สมศ.๗-๒ หลักฐานต าราที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สมศ.๗-๓ หลักฐานต าราที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สมศ.๗-๔ รายชื่อและจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

จุดแข็ง 
๑. มีการก าหนดระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม   

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การด าเนินงานวิจัยที่ใช้งบประมาณการวิจัยภายใน/ภายนอก ยังน้อย  
๒. การเผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิชาการ และการเขียนต ารามีน้อย  
๓. ไม่มีการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 

องค์ประกอบที่ ๕  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีระบบและ
กลไกการบริการ
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก่
สั ง ค ม แ ล ะ
ด า เนิ น ก า ร ต า ม
ระบบที่ก าหนด 
 

๑.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
พันธกิจของสถาบันและแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคม (๕.๑-๑-๑)เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแผนงาน
การบริการวิชาการแก่สังคม ในแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  (๕.๑-๑-๒) และก าหนดคู่มือ
การบริการวิชาการแก่สังคม(๕.๑-๑-๓) 

๕.๑-๑-๑ 
๕.๑-๑-๒ 
๕.๑-๑-๓ 

 ๒. มีการบูรณา
การงานบริการทาง
วิชาการแก่สั งคม
กับการ เรียนการ
สอน 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนจ านวน ๒ โครงการ คือ โครงการ
อาสาต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด (๕.๑-๒-๑) กับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแผนการสอนวิชาปฏิบัติ การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช (๕.๑-๒-๒) และโครงการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพของข้าราชการต ารวจและครอบครัว (๕.๑-๒-๓) กับ

๕.๑-๒-๑ 
๕.๑-๒-๒ 
๕.๑-๒-๓ 
๕.๑-๒-๔ 
๕.๑-๒-๕ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแผนการสอนวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพและการสอน (๕.๑-๒-๔)  นอกจากนั้นยังมีการปฏิบัติงาน
ประจ าด้านอ่ืน ๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การก าหนดให้
นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
โรงรียนวัดปทุมวนาราม (๕.๑-๒-๕) 
 

๓. มีการบูรณา
การงานบริการทาง
วิชาการแก่สั งคม
กับการวิจัย 

-  

๔ .  มี ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส า เร็ จ ขอ ง
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการ
แก่ สั งคม กั บ ก าร
เรียนการสอนและ
การวิจัย 

-  

๕. มีการน าผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น ไป
ปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทาง
วิชาการแก่สั งคม
กับการ เรียนการ
สอนและการวิจัย 

- - 
 

  
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๒ ข้อ ๒ คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๕.๑(สกอ.) 

๕.๑-๑-๑ ค าสั่ง วพ.ที่ ๑๒/๒๕๕๖ลง๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ใน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และพัฒนา   
  นักศึกษา หน้า ๗ 
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๕.๑-๑-๒ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๕.๑-๑-๓ คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๕.๑-๒-๑ โครงการอาสาต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด 
๕.๑-๒-๒ แผนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

  นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๔ 
๕.๑-๒-๓ โครงการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพของข้าราชการต ารวจและครอบครัว               
             ปี ๒๕๕๖                                                                                                                                               
๕.๑-๒-๔ แผนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการสอน 
๕.๑-๒-๕ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโรงรียนวัดปทุมวนาราม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑ . มี ก า รส า ร ว จ ค ว าม
ต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน 

๑. วิทยาลั ยพยาบาลต ารวจ ได้ รับหนั งสื อจาก 
โรงเรียน สวนลุมพินี  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัด
อบรมป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (๕.๒-๑-๑)  
เพ่ือจัดท าโครงการบริการทางวิชาการแก่สั งคม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๕.๒-๑-๒) 

๕.๒-๑-๑  
๕.๒-๑-๒ 

 ๒ . มี ค วาม ร่ วมมื อด้ าน
บริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น ห รื อ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการกับสถาบันธัญญารักษ์ โดยร่วมกันวางแผน
และด าเนินโครงการมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาสาสมัครที่ติดยาเสพติดมาเล่าประสบการณ์ 
เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕.๒-๒-๑) 

๕.๒-๒-๑  
 

 ๓. มีการประเมินประโยชน์
ห รื อ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ก า ร
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผล
โครงการ”อาสาต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด” และ
ประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม พบว่าผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับ

๕.๒-๓-๑ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรง ดังนี้  ๑) 
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและความส าคัญในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น ๒) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้นภายหลังเข้า
ร่วมโครงการ ๓) มีทักษะในการปฏิเสธยาเสพติดผ่าน
ตามเกณฑ์ ๔) มีกระบวนการคิดในการชี้น าตนเอง
ในทางที่เหมาะสม และทางอ้อม คือ เมื่อห่างไกลยา
เสพติดสุขภาพร่างกายและจิตใจดี  สถาบันครอบครัว
เข้มแข็ง สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น
ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนี้ ๑)ต่อนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม คือ ช่วยให้นักเรียนตระหนักว่า ปัญหายาเสพ
ติดเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรับผิดชอบในการดูแล ป้องกัน 
ปัญหายาเสพติด ไม่ให้เกิดกับเพ่ือน ในครอบครัว ใน
โรงเรียน และในชุมชน ๒) ต่อโรงเรียน เพ่ือสนับสนุน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ให้สถานศึกษาเป็น
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๓) ต่อ
สังคม ลดปัญหาการติดยาเสพติดของนักเรียน และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการของ
นักศึกษา คือ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
ทฤษฏีสู่การปฏิบัติได้ (๕.๒-๓-๑)  

๔. มีการน าผลการประเมิน
ในข้อ๓ ไปพัฒนาระบบและ
กลไกหรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการน าผลการประเมิน
มาปรับเปลี่ยนกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการใน
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในรายวิชา ปฏิบัติการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (๕.๒-๔-๑) 

๕.๒-๔-๑ 

 ๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

๕.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ถ่ายทอดความรู้ในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมสู่บุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่สู่สาธารณชนในโครงการประชุมวิชาการ 
เรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย (๕.๒-๕-๑) 

๕.๒-๕-๑ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๕.๒ (สกอ.)  
๕.๒-๑-๑ หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดอบรมป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสวนลุมพินี 
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๕.๒-๑-๒ โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๕.๒-๒-๑ หนังสือขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันธัญญารักษ์ 
๕.๒-๓-๑ สรุปเล่มรายงานผลโครงการ”อาสาต้านภัย ห่างไกลยาเสพติด” 
๕.๒-๔-๑ รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖  
๕.๒-๕-๑ สรุปเล่มรายงานผลโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการ 
             เรียนการสอนและการวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำ 
 กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย(สมศ.๘) 
ชนิดของตัวบ่งชี้:ผลลัพธ์ 
วิธีกำรค ำนวณ 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย x ๑๐๐ 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน  
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อ รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

๑. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน ๒ 
๒. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย ๐ 
๓. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
๐ 

๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด ๓ 
๕. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ๐ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๐ ๐ คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน  สมศ.๘  
สมศ.๘-๑ ตารางสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน  

การวิจัย  การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และจ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการท้ังหมดในแต่ละปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี สมศ. ๙  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก(สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๕ ข้อ 

 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีการด าเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมี ส่ วนร่ วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

1.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๕๖ โดยก าหนด ๔ 
ยุทธศาสตร์หลัก ส าหรับยุทธศาสตร์ที่  ๔ การพัฒนา
บุคลากรและงานวิจัยให้มีมาตรฐานและการบริการวิชาการ
แก่สังคม ในแผนการบริการวิชาการแก่สังคม (๙-๑-๑ และ 
๙-๑-๒) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน   ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปี
ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (วพ.) ได้เห็นความส าคัญ
ของการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตชนบท  วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจได้บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ของภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ลงสู่ชุมชน
แห่งนี้อย่างต่อเนื่องมามากกว่า 5 ปี  ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
ถึง ๒๕๕๖ ได้บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๓ (อนามัยชุมชน
เขตชนบท) โดยให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๔ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน ร่วมกับอาจารย์
ของ วพ.  
     ในระยะเวลาที่ผ่านมา วพ.ร่วมกับประชาชนในชุมชน 
ผู้น าชุมชน และสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันหา
วิธีการในการแก้ปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่พบจากการค้นหา 
ปัญหาสุขภาพ ตามกระบวนการวินิจฉัยชุมชน และเลือก
ปัญหาที่ควรแก้ไข จากการประชุมร่วมกันเป็นประจ าและ
ต่อเนื่อง 

จากการติดตามประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ทุกครั้งก็พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ มีความรู้และทัศนคติ 
ตลอดจนความตั้งใจที่จะกลับไปปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพที่
ถูกต้องดีขึ้น   แต่เมื่อกลับมาติดตามผล ก็พบว่ายังคงมี
ปัญหาในเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่ ซึ่งก็สอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพของประเทศ ที่พบว่าปัญหาโรคเรื้อรังเป็นปัญหา

สมศ.๙-๑-๑ 
สมศ.๙-๑-๒ 
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ล าดับต้นๆ   เราได้มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วางแผน ปรับปรุง และลงมือท า โดยหาวิธีการใหม่ๆ ให้
เหมาะสมกับบริบทของสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหา
สุขภาพของคนในชุมชน ในที่สุด เราเห็นว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. มีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรวม  นับได้ว่าเป็นกลไกน าสู่
ชุมชนสุขภาวะและชุมชนเข้มแข็งกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ ของ อสม.  ได้รับอิทธิพลมาจากหลายด้าน ทั้ง
จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ด้านสุขภาพ โดยการสร้าง 
อสม.ให้มีบทบาทเชื่อมโยงในการประสานงาน การสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับทีมสุขภาพ  กลุ่ม อสม. ได้รับความรู้
และฝึกทักษะเพ่ิมเติมโดยการอบรมและศึกษาดูงานอยู่
เสมอ ทั้งนี้โดยมีสาธารณสุขจังหวัด นครนายก และ วพ. 
เป็นพี่เลี้ยง 

 ๒ . บรรลุ เป้ าหมาย
ตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐  

2. ค่าคะแนนประเมินตนเองของ อสม. ในด้านการเป็นผู้น า
ด้านสุขภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ ๙๗.๓๓ 
(สมศ.๙-๒-๑) 

สมศ.๙-๒-๑ 

 ๓. ชุมชนหรือองค์กรมี
ผู้น าหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

๓. กลุ่ม อสม. ได้รับความรู้และฝึกทักษะเพ่ิมเติมโดยการ
อบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ ทั้ งนี้ โดยมี  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด นครนายก เป็นเจ้าของโครงการในการ
อบรมฟ้ืนฟูความรู้เป็นระยะ และอาจารย์จากวพ. จะเข้าไป
ช่วยดูแล และสอนให้ขณะที่เยี่ยมบ้านด้วยกัน อันเป็นการ
ได้ ให้  อสม. ได้อบรมทั้ งภาคทฤษฎี และได้ปฏิบั ติ ใน
สถานการณ์จริง (สมศ.๙-๓-๑) (สมศ.๙-๓-2) 

สมศ.๙-๓-๑ 
สมศ.๙-๓-๒  

๔. ชุมชนหรือองค์กร
สร้างกลไกที่มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่ งยืน  โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

