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ค าน า 
 

 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมทบกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตอบสนองเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และด าเนินการ
ตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสภาการพยาบาล โดยถือว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยด าเนินการตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับความก้าวหน้า และ
สถานการณ์ควบคุมคุณภาพ  เพื่อน าไปสู่การวางปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเหมาะสมต่อไป 
 
 
                         พลต ารวจตรีหญิง 
         (รมย์ชลี  พูนประสิทธิ์) 
                                                                  ผู้บงัคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
                                                           โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
                                                                               พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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ส่วนที่ ๑ 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

๑. ชื่อสถาบัน  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ    
   Police Nursing College 
๒. สถานที่ตั้ง เลขที่ ๔๙๒/๑ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
           โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๒๒๐๗-๖๐๘๓ 
๓. ประวัติความเป็นมา 

 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  เพ่ือสนับสนุน
การบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการ
ต ารวจและครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  
และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา  พอสรุปได้ดังนี้ 
พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมต ารวจมีนโยบายให้กองแพทย์ จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
  เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรก   เมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓  
  โดยส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ในขณะนั้นเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลผดุง 
  ครรภ์และอนามัย ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  ๓ ปี  ๖  เดือน  เมื่อส าเร็จการศึกษา
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  แล้วผู้ส าเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย   
  (เทียบเท่าอนุปริญญา) 
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  
  โรงเรียนพยาบาลภาคสนามและหลักสูตรอบรมสายการแพทย์โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  
  ๘ งาน ดังนี้ 
 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  โดยเพ่ิมวิชาการ
ต ารวจจ านวน  ๓๒๐ชั่วโมงไว้ในหลักสูตรด้วย  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ
เป็นว่าที่ร้อยต ารวจตรี  โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษอีก  ซึ่งทบวงฯ  ให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
พ.ศ.  ๒๕๒๓ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จัดท าหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยต่อเนื่อง   
  ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังเรียนในหลักสูตรเดิม ที่ใช้เวลาศึกษา ๓ ปี ๖ เดือน โดยเพิ่ม 
  วิชาที่ ส าคัญในการประกอบวิชาชีพพยาบาลและขยายเวลาเรียนเป็นเวลา ๔ ปี  ให้ 
  ได้มาตรฐานตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนดและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร 
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์   ซึ่งทบวงฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๔  กันยายน   
  พ.ศ.  ๒๕๒๓ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
พ.ศ.  ๒๕๒๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาล 
 ผดุงครรภ์อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้หลักสูตรได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการแพทย์
 การพยาบาล  การพัฒนาการของโรค  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีการจัดหมวด
 วิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืน ๆ ได้เปลี่ยน
 ชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
 พยาบาลศาสตร์  ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ  ก.พ.  รับรองแล้วเมื่อวันที่  ๒๔  
 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
พ.ศ.  ๒๕๓๐ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเข้าสมทบใน



ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๔ 
 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๓๐ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
 หน้า  ๘๔ ตอนที่  ๒๖๙เมื่อวันที่  ๒๘ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
พ.ศ.  ๒๕๓๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ ๒๗มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ จากการ
 ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  เป็นผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 รุ่นที่ ๑๖ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันสมทบเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๓๒ และ
 ในรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.  ๒๕๓๘   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ขอวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจ เมื่อวันที่  
  ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้ 
 1. ฝุายอ านวยการ 
 2. ฝุายปกครอง 
 3. ฝุายบริการการศึกษา 
 4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 5. ภาควิชาหลักการพยาบาล 
 6. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
 7. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป 
 8. ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
 9. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
 10. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
 11. ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 ๑๒. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์กระดูกและอุบัติเหตุ 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ระยะเวลาอบรม  ๑๖  สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
 บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการ
 พยาบาลเฉพาะทางเพ่ิมข้ึนในปีเดียวกันนี้ได้ท าวิจัยการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
 บัณฑิต  เพ่ือน าผลของการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การ
 จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
พ.ศ.  ๒๕๔๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ 
 พยาบาล  ระยะเวลาอบรม  ๑๖  สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่
 ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที่ปฏิบัติงานให้การพยาบาลแก่ผู้ปุวยในระดับ
 หัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยของโรงพยาบาลต ารวจ  ให้มีความรู้ความสามารถใน
 การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณ  คุณภาพการ
 พยาบาล  สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
 การประกอบวิชาชีพการพยาบาล  และในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ด าเนิน
 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม  CU.QA  ๘๔.๑ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 จนกระทั่งได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์
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 มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ถึงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
 ๒๕๕๐ และต่อมาได้มีการปรับปรุงระบบเป็น  CU – QA  Model  จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับอนุมัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติให้รับสมัครนักศึกษา
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๔๘  จ านวนนักศึกษาพยาบาล  
 ๗๐ คน  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๒  น ามาปรับปรุงให้
 เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ี
เลี้ยง  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพ่ีเลี้ยงของสภาการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
พยาบาล  ที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร-บัณฑิต และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลต ารวจให้มีคุณสมบัติ
และความสามารถเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยงตามประกาศสภาการพยาบาล 
 ในปีเดียวกันนี้  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘โดยแบ่งออกเป็น  ๑  งาน  ๒ ฝุาย  
และ  ๑  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
 1. งานอ านวยการ 
 2. ฝุายพัฒนา  ๑ 
 3. ฝุายพัฒนา  ๒ 
 4. กลุ่มงานวิชาการ  แบ่งออกเป็น  ๘ ภาควิชาการ  ดังนี้ 
 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  เพ่ือให้
 สอดคล้อง  กับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน  
 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบ
 หลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.  ๒๕๔๕และข้อก าหนดมาตรฐาน
 ประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับความ
 เห็นชอบจากสภาการพยาบาล  เมื่อวันที่  ๑๔มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ จากการปรับปรุง
 หลักสูตรครั้งนี้  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ฉบับ
 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็น
 รุ่นแรก   
พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล  
 ระยะเวลาอบรม ๑๖ สัปดาห์  แก่บุคลากรสายการพยาบาลและอาจารย์พยาบาล
 โรงพยาบาลต ารวจจ านวน ๕๐ นาย  และเตรียมการเปิดอบรมในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  
 อีก  ๑  รุ่น  จ านวน ๔๕ นาย  และเนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับ
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 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ครบวาระการปรับปรุง  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและ
 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชุดใหม่ขึ้น 
พ.ศ.๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการ
 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 แห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
  ๒๕๕๔ กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นรุ่นแรก ถึง 
  ปัจจุบัน 
พ.ศ.2556 เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ครบวาระในปี  
  2559 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ชุดใหม่ข้ึน 
 