๔. ชุมชนบ้านเกาะกาเป็นชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประธานชุมชน และ อสม. ทั้งสองฝ่ายท างานร่วมกัน 
และสามารถท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ร่วมกันได้ดี 
ไม่ เคยมีปัญหาทะเลาะกันในเรื่องความแตกต่างทาง
ความคิด สามารถท ากิจกรรมที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการ
ออกก าลังกาย การสอนโภชนาการให้กับกลุ่มแม่บ้านใน
ชุมชน มีการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสุขภาพร่วมกัน   (สม
ศ.๙-๔-๑) โดยปราศจากข้อขัดแย้ง มีการไปศึกษาดูงาน
ร่วมกัน ในด้านการพัฒนาชุมชน และด้านสุขภาพ และเป็น

สมศ.๙-๔-๑ 
สมศ.๙-๔-๒ 
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ชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความสามัคคีให้แก่ชุมชน
อ่ืนได้เรียนรู้ จะเห็นภาพได้ชัดเจนจากผลจากการร่วมมือ
ร่วมใจกัน เมื่อชุมชนมีกิจกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาง
ศาสนา งานประเพณีต่างๆ (สมศ.๙ -๔ -๒) หรือแม้แต่
กิจกรรมที่ต้องการการแสดงความคิดเห็นจากชาวชุมชน ก็
พบว่า ประธานชุมชน และ อสม.และประชาชนในหมู่บ้าน
เกาะกา มีความสมัครสมานสามัคคีกันที่จะเข้าร่วมในทุกๆ
กิจกรรม และแม้ว่าบางครอบครัวจะมีผู้ป่วยที่นอนอยู่ที่บ้าน 
ก็จะสลับกันโดยอาศัยเพ่ือนบ้านหรือ อสม.มาอยู่เฝ้าดูแล
แทนให้ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยในบ้าน สามารถมาลงคะแนน
ออกเสียงได้ แสดงให้เห็นถึง ชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งเวลาที่มีอาจารย์และนักศึกษาไปด าเนิน
กิจกรรม ประชาชนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของ รพสต.ต่าง
ช่วยเหลือดูแลและร่วมมือกับ วพ.ต ารวจในการด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างราบรื่นและเกิดผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนในที่สุด 

 ๕. มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง 

๕. ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน
บ้านเกาะกา คือท าให้ชาวชุมชนบ้านเกาะกามีความเข้าใจ
ตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับตนเอง ครอบครัว และมี
การแนะน าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อสม. และประธาน
ชุมชนสามารถเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชาชนในชุมชน และเป็น
ตัวประสานระหว่างชุมชนกับหน่วยบริการด้านสุขภาพทั้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และชุมชนใกล้เคียง 
ส่งผลให้  อสม. รองประธาน อสม.และประธานชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ได้และ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
   ผลการด าเนินโครงการ พบว่าอสม. ที่เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้และการปฏิบัติเพ่ิมขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ (สม
ศ.๙-๕-๑) จากการติดตามผลเป็นระยะๆ ได้มีการสัมภาษณ์ 
และสอบถาม อสม. พบว่า อสม. ยังคงมีบทบาทและเป็น
ผู้น าในการออกก าลั งกาย และบริโภคที่ ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอ   การด าเนินการของ อสม.ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  
โดยภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ยังคงเป็นพ่ีเลี้ยง 
และคอยติดตามการด าเนินงาน พูดคุยปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆในการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลชุมชนของ 
รพสต. บ้านเกาะกา ผู้น าชุมชน ผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพใน
ชุมชน (สมศ.๙-๕-๒) และวางแผนแก้ไขปัญหา อุปสรรค

สมศ.๙-๕-๑ 
สมศ.๙-๕-๒ 
สมศ.๙-๕-๓ 
สมศ.๙-๕-๔ 
สมศ.๙-๕-๕ 
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ร่วมกับทางรพสต.บ้านเกาะกา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจึงได้จัดด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูอบรม 
อสม.เก่าและสร้าง อสม.ใหม่ ที่จะมาช่วยเป็นแกนน าการ
ดูแลสุขภาพในชุมชนและเป็นแกนน าในการป้องกันภาวะ
โภชนาการเกิน  ทั้งนี้ได้จัดโครงการอ้วนจ๋า เกาะกา ลาก่อน 
โดยให้ความรู้เน้นในเรื่องการให้ความรู้เรื่อง โรคอ้วน การให้
ความเข้าใจในการแยกประเภทอาหาร การรับรู้ถึงโทษของ
โรคอ้วน และตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
ออกก าลังกาย ท าให้ประชาชนในชุมชนเพ่ิมความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
ผลกระทบที่ได้จากด าเนินโครงการเกิดประโยชน์กับ อสม.
ในชุมชนบ้านเกาะกา (สมศ.๙ -๕ -๓) โดยเมื่อติดตาม
ประเมินผลลัพธ์โดยเปรียบเทียบ จากข้อมูลของรพ.สต.บ้าน
เกาะกาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ พบว่ามีปัญหาโภชนาการเกิน
ร้อยละ ๖๘.0๑ แต่เมื่อได้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดย 
อสม. พบว่าปัญหาโภชนาการเกินลดลง โดยติดตามตรวจ
ร่างกายประชาชนกลุ่มเดิม จ านวน ๒๓๒ คน ยังคงพบว่ามี
ปัญหาโภชนาการเกิน ร้อยละ๔๑.๘๑ (สมศ.๙-๕-3)  แสดง
ให้เห็นได้ชัดเจนว่าปัญหาดังกล่าวถูกแก้ไข และส่งผลดีต่อ
สุขภาพของ ประชาชนในชุมชน ที่มีแนวโน้มจะไม่เป็นโรค
อ้วน อันเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆ   อีกทั้ง อสม. ยังเป็น
แกนน าที่ดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน และประชาชน  
ตลอดจนเป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย 
    ถึงแม้ว่าจะพบว่าตัวเลขมีแนวโน้มลดลงก็ตาม แต่ ภาวะ
โภชนาการเกิน ถือเป็นปัญหาที่ส าคัญปัญหาหนึ่งที่จะต้อง
เฝ้าระวังและจับตามองไปตลอด เพราะงานวิจัยต่างๆ 
ทางด้านสุขภาพชี้ไปในทางเดียวกันว่าความอ้วนเป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ และมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต ต่อครอบครัว ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติ
อย่างแน่นอน 
   อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการ  มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างชุมชน รพสต. และวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ เพ่ือวางแผน และปรับปรุงวิธีการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนต่อไป (สมศ.๙-๕-๕) 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
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๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
เอกสำรหลักฐำน  (สมศ.๙)  
สมศ.๙-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
สมศ.๙-๑-๒ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
สมศ.๙-๒-๑  สรุปรายงานวิชาอนามัยชุมชน ชุมชนบ้านเกาะกา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สมศ.๙-๓-๑ ภาพถ่ายการจัดอบรมความรู้และฝึกทักษะเพ่ิมเติมส าหรับผู้น าชุมชน อสม. 

ของชุมชนบ้านเกาะกา 
สมศ.๙-๓-๒ ภาพถ่ายการฝึกอบรมเพ่ิมเติมและทบทวนความรู้ด้านสุขภาพ 
สมศ.๙-๔-๑ ภาพถ่ายการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพร่วมกันระหว่าง ชุมชน วพ. และรพสต.บ้านเกาะกา 
สมศ.๙-๔-๒ ภาพถ่ายสมาชิกของชุมชนบ้านเกาะกางานท าบุญไทยพรวน อ.ปากพลี จว.นครนายก 
สมศ.๙-๕-๑ ผลด าเนินโครงการอบรมความรู้และฝึกทักษะเพ่ิมเติมส าหรับผู้น าชุมชน อสม. 
สมศ.๙-๕-๒ 
สมศ.๙-๕-๓ 

ภาพถ่ายการร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆในการด าเนินงาน 
ผลกระทบที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชนบ้านเกาะกา 

สมศ.๙-๕-๔ รายงานการประชุมร่วมกับรพสต.   
 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘ ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำงๆ (สมศ.๑๘.๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
หมำยเหตุ มาตรการส่งเสริมต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- ปฏิบัติได้  

๑ ข้อ 
ปฏิบัติได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๔ – ๕ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘.๑ ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคม ภำยในวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจในประเด็น
ด้ำนจิตอำสำ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

๑.มีการเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) 

๑. การด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มุ่งเน้น
ให้บุคลากรตลอดจนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
จิตอาสา เพ่ือให้การบริการโดยมุ่งประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและ
สังคมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมความมีจิตอาสา ตามวงจรคุณภาพ  

สมศ.๑๘.๑-๑-๑ 

สมศ.๑๘.๑-๑-๒ 

สมศ.๑๘.๑-๑-๓ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

PLAN : มีการก าหนดกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 
(1๘.1-1-๑) ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดย
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พ ย าบ าล ต า ร ว จ  ใน ปี  ๒ ๕ ๕ ๓  จ น ถึ งปั จ จุ บั น 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเห็นชอบ
ให้จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นผู้
ที่มีอัตลักษณ์จิตอาสา โดยหลักสูตรมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและท ากิจกรรม
เพ่ือสังคม (1๘.1-๑-๒)  

DO: ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่กิจกรรม
จิตอาสาในหน่วยต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(๑๘.1-๑-๓) เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านจิตอาสาให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วยกิจกรรมภายใน 
และนอกหน่วยงาน ได้แก่ กิจกรรมอาสาบริการสังคม 
โดยชมรมดนตรีไทย (๑๘.1-๑-๔) โครงการจิตอาสา
ช่วยเหลือบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลเด็ก (๑๘.1-๑-๕) 
และโครงการจิตอาสาเพ่ิมโลกสีเขียว  (๑๘.1-๑-๖) ที่
บูรณาการอยู่ในวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เป็นต้น  

CHECK : จากผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในสถาบันในด้านของการพัฒนาอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และมีการประเมินผล
กิจกรรมจิตอาสาที่ชัดเจนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย

พยาบาลต ารวจ ( = 4.๕๑, SD. = 0.๖๗)  (1๘.1-๑-
๗) 

ACT: ผลการประเมินโครงการและกิจกรรมที่ได้รับ
ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการจะถูกกลั่นกรอง และ
บรรจุเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการ กิจกรรมจิตอาสา

 

สมศ.๑๘.๑-๑-๔ 

สมศ.๑๘.๑-๑-๕ 

สมศ.๑๘.๑-๑-๖ 

สมศ.๑๘.๑-๑-๗ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๒.บรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๖ มี ๑ แผน 
และด าเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน คิดเป็น ร้อยละ 
๑๐๐ (1๘.1-๑-๑) 

สมศ.1๘.1-๑-๑ 

 ๓. มีประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

๓.จากผลการส ารวจ แผนงานปลูกจิตส านึกจิตอาสาที่

ชัดเจนในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.๓๑, SD. = 0.53) 
ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมด้านการปลูกจิตส านึกจิตอาสา เป็นการสร้าง
คุณค่าให้ทั้งต่ออาจารย์และนักศึกษา และส่งผลต่อ
คุณค่าของสถาบัน (1๘.1-๑-๗) 

สมศ.1๘.1-๑-๗ 

 

๔. มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนหรือสังคม 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ ของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ โดยจากการส ารวจผู้ใช้บัณฑิตจ านวน 
๗๐ คน พบว่า มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่
เป็นผู้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเวลาส่วนตนในการท างาน

เพ่ือองค์กรในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๕, SD. = 0.96) 
มีความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้ขยัน อดทน 

อาสางานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในระดับมากที่สุด ( =
4.57 , SD. = 0 .57 ) มีความพึงพอใจในผู้ ส าเร็จ
การศึกษาที่ เป็นผู้ ให้บริการโดยไม่ เลื อกชั้นวรรณะ 
ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน

ระดับมากที่สุด ( =๔.85, SD. = 0.๕6) มีความพึง
พอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นผู้อุทิศตน มีจิตอาสา 
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรอ่ืนๆในระดับมากที่สุด 

( =4.44, SD. = 0.76) (1๘.1-๔-1) 

สมศ.1๘.1-๔-1 

 ๕. ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษาพยาบาลต ารวจ
อาสาเข้าร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้น า
ฟ้ืนฟูศิลธรรมโลก ครั้งที่ ๘ คือนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 

สมศ.๑๘.๑-๕-๑ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

สุธาสินี ทองยศ และคณะ โดยได้รับประกาศนียบัตรที่ได้
ท าหน้าที่เป็นผู้น ากิจกรรมด้านศิลธรรม (V-Cheer) ให้
ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และนอกจากนี้ใน
กิจกรรมเดียวกันยังมีนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ณัฐวดี 
เพ็ชรจรุณ และนักศึกษาพยาบาลต ารวจสายฝน พันโต 
ได้รับประกาศนียบัตรที่ได้ท าหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์
สอบ (supervisor) ของชมรมพุทธศาสตร์สากล ใน
อุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โดยให้ไว้ ณ 
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (1๘.1-5-1) 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 

๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน สมศ.๑๘.๑ 
สมศ.๑๘.๑-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 

สมศ.๑๘.๑-๑-๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 

สมศ.๑๘.๑-๑-๓ รายงานการประชุมถ่ายทอดแผน 

สมศ.๑๘.๑-๑-๔ โครงการ “สร้างจิตส านึกความเป็นไทยเพ่ือพัฒนานักศึกษาพยาบาลต ารวจอย่างยั่งยืน” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สมศ.๑๘.๑-๑-๕ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือบ้านพักพิงฯ โรงพยาบาลเด็ก 

สมศ.๑๘.๑-๑-๖ โครงการจิตอาสาเพิ่มโลกสีเขียว 

สมศ.๑๘.๑-๑-๗ ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบันต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สมศ.๑๘.๑-๔-๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

สมศ.๑๘.๑-๕-๑ เกียรติบัตรของนักศึกษาจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘.๒ ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นด้ำนกำรท ำควำมดีเพื่อสังคม 
ภำยนอกสถำบัน 

ผลกำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

 ๑ . มีการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้จัดโครงการ “อบรม
อาสาป้องกันยาเสพติด” ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖  และตาม
นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ 
ได้น าผลการประเมินโครงการ อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันยาเสพติดประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (สมศ.
๑๘.๒-๑-๑) มาปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนการจัด
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (สมศ.๑๘.๒ -๑-๒)  
และด าเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ จากนั้นมีการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ (สมศ.๑๘.๒-๑-๓) เพ่ือน าผลที่ได้ไป
ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อชี้น า 
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมต่อไป  

สมศ.๑๘.๒-๑-๑ 

สมศ.๑๘.๒-๑-๒ 

สมศ.๑๘.๒-๑-๓ 

 

 

 ๒. บรรลุเป้าหมายตามแผน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ผลการด าเนินโครงการอบรมอาสาป้องกันยาเสพ
ติด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์หลัก 
๖ ข้อ คือ เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านยาเสพติด เพ่ือ
พัฒนาทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมมีแนวทางในการร่วมสอดส่องดูแลป้องกัน
ปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิต
อาสาและมีประสบการณ์ในการร่วมป้องกันปัญหา
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ยาเสพติด เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ารวมโครงการน า
ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมป้องกันยาเสพติด และ
เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันในการร่วมมือ
ป้องกันปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา ๖ ของ
โรงเรียนสวนลุม พินี   จ านวน  ๘๕  คน  และ
นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่  ๔  ซึ่ งผลการ
ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการครบทั้ง 
๖ ข้อ หรือบรรลุตามแผนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ 
เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านยาเสพติด เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในการปฏิ เสธยาเสพติด  เพ่ือให้ผู้ เข้ าอบรมมี
แนวทางในการร่วมสอดส่องดูแลป้องกันปัญหายา
เสพติด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตอาสาและมี
ประสบการณ์ในการร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด 
เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้ารวมโครงการน าความรู้จาก
การเรียนการสอนในรายวิชาที่ เกี่ ย วข้องมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมป้องกันยาเสพติด และเพ่ือ
สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันในการร่วมมือ
ป้องกันปัญหายาเสพติด ภายหลังเข้าร่วมโครงการ 
รวมถึ งจ านวนผู้ เข้ าร่วม โครงการบรรลุตาม
เป้าหมายคือ ร้อยละ ๑๐๐ (สมศ.๑๘.๒-๑-๓) 

 ๓. มีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน 

โครงการอบรมอาสาป้องกันยาเสพติด ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบัน โดยประเมินจากแบบประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเอง ในระดับดีมาก ( X  = 4.6๕, SD = ๐.๕๓) 
และจากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า
อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ อีก ท าให้ได้ข้อ
สังเกตุว่า นักเรียนเห็นว่ากิจกรรมมีประโยชน์ และ
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จากกิจกรรมฐานระดมสมองพบว่านักเรียนสามารถ
เกิดการพัฒนากระบวนการคิดในการดูแลตนเอง
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีทักษะการคิดใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดกับเพื่อน หรือ
เกิดในครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชนที่อาศัย
อยู่  ซึ่ งผลลัพ ธ์ดั งกล่ าวข้ างต้ นสื่ อ ให้ เห็ น ว่ า
โครงการฯ มีประโยชน์จริง และสร้างคุณค่าให้กับ
สถาบันในแง่ของการชี้น า และป้องกันปัญหาสังคม
ได ้(สมศ. ๑๘.๒-๑-๓) 

๔ . มี ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เกิ ด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม 

การด าเนินโครงการอบรมอาสาป้องกันยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจุดเน้นในการส่งเสริม
แนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดทั้งต่อตัว
ผู้เข้าร่วมโครงการ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนและสังคมได้  ตลอดจนให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความส านึกรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม
ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม โดยผล
การประเมินในประเด็นของการน าไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่า สามารถน าความรู้
และทักษะจากการเข้ารับการอบรมไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนในระดับดี ( X  = 4.๗๒, SD = 
๐.๕๐) (สมศ.๑๘.๒-๑-๓) 

 

 ๕ .  ได้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

-  

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 

๔ ข้อ ๔ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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เอกสำรหลักฐำน สมศ.๑๘.๒ 
สมศ.๑๘.๒-๑-๑ รายงานการประเมินผลโครงการอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
สมศ.๑๘.๒-๑-๒ แผนการด าเนินงานโครงการอบรมอาสาป้องกันยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
สมศ.๑๘.๒-๑-๓ รายงานการประเมินผลโครงการอบรมอาสาป้องกันยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ภาควิชาต่าง ๆ ยังไม่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. ขาดนโยบายการบูรณาการ การบริการวิชาการแก่สังคม  
 
 

องค์ประกอบที่ ๖  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (กระบวนกำร) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑ์มำตรฐำน :  

๑. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
๒. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๖. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
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คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ หรือ ๖ ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
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 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ๒๕๕๖ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
กล่าวคือ การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุ งศิ ลป วัฒ นธรรม ไทย  และมี หน่ วยงาน
รับผิดชอบคือ ฝ่ายพัฒนา ๒ (๖.๑-๑-๒) และมีการ
ก าหนดแผนจัดการโครงการกิจกรรมนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๖.๑-๑-๓)(๖.๑-๑-๔) 

๖.๑-๑-๑    
๖.๑-๑-๒   
๖.๑-๑-๓   
๖.๑-๑-๔  

 มีการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาสังคีตนิยม ประมวลรายวิชาสังคีต
นิยม (๖.๑-๒-๑) และมีการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา 
โด ย จั ด โค ร งก ารท าบุ ญ  แ ล ะ รด น้ า ข อ พ ร
ผู้บังคับบัญชาในวันสงกรานต์ (๖.๑-๒-๒) โครงการ
พิธีท าบุญคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ (๖.๑-๒-๓) โครงการกิจกรรมไหว้ครู (๖.๑-
๒ -๔) โครงการสืบสานประเพณี  ถวายเทียน
เข้าพรรษา (๖.๑-๒-๕)  

๖.๑-๒-๑   
๖.๑-๒-๒  
๖.๑-๒-๓  
๖.๑-๒-๔  
๖.๑-๒-๕  

 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้ านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เผยแพร่กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน คือ 
การแสดงดนตรีไทยแก่ผู้รับบริการโรงพยาบาล
ต ารวจ (๓.๒-๓-๓) (๖.๑-๓-๑)   

๖.๑-๓-๑   

 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 ๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผล
โครงการในรายวิชาสังคีตนิยม (๖.๑-๔-๑) และการ
ประเมินผลโครงการท าบุญ และรด น้ าขอพร
ผู้บังคับบัญชาในวันสงกรานต์ (๖.๑-๔-๒) โครงการ
พิธีท าบุญคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ (๖.๑-๔-๓) โครงการกิจกรรมไหว้ครู (๖.๑-
๔ -๔) โครงการสืบสานประเพณี  ถวายเทียน
เข้าพรรษา (๖.๑-๔-๕) 

๖.๑-๔-๑   
๖.๑-๔-๒  
๖.๑-๔-๓  
๖.๑-๔-๔  
๖.๑-๔-๕  
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 มี ก ารน าผลการประ เมิ น ไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 

๕. บูรณาการโครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียน
เข้าพรรษา กับการเรียนการสอนในรายวิชาสังคม
และวัฒนธรรม (๖.๑.๕.๑)  

๖.๑-๕-๑  
  

 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

 ๖. ชมรมดนตรีไทยเข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา “๕ ธันวา มหาราช” 

๖.๑-๖-๑  

 

ผลกำรประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ น้ ำหนัก 

(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำคะแนน 

ที่ได้ 

ค่ำคะแนน 

ถ่วงน้ ำหนัก 

ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- ด าเนินการ  ๕ ข้อ ๕ - 

 
เอกสำรหลักฐำน ๖.๑ 
๖.๑-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๖ หน้า ๑๙ 
๖.๑-๑-๒ ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๑๒/๒๕๕๖ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  
   ลง ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖ 
๖.๑-๑-๓ แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๖.๑-๑-๔ ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๖.๑-๒-๑ ประมวลรายวิชาสังคีตนิยม  
๖.๑-๒-๒ โครงการท าบุญ และรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาในวันสงกรานต์ 
๖.๑-๒-๓ โครงการพิธีท าบุญคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
๖.๑-๒-๔ โครงการกิจกรรมไหว้ครู  
๖.๑-๒-๕ โครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียนเข้าพรรษา 
๖.๑-๔-๑ ผลการประเมินโครงการในรายวิชาสังคีตนิยม   
๖.๑-๔-๒ ผลการประเมินโครงการท าบุญ และรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาในวันสงกรานต์ 
๖.๑-๔-๓ ผลการประเมินโครงการพิธีท าบุญคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
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๖.๑-๔-๔ ผลการประเมินโครงการกิจกรรมไหว้ครู 
๖.๑-๔-๕ ผลการประเมินโครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียนเข้าพรรษา 
๖.๑-๕-๑ ประมวลรายวิชาสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๖.๑-๖-๑ ก าหนดการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ.๑๐) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้  

๑ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๔ ข้อ 
ปฏิบัติได้  

๕ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑ .  มี ก า ร
ด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)  

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษา 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และหรือภูมิปัญญาไทย สนับสนุนให้บุคคลากรและนักศึกษาน า
ความรู้ที่ได้ในการเรียนการสอนมาใช้สืบสานและเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย อีกทั้งท าให้เกิดการ
ตระหนักถึงคุณธรรมอันดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ปี 
๒๕๕๖ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาและ
กิจการพิเศษร่วมกับฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการ
โครงการตามที่ก าหนดไว้ และครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน ด าเนินงานตามแผน ติดตามประเมินผล และ
น าผลไปพัฒนา ดังนี้ 

๑. กำรวำงแผน 
         วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม
การอนุ รักษ์  ส่ งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไว้ ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ใน ๒ ประเด็น คือ 

๑.) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิ

สมศ.๑๐-๑-๑ 
สมศ.๑๐-๑-๒ 
สมศ.๑๐-๑-๓ 
สมศ.๑๐-๑-๔ 
สมศ.๑๐-๑-๕ 
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ปัญญาไทยที่ด ีไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ 

๒.) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา 

๒. กำรด ำเนินกำรตำมแผน 
๑.) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ

หรือภูมิปัญญาไทยที่ดี มีกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมวันปิยมหาราช : ผู้บริหารพร้อมด้วย

ข้าราชการต ารวจและนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
บังคมพระบรมรูปราชกาลที่ ๕ ณ ลานพระราชวังดุสิต และ ณ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
และกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม : นักศึกษา
พยาบาลต ารวจ แสดงดนตรีไทยร่วมกับ นักเรียนนายร้อยต ารวจ 
ในพิธีบวงสรวง ฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

- กิจกรรมพิธีวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
- กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชา

วันสงกรานต์  
- พิธีไหว้ครู 

๒.) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ได้แก่  

 -  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา โดย
รายวิชาสังคมและวัฒนธรรม 
           ๓ . กำรติดตำมประเมินผล 
                โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือ
ภูมิปัญญาไทย ส่วนใหญ่ได้จัดท าแบบสอบถามประเมิน โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งผลการประเมินติดตามในภาพรวมของ
การท างานในคณะกรรมการนักศึกษาและชมรมต่างๆ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๐ SD = 
๐.๓๙) โดยผลจากการประเมินจะมาเป็นฐานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านดังกล่าวต่อไป  
         ๔. กำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนปรับปรุง
การด าเนินการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิ
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ปัญญาไทย โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการ
ปี งบประมาณ  ๒๕ ๕ ๗  ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บน โยบ าย  และ
วัตถุประสงค์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๒. บรรลุ
เป้าหมายตามแผน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐  

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจด าเนินการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 
๑๐๐ โดยได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
     ๑) โครงการพิธีท าบุญคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 
     ๒) โครงการไหว้ครู วิทยาลัยพยาบาลต ารวจการประกวดพาน 
การประกวดกลอนไหว้ครู 
     ๓) โครงการท าบุญรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ 
     ๔) โครงการมอบหมวกนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๒ รุ่น
ที่ ๔๐ 
     ๕) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
รุ่นที่ ๔๕ 
     ๖) โครงการ วิชาสังคีตนิยม นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 
๒ 
     ๗) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลต ารวจ รุ่นที่ ๓๘ 
     ๘) โครงการพิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต รุ่นที่ ๓๗ 
     ๙) โครงการสืบสานประเพณี ถวายเทียนเข้าพรรษา 
   ๑๐) โครงการด าเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาชมรมพุทธศาสน์ 
   ๑๑) กิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษาการแสดงดนตรี 

สมศ.๑๐-๒-๑  
ถึง  
สมศ.๑๐-๒-๑๑ 
 

 ๓. มีการ
ด าเนินงาน
สม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖  และมีการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
และแผนการด าเนินงานระยะ 4 ปี ไว้อย่างชัดเจน และมีการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

สมศ.๑๐-๒-๑  
ถึง  
สมศ.๑๐-๒-๑๑ 

๔. เกิด
ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน 

๔. ได้มีการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ การด าเนินงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มุ่ง
สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมาได้สร้างประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ และสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ การถวายเทียน
เข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมพิธีท าบุญรดน้ าขอพร

สมศ.๑๐-๔-๑ 
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ผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ พิธีไหว้ครู และอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นการ
ยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากร และนักศึกษาพยาบาลต ารวจ พบว่า 
นักศึกษามีความสนใจในการท ากิจกรรมและรู้สึกว่าได้ท าประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม ( X = ๓.๕๒ SD = ๐.๓๕) 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๕ . ได้ รับ การ
ยกย่องระดับชาติ
และหรือนานาชาติ 

๕. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ร่วมจัดงานมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยการแสดงดนตรีไทยร่วมกับ
นักเรียนนายร้อยต ารวจ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร และนอกจากนี้นักศึกษาพยาบาลต ารวจยังได้รับ
การยกย่องว่ามีความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคมแห่งประเทศ
ไทย 

สมศ.๑๐-๕-๑ 
สมศ.๑๐-๕-๒ 
 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๕  ข้อ ๕  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำนสมศ.๑๐ 
สมศ.๑๐-๑-๑ ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ลง ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ 
สมศ.๑๐-๑-๒ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
สมศ.๑๐-๑-๓ ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่  ๑๒/๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิง

ยุทธศาสตร์  ลง ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
สมศ.๑๐-๑-๔ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
สมศ.๑๐-๑-๕ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สมศ.๑๐-๒-๑ 
ถึง ๑๐-๒-๑๑ 

โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผลการประเมินโครงการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ และปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สมศ.๑๐-๔-๑ การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๕๖ 
คณะกรรมการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สมศ.๑๐-๔-๒ รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาลต ารวจเกี่ยวกับการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สมศ.๑๐-๕-๑ หนังสือเชิญประชุมเตรียมการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 
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สมศ.๑๐-๕-๒ กิตติบัตร จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๑) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได้  
๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๕ ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 ๑ . การมีส่ วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี  

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี ๒๕๕๖ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัด/เข้าร่วมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าแผนประจ าปีให้บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และจัดตารางรายชื่อบุคลากรแบบสุ่มไว้เพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก จากการด าเนินการตามแผน ท าให้ทุกคนใน
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อม
เพรียงสวยงามและสม่ าเสมอ เช่น การท าบุญตักบาตรทุก
เทศกาลวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น  โดยมีบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ผลจากการท า
กิจกรรมก่อให้เกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้ศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต  

ผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร และ
นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พบว่า บุคลากรและ
นักศึกษาพยาบาลต ารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สมศ.๑๑-๑-๑ 
สมศ.๑๑-๑-๒ 
สมศ.๑๑-๑-๓ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น พิธี
ไหว้ครู พบว่า บุคลากร และนักศึกษา รู้สึกมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มีโอกาสแสดง
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
๔ .๘ ๗  SD =๐ .๓ ๓ ) พิ ธี ท า บุ ญ แ ล ะ รด น้ า ข อ พ ร
ผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ พบว่า บุคลากร และนักศึกษา 
รู้สึกว่าการจัดกิจกรรมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจและ
อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมของไทย และท าให้รู้จัก
กตัญญูต่อผู้มี อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๘๗ SD =
๐.๓๓) 

 ๒. สิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานที่เป็นประจ าทุกวันและมีโครงการ ผาสุก
ยั่งยืน ซึ่งรวมกิจกรรม ๕ส ไว้ด้วยกันที่จัดเป็นประจ าทุกปี 
และได้ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษา
พยาบาล รวมทั้งนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลทุกคน นอกจากนี้
ยังจัดให้มีถังขยะแยกเป็นสัดส่วน มีฝาปิดมิดชิด ทั้งด้าน
ภายนอกอาคาร และในห้องท างาน ห้องน้ า และหอพักจัด
ตกแต่งห้องโถงชั้น ๑ ด้วยตัวอักษรเป็นข้อความเตือนใจที่
เป็นค าขวัญของชาววิทยาลัยพยาบาลต ารวจทุกคน ทุกรุ่น 
ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ รับผิดชอบ อดทน สามัคคี 
เพ่ือกระตุ้นเตือนความคิดสามารถน าไปปฏิบัติได้ ใน
วิชาชีพพยาบาล และตกแต่งห้องต่าง ๆ ในอาคารด้วย
วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัด  

สมศ.๑๑-๒-๑ 
สมศ.๑๑-๒-๒  

 ๓. มีปรับแต่งและรักษา
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจัดแต่งภูมิทัศน์บริเวณหน้า
วิทยาลัยเป็นซุ้มและปลุกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาว
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้แก่ ต้นชวนชม และต้นไม้อ่ืน 
ๆ รวมทั้งได้จัดสวนหย่อมส าหรับพักผ่อนด้านข้างของ
อาคารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และดาดฟ้าชั้น ๘ โดยมี
เจ้าหน้าที่ดูแล ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมท าให้ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
สวยงามร่มเย็น  

สมศ.๑๑-๑-๓ 
สมศ.๑๑-๓-๑ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๔. การจัดให้มี พ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริม
ต่อการจัดกิจกรรม และมีการ
จัดกิจกรรมสม่ าเสมอ  

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาคาร ๗ ชั้น และดาดฟ้า 
ซึ่งใช้ พ้ืนที่ เป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องกิจกรรมนักศึกษา 
ห้องท างานของบุคลากร หอพักนักศึกษา หอพักอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ และห้องประชุมอยู่ภายในอาคารเดียวกัน
ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ทุกพ้ืนที่อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ยังมีอาคารอเนกประสงค์ 
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนวิชาฝึกแบบ
ต ารวจและพละศึกษา การเล่นและฝึกซ้อมกีฬา สถานที่
รับประทานอาหาร ชมรมดนตรีไทย รวมทั้งยังมีหอพัก
ชาย ส าหรับเป็นที่พักของนักศึกษาพยาบาลต ารวจชาย 
อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ให้ความส าคัญ
กับการใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่ห้อง
ประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ ห้องโถงชั้น ๑ หน้าพระรูป
รัชกาลที่ ๕ และลานจอดรถหน้าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ในการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และประเพณีของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
อาทิ เช่น พิธีท าบุญคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจการไหว้ครู การแสดงดนตรีไทย การมอบหมวก
นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล ต า ร ว จ  ชั้ น ปี ที่  ๒  พิ ธี ม อ บ
ประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น      

สมศ.๑๑-๑-๓ 
สมศ.๑๑-๔-๑ 
สมศ.๑๑-๔-๒ 
สมศ.๑๑-๔-๓ 

 ๕. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕ 

๕. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจส ารวจระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากร และนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ต่อความร่ม
รื่นสวยงามของอาคาร สวนหย่อม และบริเวณโดยรอบ 
รวมถึงความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ
สุขลักษณะของโรงอาหาร และห้องน้ า ได้ผลการประเมิน
เท่ากับ ( X =๓.๕๔  SD =๐.๘๓ ) 

สมศ.๑๑-๑-๓ 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
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๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

เอกสารหลักฐาน (สมศ.๑๑) 

๑๑-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๑๑-๑-๒ ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 
๑๑-๑-๓ 

 
รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ ในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๑-๒-๑ โครงการผาสุกยั่งยืน 
๑๑-๒-๒ ภาพถ่ายค าขวัญ 
๑๑-๓-๑ ภาพถ่ายสวนหย่อมบริเวณด้านหน้า ด้านข้างวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และดาดฟ้า ชั้น ๘ 
๑๑-๔-๑ ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมห้องประชุมรัตนะกนก ชั้น ๗ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๑๑-๔-๒ ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมห้องโถง ชั้น ๑ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๑๑-๔-๓ ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ลานจอดรถหน้าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
จุดแข็ง 

๑. มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
หลายกิจกรรม เช่น ดนตรีไทยอุดมศึกษา กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมของสถาบัน  
 
 
องค์ประกอบที่ ๗  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑   ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. สภาสถาบันปฏิบัติ
ห น้ าที่ ต ามที่ ก ฎ ห ม าย
ก าหนดครบถ้วนและมีการ
ป ร ะ เมิ น ต น เอ ง ต า ม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด

๑. คณะกรรมการ วพ.(สภาสถาบัน)ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดครบถ้วน  และมีการประเมินตนเองตาม
ห ลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก าห น ด  มี ผ ลก ารป ระ เมิ น ตน เอ งขอ ง
คณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และ ผลการประเมิน
ตนเองของผู้บริหาร  (๗.๑-๑-๑) 

๗.๑-๑-๑ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ล่วงหน้า 
 ๒ .  ผู้ บ ริ ห า ร มี
วิ สั ย ทั ศ น์  ก าห น ด ทิ ศ
ทางการด าเนินงานและ
สามารถถ่ ายทอดไปยั ง
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ มี
ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า ร
วางแผนกลยุทธ์มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ใน การป ฏิ บั ติ ง าน และ
พัฒนาสถาบัน 

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน โดยมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๕๖ (๗.๑-๒-๑) 

๗.๑-๒-๑ 

 ๓ . ผู้ บ ริ ห ารมี ก า ร
ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมายรวมทั้ ง
สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด า เนิ น งานของ
สถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

๓. ผู้ บ ริห ารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน โดย
ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากร
ในสถาบัน โดยประกาศเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน และประชุม
คณะกรรมการบริหาร วพ.(๗.๑-๓-๑) 

๗.๑-๓-๑ 

๔. ผู้บริหารสนับสนุน
ให้บุคลากรในสถาบันมี
ส่ วนร่ วม ในการบริหาร
จัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม โดยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการ
สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหน้าที่
ต่างๆ(๗.๑-๔-๑) 

๗.๑-๔-๑ 

 ๕. ผู้บริหารถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ข อ ง ส ถ า บั น เต็ ม ต า ม
ศักยภาพ 

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือ ให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ โดยในการ
ประชุมแถลงนโยบายและการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจโดยทั่วถึงกัน (๗.๑-๕-๑), (๗.๑-
๓-๑)  ผู้บริหารส่งเสริมให้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ความรู้และส่งตัวบุคลากรในสังกัดทุกระดับชั้นเข้ ารับการ

๗.๑-๕-๑ 
๗.๑-๕-๒ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ (๗.๑-๕-๒) 

๖. ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลโดย
ค านึ งถึ งประโยชน์ ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ดังนั้น ผู้บริหารได้ให้ความรู้และทบทวนการปฏิบัติงาน  การ
ด ารงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดีโดยให้ค านึงถึง
ชื่อเสียงและประโยชน์องสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้จากผลการประเมินผู้บริหาร(๗.๑-๖-๑) 

๗.๑-๖-๑ 

๗ .  ส ภ า ส ถ า บั น
ประเมินผลการบริหารงาน
ของสถาบันและผู้บริหาร
น า ผ ล ก ารป ระ เมิ น ไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

๗. สถาบันมีการประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหาร (๗.๑-๖-๑) และน าเสนอผลการประเมินรายงานที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ทราบ (๗.๑-๗-๑)  และ
ผู้บริหารได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน โดย
ได้ น า ไป ใช้ ในการแถลงน โยบายของการบริห ารของ
ผู้บังคับบัญชาในปีต่อไป(๗.๑-๗-๒) 

๗.๑-๗-๑ 
๗.๑-๗-๒ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๗.๑  
๗.๑-๑-๑ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ วพ. (สภาสถาบัน) 
๗.๑-๒-๑ -ค าสั่ง วพ. ที่ ๑๒๓/๕๔ ลง ๒๓ ก.ย.๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ วพ. 
    -รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑-๔/๕๖ 
   -แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗.๑-๓-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ.ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๗.๑-๔-๑ ค าสั่ง วพ. ที่ ๑๒/๒๕๕๖  ลง ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
๗.๑-๕-๑ รายงานการประชุมแถลงนโยบาย ผบก.วพ. เมื่อ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๖  
๗.๑-๕-๒ โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร วพ., แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน, โครงการผู้มี
 คุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม อบรม 
 สัมมนา 
๗.๑-๖-๑ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
๗.๑-๗-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่  ๙ /๕๕เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๕๕ วาระท่ี ๕.๑ 
๗.๑-๗-๒ รายงานการประชุมแถลงนโยบาย ผบก.วพ. เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๖ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้(สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๙๐ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ได้ก าหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในด้านการผลิตบัณฑิต 
(๗.๒-๑-๑)  ได้แก่ การจัดการความรู้เรื่อง “การ
พัฒนาผู้เรียนวิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ (๗.๒-๑-๒) และด้านการวิจัย  ได้แก่ การ
จัดการความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์”  
(๗.๒-๑-๓)   

๗.๒-๑-๑  
๗.๒-๑-๒ 
๗.๒-๑-๓ 

 ๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ ๑ 

๒ . วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ ได้ ก า ห น ด
กลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ได้แก่  อาจารย์ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และคณะกรรมการวิจัยฯ 
(๗.๒-๑-๑) 

๗.๒-๑-๑ 

 ๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง  (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
๑ แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ไป สู่ บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

๓ . ค ณ าจ ารย์ ใน ภ าค วิ ช า  พ อ . ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน 
ร่วมกันแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างพัฒนา
ผู้ เรียนในรายวิชาเภสัชวิทยา (๗.๒-๓-๑) และ 
คณะกรรมการวิจัยฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๗.๒-๓-
๒) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรใน วพ.
ในโครงการ”การจัดการความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยทางการพยาบาล”
เพ่ือให้ได้แนวทางที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (๗.๒-
๓-๓)   

๗.๒-๓-๑  
๗.๒-๓-๒ 
๗.๒-๓-๓ 

๔ . มี ก ารรวบ รวมความรู้ ต าม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ๑ ทั้งที่

๔. ในส่วนของการจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนา
ผู้เรียนวิชาเภสชัวิทยาฯ” นั้นได้รวบรวมความเห็น

๗.๒-๔-๑  
๗.๒-๔-๒ 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๙๑ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
อ อ ก ม า เป็ น ล าย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร 
(explicit knowledge) 
 

จากนักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
และรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา
รวมถึงอาจารย์ผู้สอน มาก าหนดเป็นแนวทาง
พัฒนาผู้เรียนให้ภาควิชาน าไปปรับใช้ (๗.๒-๓-๑) 
   ในส่วนของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ “การจัดการ
ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ทางการพยาบาล” เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา เพื่อ
การปรับปรุง (๗.๒-๓-๓) มีการเผยแพร่เป็น
หนังสือเวียนให้แต่ละภาควิชารับทราบ (๗.๒-๔-๑) 
และบรรจุไว้ในคู่มือบริหารการวิจัย เพ่ือให้
คณะกรรมการวิจัยฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป (๗.๒-๔-๒) 

 
 

 ๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน
หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
แ ล ะจ าก ค ว าม รู้ ทั ก ษ ะข อ งผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

๕. อาจารย์ภาควิชา พอ. ได้น าความรู้จากการ
จัดการความรู้เผยแพร่ให้นักศึกษาผ่านทางเวบไซต์ 
(๗.๒-๕-๑) และน าแนวทางพัฒนาผู้เรียนไปใช้จริง
กับผู้เรียน (๗.๒-๕-๒)และในส่วนของการวิจัย ได้
น าแนวทางจากการจัดการความรู้ไปทดลองใช้จริง 
เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๗.๒-๕-๓) และ
เผยแพร่เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ (๗.๒-๕-๔) 

๗.๒-๕-๑  
๗.๒-๕-๒ 
๗.๒-๕-๓ 
๗.๒-๕-๔ 
 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน ๗.๒ 
๗.๒-๑-๑ ขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๗.๒-๑-๒ แผนการจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาผู้เรียนวิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ” 
๗.๒-๑-๓ แผนการจัดการความรู้เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและ 

  งานสร้างสรรค”์ 
๗.๒-๓-๑ รายงานการประชุมภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 23 ม.ค.2556 
๗.๒-๓-๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 
 มี.ค.2557 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๙๒ 
 

๗.๒-๓-๓ โครงการ “การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางการพยาบาล” 
๗.๒-๔-๑ หนังสือเวียนแจ้ง “แนวทางการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและ 

  งานสร้างสรรค”์ 
๗.๒-๔-๒ คู่มือบริหารงานวิจัย 
๗.๒-๕-๑ เวบไซต์แสดงการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาเภสัชวิทยา 
๗.๒-๕-๒ แผ่น CD บันทึกการสอนวิชาเภสัชวิทยา 
๗.๒-๕-๓ รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย 
๗.๒-๕-๔ หลักฐานเวบไซต์แสดงการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ(สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีแผนระบบสารสนเทศ
(Information System Plan)  

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(๗.๓-๑-๑) 
 ที่สอดคล้อง กับร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของส านักงานต ารวจ แห่งชาติ 
พ.ศ .๒๕๕๒ -๒๕๕๖ และแต่ งตั้ งคณะท างานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
และการสื่อสาร(๗.๓-๑-๒)  

๗.๓-๑-๑  
๗.๓-๑-๒  
 

 ๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของสถาบันโดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนการวิจัย
การบริหารจัดการและการเงิน 
และสามารถน าไปใช้ ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา (๗.๓ -๒-๑) และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (๗.๓-๒-๒) ครอบคลุม ในเรื่อง 
การเงิน บุคลากร งานวิจัยและวิชากการ การบริการ
วิชาการแก่สังคม การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์  

๗.๓-๒-๑  
๗.๓-๒-๒  

 ๓. มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสิน ใจ โดยประเมินจากผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคลากรในวิทยาลัย

๗.๓-๓-๑  



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๙๓ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
พยาบาลต ารวจ และนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
3.๔๒  (๗.๓-๓-๑)  

๔. มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

๔. คณะกรรมการAdmin มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
(๗.๓-๔-๑) 

๗.๓-๔-๑  

 ๕ . มี ก ารส่ งข้ อ มู ล ผ่ าน
ระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภ ายน อกที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่
ก าหนด 

๕. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบฐาน ข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA online ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)(๗.๓-๕-๑) 

๗.๓-๕-๑  

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๗.๓ 
๗.๓-๑-๑ แผนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๕ 
๗.๓-๑-๒ ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่ ๓๔ /๒๕๕๖ เรือ่ง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๗.๓-๒-๑ ภาพหน้าระบบสารสนเทศการศึกษา 
๗.๓-๒-๒ ภาพหน้าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
๗.๓-๓-๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
๗.๓-๔-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการ Admin 
๗.๓-๕-๑ ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA online  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        ๖ ข้อ 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณ ะท างานบริหารความเสี่ ย งโดยมี

๑ .วิ ท ย าลั ย พ ย าบ าล ต า ร ว จ  ได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บังคับ

๗.๔-๑-๑ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ งส ถ าบั น ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

การวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นประธาน และ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน(๗.๔-๑-๑) 

 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย
๓ด้านตามบริบทของสถาบันตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการ
บริหารงานวิจัยระบบงานระบบประกัน
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภบิาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆตามบริบทของสถาบัน 

๒.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการ
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ส าหรับปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ โดยน าเอาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มาใช้เป็นแนวทาง(๗.๔-
๒-๑) และมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง (๗.๔-
๒-๒) 

๗.๔-๒-๑ 
๗.๔-๒-๒ 
 

 ๓ . มี ก า ร ป ร ะ เมิ น โอ ก า ส แ ล ะ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ๒ 

๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยจัดท าตารางวิเคราะห์
ความเสี่ ยง(๗ .๔ -๓ -๒) โดยก าหนดกลยุทธ์
มาตรการจัดการความเสี่ยง(หลีกเลี่ยง/ถ่าย
โอน/ลด)   

๗.๔-๓-๑ 
 

๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตาม
แผน 

๔ . คณ ะกรรมการบ ริ ห ารความ เสี่ ย งได้
ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๗(๗.๔-๔-๑) 

๗.๔-๔-๑ 
 
 

 ๕. มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผน โดยจัดท าแผนและ
รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน (๗.๔-๕-๑) และ ๑๒ 
เดือน (๗.๔-๕-๒)และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (๗.๔-

๗.๔-๕-๑ 
๗.๔-๕-๒ 
๗.๔-๕-๓ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๕-๓)  

๖ .มี ก ารน าผ ลก ารป ระ เมิ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

๖. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้
พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการ
จัดการความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่ 
น าเสนอต่อคณะคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ เพ่ือด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
(๗.๔-๖-๑) 

๗.๔-๖-๑ 
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๗.๔ 
๗.๔-๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่ ๑๒/๒๕๕๖  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ลง ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖  
๗.๔-๒-๑ รายงานการประชุมการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  
๗.๔-๒-๒ ตารางการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๗.๔-๓-๑ ตารางการจัดล าดับความเสี่ยง 
๗.๔-๔-๑  แผนด าเนินงานบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๗.๔-๕-๑ แผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
 เสนอต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๗.๔-๕-๒ แผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
 เสนอต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๗.๔-๕-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖ วนัที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๖ 
๗.๔-๖-๑ แผนรายงานความคืบหน้าการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน(สมศ.๑๒) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน:  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม๕) ที่ครอบคลุม๕ประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

๑. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
๒. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทางกากับนโยบายข้อบังคับระเบียบ 
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๓. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. สภาสถาบันก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
๕. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. สภาสถาบันท าพันธกิจ
ครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา 

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีคณะกรรมการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ (สมศ.๑๒-๑-๑) จ านวน ๓๒ คน ท าหน้าที่
เป็นสภาสถาบันของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ตามค าสั่ง
และด าเนินการดังนี้ ร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบายการ
บริหาร และการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ 
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน และบังเกิด
ประโยชน์สู งสุดแก่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจก าหนด
แผนงาน/โครงการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ มีความทันสมัย เหมาะสมต่อสภาพการณ์ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และด าเนินการด้านวิชาการ 
โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีความ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับสภาการพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และตามความประสงค์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สมศ.
๑ ๒ -๑ -๒ ) ใน ปี ก ารศึ กษ า ๒ ๕ ๕ ๖  ได้ มี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินการบริหารสถาบัน เพ่ือประเมินการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(สภา
สถาบัน) โดยก าหนดหัวข้อการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และลักษณะแบบประเมิน 
เป็นมาตรประเมินค่า ๕ ช่วง มากที่สุด ถึง น้อยที่สุด 
ส าหรับการแปลผล ใช้เกณฑ์ตาม สมศ. ในการแบ่งระดับ ดี
มาก ถึง ต้องปรับปรุง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๓ ท่าน ของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ตรวจสอบ โดยมีการประชุมเพ่ือหารือแนวทางใน
การประเมินก าหนดทิศทาง  ก ากับ  ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน เมื่อ

สมศ.๑๒-๑-๑ 
สมศ.๑๒-๑-๒ 
สมศ.๑๒-๑-๓ 
สมศ.๑๒-๑-๔ 
สมศ.๑๒-๑-๕ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
วันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ (สมศ.๑๒-๑-๓)  
          ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ และผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินการบริหารสถาบัน ดังนี้ ด้านการด าเนินการตาม
พันธกิจของสถาบัน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก    ( X = 
๔.๖๐ SD = ๐.๔๕ ; X = ๔.๖๗ SD = ๐.๒๓ ตามล าดับ) 
(สมศ.๑๒-๑-๔ ; สมศ.๑๒-๑-๕)  

 ๒. สภาสถาบันก าหนด
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  

๒. คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สภาสถาบัน)มี
การประชุมปีละ ๒ ครั้ง ในครั้งที่ ๑ จะประชุม ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบ และด าเนินการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๕๖ จนได้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ฉบับสมบูรณ์(สมศ.๑๒-๒-๑)  
          ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ และผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินการบริหารสถาบันด้ านการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบ 
พบว่า อยู่ในระดับดีมาก ( X = ๔.๘๓ SD = ๐.๓๗; 
X = ๔.๘๗ SD = ๐.๒๓ ตามล าดับ ) 
(สมศ.๑๒-๑-๔ ; สมศ.๑๒-๑-๕) 

สมศ.๑๒-๒-๑ 
 

 ๓ . สภาสถาบันท าตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของต้น
สั ง กั ด  แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง 

๓ . ค ณ ะกรรม การวิ ท ย าลั ยพ ย าบ าล ต า รวจ  เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นข้าราชการ
ต ารวจ สังกัดโรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับของข้าราชการต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    
          ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ และผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินการบริหารสถาบันด้านการด าเนินการตามกฎ 
ระเบียบข้อบังคับพบว่า อยู่ในระดับดีมาก  
 ( X = ๔.๖๙ SD = ๐.๔๗; X = ๕ SD = ๐ ตามล าดับ) 
(สมศ.๑๒-๑-๔ ; สมศ.๑๒-๑-๕) 

 

๔ . ส ภ าส ถ าบั น ก า กั บ 
ติดตาม การด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๔.คณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ก ากับติดตาม 
การด าเนินงานของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
          ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ และผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินการบริหารสถาบันเกี่ยวกับการด าเนินการก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันพบว่า อยู่ใน
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ระดับดีมาก ( X = ๔.๗๒ SD = ๐.๔๖ ; X = ๕ SD = ๐
ตามล าดับ )(สมศ.๑๒-๑-๔ ; สมศ.๑๒-๑-๕) 

 
 

 ๕ .  ส ภ า ส ถ า บั น
ด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 
 
 

๕. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ และผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินการบริหารสถาบัน  พบว่า สอดคล้องกับหลัก    
ธรรมาภิบาล อยู่ในระดับดีมาก ( X = ๔.๖๙ SD = ๐.๔๗;
X = ๔.๖๗ SD = ๐.๕๘ ตามล าดับ)  
(สมศ.๑๒-๑-๔ ; สมศ.๑๒-๑-๕) 
          กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ด าเนินการตามพันธกิจครบถ้วน ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ทิ ศทาง ก ากับน โยบาย ข้อบั งคับ  ระเบี ยบ  ท าตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
และด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบถ้วน ผลการ
ประเมินคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สภา
สถาบัน) เกี่ยวกับการด าเนินงานโดยรวมทั้ง ๕ ด้าน อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = ๔.๗๑ SD = 0.44; X = ๔.๘๔ SD = 
๐.๒๑ ตามล าดับ ) 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
≥๔ คะแนน ๔.84 4.84 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน สมศ.๑๒ 
สมศ.๑๒-๑-๑ - ค าสั่ง รพ.ตร. ที่ ๒๕๔๕ /๒๕๕๕   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
 ลง ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๕   
สมศ.๑๒-๑-๒ - รายงานการประชุมคณะ กรรมการวิทยาลัย ครั้งที่๑ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖,  
 ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
 ๒๕๕๗ 
สมศ.๑๒-๑-๓ - ค าสั่ง คณะกรรมการ วพ. ที่ ๒๑๐๘/๒๕๕๖ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ประเมินการบริหารสถาบัน 
 - แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สภาสถาบัน) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 - ภาพการประชุมคณะกรรมการประเมินการบริหารสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
สมศ.๑๒-๑-๔ - รายงานผลการส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ 
 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๖ (ประเมินตนเอง) 
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สมศ.๑๒-๑-๕ - รายงานผลการส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สภาสถาบัน) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สมศ.๑๒-๒-๑ - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
 
 
ตัวบ่งช้ี ๑๓ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน(สมศ.๑๓) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
ผลกำรประเมินตนเอง 
เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ใช้ ค่ าคะแนน
ก ารป ระ เมิ น ผ ล
ผู้ บ ริ ห า ร โ ด ย
คณ ะกรรมการที่
สภาสถาบันแต่งตั้ง 
(คะแนนเต็ม ๕) 
 

 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง
ระดับอุดมศึกษา สังกัดโรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ คือผู้บังคับการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
วาระในการด ารงต าแหน่ง ขึ้นอยู่กับการแต่งตั้ งโยกย้าย โดย
หน่วยงานต้นสังกัด หรือการเกษียณอายุราชการ ระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
            คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สภาสถาบัน) 
ตามค าสั่ง รพ.ตร. ที่ ๒๑๐๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการบริหารสถาบัน  โดยมีหน้าที่ประเมินผู้บั งคับการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และประเมินสภาสถาบัน (คณะกรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ)  (สมศ.๑๓-๑) 
            คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท าแบบประเมิน (สมศ.๑๓ -๒) เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอผลการประเมินแก่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ได้มีการจัดท าแบบประเมินผู้บังคับการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจโดยก าหนดหัวข้อการประเมินใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้านบุคลิกภาพความเป็นผู้น า 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร ด้านการด าเนินการที่เป็น
ระบบ และด้านหลักธรรมาภิบาล ลักษณะแบบประเมิน เป็นมาตร
ประเมินค่า ๕ ช่วง มากที่สุด ถึง น้อยที่สุด ส าหรับการแปลผล ใช้
เกณฑ์ตาม สมศ. ในการแบ่งระดับ ดีมาก ถึง ต้องปรับปรุง การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ ท่านของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ตรวจสอบ  

สมศ.๑๓-๑ 
สมศ.๑๓-๒ 
สมศ.๑๓-๓ 
สมศ.๑๓-๔ 
สมศ.๑๓-๕ 
สมศ.๑๓-๖ 
สมศ.๑๓-๗ 
สมศ.๑๓-๘ 
สมศ.๑๓-๙ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
           ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินการบริหาร
สถาบัน  พบว่า ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีความรู้
ความสามารถในการบริหาร อยู่ในระดับดีมาก ( X = ๔.๖๔ SD = 
๐.๕๘) มีบุคลิกภาพความเป็นผู้น า อยู่ในระดับดีมาก ( X = ๔.๗๕ 
SD = ๐.๓๖) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร อยู่ในระดับดี
มาก ( X = ๕ SD = ๐)  มีการด าเนินการที่เป็นระบบ อยู่ในระดับดี
มาก ( X = ๔.๖๗SD = ๐.๔๓)  และด าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลการบริหารอยู่ในระดับดีมาก ( X = ๔.๖๗SD = ๐.๕๘) และ
โดยรวม ๕ ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ( X = ๔.๗๔ SD = ๐.๓๙) (สมศ.
๑๓-๓) 
          นอกจากผลประเมินผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจตาม
หลักธรรมาภิบาลด้วยการส ารวจความคิดเห็นแล้ว ในกระบวนการ
บริหารของผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ซึ่งเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจด้วย ได้มีการประชุมเป็น
ประจ าทุกเดือน รวมทั้งการประชุมในวาระพิเศษ ในกรณีมีเรื่อง
พิจารณาเร่งด่วน โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานทั้งในด้าน
นโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ และครบทั้ง ๔ พันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา (สม
ศ.๑๓-๔) 
          ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มีค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือก ากับดูแลการ
ด าเนินการของวิทยาลัยพยาบาลได้ครบทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ (สมศ.
๑๓-๕)โดยการถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติด้วยการประชุมและการ
ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงาน
ในการประชุมบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สมศ.๑๓-๖) 

เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ได้มีการแถลงนโยบายการบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ  โดยใช้วิสัยทัศน์ที่มีอยู่เดิม และเสนอต่อบุคลากรทั้งหมดของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(สมศ.๑๓ -๗) ต่อมาได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (สมศ.๑๓-๘)และให้น าไปเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีการก ากับ
ติดตามการด าเนินการตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการด าเนินการแผนกปี ๒๕๕๖(สมศ.๑๓-๙) 
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ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 
(ปีกำรศึกษำ) 

ผลกำร
ด ำเนินงำนที่ใช้

ค ำนวณ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถาบัน 

๔.๐๙ ๔.๕๑ ๔.๗๔ ๔.๗๔ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
≥ ๔ คะแนน ๔.๗๔ ๔.๗๔ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน สมศ.๑๓ 
สมศ.๑๓-๑ - ค าสั่ง คณะกรรมการ วพ. ที่ ๒๑๐๘/๒๕๕๖ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ประเมินการบริหารสถาบัน 
สมศ.๑๓-๒ - แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  
 (ผู้บังคับการ) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สมศ.๑๓-๓ - รายงานผลการส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   
 (ผู้บังคับการ) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
สมศ.๑๓-๔ - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๕๕  , 
 ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๕๖ 
สมศ.๑๓-๕ -ค าสั่ง วพ. ที่ ๑๒ /๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  ลง ๑๑ ม.ค.
 ๒๕๕๖  
สมศ.๑๓-๖ - ค ารับรองการปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๕๖ 
สมศ.๑๓-๗ - รายงานการประชุมข้าราชการต ารวจ ลูกจ้างในสังกัด วพ. ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
 บุคลากร วพ. ประจ าปี ๒๕๕๖ เพ่ือพิจารณาการจัดท า SWOT Analysis  เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. 
 ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมภูเขางาม พานาโรมา รีสอร์ต  จังหวัดนครนายก 
สมศ.๑๓-๘ - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๖ 
สมศ.๑๓-๙ - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๕๖ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
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1. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และการจัดการความเสี่ยง  
2. ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และจัดการความเสี่ยง 
3. ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีขอบเขตจ ากัด  

 
 
 
องค์ประกอบที่ ๘  กำรเงินและงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ(สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒  หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        ๗ ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 ๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  โรงพยาบาล
ต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (๘.๑-๑-๑) ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ (๘ .๑ -๑ -๒) และมี เจ้าหน้าที่
ด าเนินงานด้านงบประมาณ ในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ (๘.๑-๑-๓)  

๘.๑.๑-๑ 
๘.๑.๑-๒ 
๘.๑.๑-๓ 
 

 ๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้ านการเงินหลัก เกณ ฑ์ การ
จัดสรรและการวางแผนการใช้เงิน
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โป ร่ ง ใส
ตรวจสอบได ้
 

๒.  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแนวทางการจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2556(8.1.2-1)และมีการ
ร่างค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2556(8.1.2-2) และมีแผนการใช้จ่ายรายได้
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ 
๒๕๕๖ (8.1.2-3)โดยด าเนินการตามขั้นตอน การ
เบิกจ่ายบงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
(๘.๑.2-4)  

๘.๑-๒-๑ 
๘.๑-๒-2 
8.1.2-3 
8.1.2-4 

 ๓ . มี งบประมาณ ประจ าปี ที่ ๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ๘.๑.๓-๑ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ
พันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

ทางการเงิน ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี 
๒๕๕3 - ๒๕๕6  ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
ได้มาตรฐาน ความผาสุกของบุคลากรและนักศึกษา 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การบริหาร
จัดการที่ดี และ การพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยให้
มีมาตรฐาน และการบริการวิชาการแก่สังคม
(8.1.3-1)มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจประจ าปี  2553 – 
2556(8.1.3-2) 

๘.๑.๓-๒ 

๔. มีการจัดท ารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อ
สภาสถาบันอย่างน้อยปีละ๒ครั้ง 

๔. ฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการ
จัดท ารายงานทางการเงินรายรับและการใช้จ่ายเงิน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  เป็นรายไตรมาส
(8.1.4-1) และมีการจัดท ารายงานทางการเงิน
ตามระ เบี ยบ กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการ
บริหารงานส่วนราชการ พ.ศ.2520ต่อผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(8.1 .4 -2),(8 .1.4 -
3).(8.1.4-4)  

๘.๑.๔-๑ 
๘.๑.๔-๒ 
8.1.4-3 
8.1.4-4 

 ๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ ายและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

๕.  ฝ่ายอ านวยการ ได้น าข้อมูลทางการเงินไป
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ (๘.๑-๕-๑) ,(8.1.4-2),(8.1.5-3),(8.1.5-
4) และเสนอคณะกรรมการบริหาร วพ. เพ่ือ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๘.๑.๕-๑ 
๘.๑.5-2 
8.1.5-3 
8.1.5-4 

๖.มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอกท าหน้าที่ตรวจติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

๖.วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบัน
ก าหนด  โดยฝ่ายงบประมาณของโรงพยาบาล  มี
การติดตามการใช้จ่ายเงินและวิทยาลัยได้จัดท า
รายงานส่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการ
ใช้จ่ ายเงินบ ารุง  และเงินรายได้สถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕5 (๘.๑-๖-๑)  
และมีหน่วยงานภายนอกคือส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินมาตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๕5 และ ๒๕๕4(๘.๑-๖-๒) 

๘.๑-๖-๑ 
๘.๑-๖-๒ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

๗.  ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ติดตามผลการใช้เงิน  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
น าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ  โดยฝ่ายอ านวยการได้
น าข้อมูลทางการเงินน าเสนอคณะกรรมการบริหาร  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เพื่อน าข้อมูลรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  
(8.1.7-1) 

8.1-7-1 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๘.๑ 
๘.๑.๑-๑ แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
๘.๑.๑-๒ แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖  
๘.๑.๑-๓ กระบวนการบริหารงบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๘.๑.๒-๑ แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ   
 ๒๕๕3 – 2556  
๘.๑.๒-๒ ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี พ.ศ. 2556 
8.1.2-3 แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
8.1.2-4 แนวการปฏิบัติงานการเงินและแนวทางการตรวจ ส าหรับ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๘.๑.๓-๑ การเชื่อมโยงระหว่างแผลกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์การเงิน  ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๘.๑.๓-๒ งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธ์ศาสตร์  ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  ปี  ๒๕๕3 – 2556  และ แนวทางการด าเนินการตามยุทธ์ศาสตร์ 
๘.๑.๔-1 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
  มาตรา170 (3 ไตรมาส) 
8.1.4-2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (รายเดือน)ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1.4-3 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1.4-4 รายงานผลการด าเนินงานทางการเงินรายเดือน เงินรายได้สถานศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
  ประจ าปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
๘.๑.๕-๑ รายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน(เงินรายได้สถานศึกษา)ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30     
  ก.ย.2556 
8.1.5-2 ผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ  
   2556 
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8.1.5-3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาพยาบาลต ารวจ  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
8.1.5-4 รายงานผลวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต ประจ าปีงบประมาณ 
   2556 
๘.๑.๖-๑ หนังสือส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 0014.228264 ลงวันที่ 24  
   ก.พ. 2555 เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการตามข่อเสนอแนะส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๘.๑.๖-๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ส าหรับปีงบประมาณ 2555 - 
   2554 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  มาตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. 
   ๒๕๕5  และ  ๒๕๕6 
8.1.7-1 -รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 3/๒๕๕6 วันจันทร์ที่ 1 
   พ.ค. ๒๕๕6 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา หัวข้อ ๓.3รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
   และเงินรายได้สถานศึกษา ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 หนา้ 4 
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 4/๒๕๕6 วนัพุธที่ 19 
  มิ.ย. 2556 ระเบียบวาระท่ี 4 หัวข้อ 3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้
  สถานศึกษา ณ วัน 31 มีนาคม 2556  
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 5/2556 วนัพุธที่ 9 
 ก.ค.2556 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง หัวข้อ 3.4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ
 เงินรายได้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
 -รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 4 
 ก.ย. 2556 ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง หัวข้อ 3.5 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ
 เงินรายได้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 
 
จุดแข็ง 

๑. มีระบบและกลไกท่ีดีในการติดตามและควบคุมการเงินและงบประมาณแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ข้อ 
มีการด าเนินการ 
๒  หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
        ๙ ข้อ 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ๑. มีระบบและกลไกการ
ประกั น คุณ ภ าพการศึ กษ า
ภ า ย ใน ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ

๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ ของ

๙.๑-๑-๑ 
๙.๑-๑-๒  
๙.๑-๑-๓ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สอด คล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ แล ะ
พัฒนาการของสถาบันตั้ งแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คู่มือการขอ
รับรองสถาบันการศึกษา การพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสภาการพยาบาล และคู่มือ
การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ของส านั กรับรองมาตรฐานและประกันคุณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดท าคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
พ.ศ.๒๕๕๔ (๙ .๑ -๑ -๑) และได้ด าเนินการจัดท า
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ด าเนินการ
เป็ นป ระจ าทุ กปี  (๙ .๑ -๑ -๒ )  และผลั กดั น ให้ มี
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามแผน (๙.๑-๑-๓) และเป็นไปตามระบบทั้งในระดับ
สถาบันและภาควิชา/หน่วยงาน (๙.๑-๑-๔)  

๙.๑-๑-๔ 
 
 

 ๒. มีการก าหนดนโยบาย
และให้ความส าคัญ เรื่องการ
ป ระกั น คุณ ภ าพการศึ กษ า
ภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 
 

๒. คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และ
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เห็นความส าคัญ
และก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และ
บันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือประกันคุณภาพ 
(๙ .๑ -๑ -๑ ) มี ก า ร ก า ห น ด อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ไว้อย่า ง
ชัด เจนและเป็ นลายลักษณ์ อักษรในค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (๙-๑-๑-๓) มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ องโดยคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย (๙.๑-๒-๑) มีการบรรจุระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา และหน่วยงาน(๙.๑-๒-๒) 
โดยมอบหมายคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ฯ รับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสม  

๙.๑-๑-๑ 
๙.๑-๑-๓  
๙.๑-๑-๑ 
๙.๑-๑-๓ 
๙.๑-๒-๑ 
๙.๑-๒-๒ 
 

 ๓ . มีการก าหนดตัวบ่ งชี้
เ พ่ิ ม เติ มตาม อัตลั กษณ์ ของ
สถาบัน 

๓. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ก าหนดมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ที่ ใช้ เป็นกรอบในการด าเนินงาน และเพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ จิตอาสา (๙.๑-๓-๑) 
และได้ด าเนินการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน
ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (๙.๑-
๓-๒) 

๙.๑-๓-๑ 
๙.๑-๓-๒ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
๔. มีการด าเนินงานด้านการ
ประกั น คุณ ภ าพการศึ กษ า
ภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
(๑ )การควบคุ มติ ดตามการ
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพ
(๒) การจัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เส น อ ต่ อ ส ภ าส ถ าบั น แ ล ะ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลาโดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE 
QA Online และ (๓ ) การน า
ผลการประเมินคุณภาพไปท า
แ ผ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของสถาบัน 

๔. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการด าเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยน าวงจร PDCA 
เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และ
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการการประกันคุณภาพ 
(๙.๑-๒-๒) และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน  CHE QA 
Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา (๙.๑-๔-๑) และมี
การน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน (Improvement plan) 
(๙.๑-๔-๒) 

๙.๑-๒-๒ 
๙.๑-๔-๑ 
๙.๑-๔-๒  

 ๕. มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างานและส่งผล
ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 

๕. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มีการประชุมให้ผู้ที่
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทุกตัวมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผล
การประกันคุณภาพ และเสนอแนวทางพัฒนา เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัยฯ (๙.๑-๕-๑)  และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้น าผลจากการประเมินคุณภาพ และแนวทางพัฒนา
ที่ได้จากการประชุม ไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ (๙.๑-๕-
๒) โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า
ทุกตัวบ่งชี้ (๙.๑-๕-๓) 

๙.๑-๕-๑ 
๙.๑-๕-๒ 
๙.๑-๕-๓ 

๖.มีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง  ๙องค์ประกอบคุณภาพ 

๖. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศ
ที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง ๙ 
องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา และหน่วยงาน (๙.๑-๖-๑) 

๙.๑-๖-๑ 

๗.มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม

๗. ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนงาน
พัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา (๙.๑-๗-๑)  เน้นการด าเนินการ
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าร่วมในโครงการ 

๙.๑-๗-๑ 
 



รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 ๑๐๘ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
พันธกิจของสถาบัน 
 

ประกันคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้เสนอความเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และน า
ข้อมูล/ความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
ซึ่งแผนงานดังกล่าวประกอบไปด้วย ๔ โครงการ ได้แก่ 
    ๑. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ
โครงการ โดยให้บุคลากรที่มีภาระงานครอบคลุมทุกพันธ
กิจของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ 
   ๒. โครงการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการโครงการ/
กิจกรรมของนักศึกษาตามวงจร PDCA เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
  ๓. โครงการสร้างเครือข่ายภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิตในการประกัน
คุณภาพการศึกษา) และ 
  ๔. โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 

๘.เครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้จัดโครงการสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน ตามแผนงานฯ ที่ระบุในข้อ ๗ (๙.๑-๗-๑) โดยมี
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ราชบุรี 

๙.๑-๗-๑ 

 ๙ . มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรือ
ง า น วิ จั ย ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พั ฒ น าขึ้ น แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

 
 
- 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๙ ข้อ ๘ ข้อ ๔ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน ๙.๑ 
๙.๑-๑-๑ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕4 
๙.๑-๑-๒ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
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๙.๑-๑-๓ ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๑๙๕/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานเชิง
 ยุทธศาสตร์ ลง ๒๒ ต.ค.๒๕๕๕: คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
๙.๑-๑-๔ รายงานประเมินตนเองของภาควิชา/หน่วยงาน 
๙.๑-๒-๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
๙.๑-๒-๒ แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
๙.๑-๓-๑ แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๙.๑-๓-๒ รายงานผลการประเมินอัตลักษณ์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๙.๑-๔-๑ รายการประเมินตนเอง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๙.๑-๔-๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๙.๑-๕-๑ หลักฐานการให้ร่วมพิจารณา/ตรวจสอบเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 
 ๒๕๕๖ 
๙.๑-๕-๒ หลักฐานการติดตามผลการด าเนินการตาม Improvement plan 
๙.๑-๕-๓ หลักฐานการด าเนินการตาม Improvement plan 
๙.๑-๖-๑ ฐานข้อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 http://www.nursepolicel.go.th 
๙.๑-๗-๑ แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.๑๕) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี: ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
≥ ๓.๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕6 = 4.38 4.38 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน สมศ.๑๕ 
สมศ.๑๕-๑ ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาล ที่ 12/๒๕๕6 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ลง 

11 มกราคม ๒๕๕6 หน้า 5 (๒) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 
ภายนอก 

สมศ.๑๕-๒ ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ 100/๒๕57 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ลง 8 สิงหาคม ๒๕57 

สมศ.๑๕-๓ คู่มือคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๒๕๕๔ 
สมศ.๑๕-๔ แผนงานรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สมศ.๑๕-5 แผนการพัฒนา (Improvement plan) ตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

๒๕๕6(๑ มิถุนายน ๒๕๕5-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕6) 

http://www.nursepolicel.go.th/
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สมศ.15-๖ รายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
จุดแข็ง 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯมีความเข้มแข็งและพร้อมในการเรียนรู้  
จุดที่ควรพัฒนำ 

ขาดการวิจัยในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้/Best Practice 
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ตำรำงท่ี ป. 1 กำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ ปีกำรศึกษำ 2556 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน หมำยเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 

(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินที่ต่ำงจำกที่ระบุ

ใน SAR) ตัวหำร (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๘ ข้อ ด าเนินการ ๘ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖.๑ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ   ๕ 
 

หาค่าเฉลีย่ของ สมศ. 
16.1 และ 16.2 

(5+4.59)/2 = 4.80  
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖.๒ ≥ ๔.๕๑ ๔.๕9 คะแนน   ๔.๕9 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๗ ๔ ข้อ ด าเนินการ ๔ ข้อ   ๔   

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๖ ข้อ ด าเนินการ ๖ ข้อ 5     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละ ๒๐ 
(๖*๑๐๐)/๔๒    =

๑๔.๒๙ 
(๑๔.๒๙*๕)/๓๐=

๒.๓๘ 
๒.๓๘     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละ ๔๐ 
(๑๖*๑๐๐)/๔๒ = 

๓๘.๑๐ 
(๓๘.๑๐*๕)/๖๐ 

= 3.17 
๓.๑7     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕     
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

คะแนนประเมิน 
หมายเหตุ 

(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 

ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕   

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑ ร้อยละ๑๐๐ 
(๖๔*๑๐๐)/๖๔ = 

๑๐๐ 
ร้อยละ๑๐๐   ๕   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๒ ≥ ๓.๕๑ 
๑๕๘.๘๔/๓๘ = 

๔.๑๘ 
๔.๑๘   ๔.๑๘   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๓ ร้อยละ ๙๕ 
(๖๗*๑๐๐)/๗๐=

๙๕.๗๑ 
ร้อยละ ๙๕.๗๑   ๕ ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 

และ 4  
ไม่ขอรับการประเมิน ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๔ ร้อยละ ๙๕ 

(66/๖๗)*๑๐๐ = 
98.51 

ร้อยละ  98.51   4.93 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๔ ๓ ข้อ 124/๔๒ = 2.88 2.40 คะแนน   2.40   

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๖ ข้อ ด าเนินการ ๖ ข้อ ๕     
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

คะแนนประเมิน 
หมายเหตุ 

(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินท่ีต่างจากท่ีระบุ

ใน SAR)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ 5   

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๔ ข้อ ๔     

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ 
๕๐,๐๐๐บาท/คน 

100,000/37 = 
2,702.70 

2,702.70 บาท 0.27     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๕ ร้อยละ ๑๐ 
(2*๑๐๐)/๔๒ = 

4.76 
4.76   1.19   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๖ ร้อยละ ๑๐ 
(2*๑๐๐)/๔๒ = 

4.76 
4.76    1.19   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗ ร้อยละ ๑๐ 
(๒.25*๑๐๐)/๔๒ = 

5.36 
5.36   2.68   

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๕ ข้อ ด าเนินการ 2 ข้อ 2  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๘ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ 0   0   
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน  หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำร

ประเมินที่ต่ำงจำกที่ระบุใน 
SAR)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๙ ๕ ข้อ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ   ๕   

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๑ ๕ ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ   5 
 

หาค่าเฉลี่ยของ สมศ. ที่ 
18.1 และ 18.2 

(5+5)/2 = 5 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๒ ๔ ข้อ ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ   ๕ 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๐ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ   ๕   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๑ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ   ๕   

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ๗ ข้อ ด าเนินการ 7 ข้อ 5     

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ๖ ข้อ ด าเนินการ ๖ ข้อ ๕     
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน  หมายเหตุ 

(เช่น เหตุผลของการประเมิน
ที่ต่างจากท่ีระบุใน SAR)   

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๒ ≥ ๔คะแนน 4.84 คะแนน   4.84  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓ ≥ ๔คะแนน 4.74 คะแนน   4.74  

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ 
๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕   

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ๙ ข้อ ด าเนินการ ๘ ข้อ ๔     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๕ ≥ ๓.๕๑ ค่าเฉลี่ย ๒๓ ตัวบ่งชี้ ของ สกอ = ๔.๓๓   4.38 
 

รวม   100.82 59.40 รวมตัวบ่งชี้  
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
สมศ. 16 ตัวบ่งช้ี
(100.82+59.40)/39 
= 4.11 

รวมตัวบ่งชี้   23 16 

เฉลี่ย   4.38 3.71 
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