๔. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ        
 วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ               
        ในระดับสากล 
 พันธกิจ   ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  ๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  ๔. บริการวิชาการแก่สังคม 
  5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
         มอบหมาย 
 
 ปรัชญา  มาตรฐานวิชาการ  สานคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 
  
 ปณิธาน  มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล  
  
 อัตลักษณ์  มีวินัย ใจอาสา 
 
 เอกลักษณ์  การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
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๕. โครงสร้างการบริหารองค์กร 
    ๕.๑ โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

แผนภูมิ ๑  โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

โรงพยาบาลต ารวจ 

สถาบันนิติเวชวิทยา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลดารารัศม ี โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มงานอาจารย์ 

ฝ่ายอ านวยการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ฝ่ายพัฒนา ๑ 
ภาควิชาหลักการพยาบาล 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
ฝ่ายพัฒนา ๒ 

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

(ฝ่ายบริหาร) 
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

(ฝ่ายวิชาการ) 

สายสนับสนุน 
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แผนภูมิ ๒ โครงสร้างการบริหารงานภายในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลต ารวจ 

คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานการศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 

คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

ภาควิชาหลักการพยาบาล 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ฝ่ายพัฒนา ๒ 

ฝ่ายพัฒนา ๑ 

ฝ่ายอ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถในการปฏิบัตภิารกจิหลกั
ขององค์การ 
1. คณะกรรมการบริหารวชิาการและพัฒนาหลักสูตร  
    1.1 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
    1.2 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย 
          พยาบาล 
2. คณะกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ 
3. คณะกรรมการบริหารวชิาการแก่สังคม 
4. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนา 
    นักศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการที่ดี 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  
2. คณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย์ และส่งเสริม 
    คุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
5. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและงาน 
    ประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมสมรรถด้านสาธารณสขุแกข่้าราชกาต ารวจ
และครอบครัว 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพยาบาลภาคสนามและ 
    หลักสูตรอื่นๆ 
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๖. หลักสูตรที่เปิดสอน 
        วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
๗. จ านวนนักศึกษา   
 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  มี
จ านวนทั้งสิ้น 2๖๒ คน ดังนี้ 
  1.7.1 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๖๕ คน 
  1.7.2 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๒ จ านวน 6๕ คน  
  1.7.3 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๖๔ คน 
  1.7.4 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๖๘ คน 
๘. รายช่ือคณะกรรมการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
    ๘.๑ คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๑. นายแพทย์ใหญ่ เป็น ประธานกรรมการ 
 ๒. รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นกรรมการ 
 ๓. รองนายแพทย์ใหญ่ ที่รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ หรือที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ใหญ่ เป็นกรรมการ 
 4. ผู้บังคับการอ านวยการ โรงพยาบาลต ารวจ เป็น กรรมการ 
 5. ผู้บังคับการโรงพยาบาลต ารวจ เป็นกรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
 7. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 8. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ผู้บังคับการมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที่  
                 (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของวิทยาลัยตามพันธกิจ 
                 (๒) ออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของวิทยาลัย                      
                 (๓) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยตามมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 
                 (๔) เห็นชอบการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อนุมัติประกาศนียบัตร
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม 
                 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลก าหนด 
                 (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ และ
หน้าที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย 
                 (๗) ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ า 
                 (๘) เห็นชอบผลการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
                 (9) พิจารณามีความเห็นเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือด าเนินการถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
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                 (10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้  
 ๘.๒ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  ๑. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประธานกรรมการ 
  ๒. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายบริหาร) รองประธานกรรมการ 
  ๓. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายวิชาการ) รองประธานกรรมการ 
  ๕. ผู้ก ากับการฝุายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๖. ผู้ก ากับการฝุายพัฒนา ๑ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ       กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  ๗. ผู้ก ากับการฝุายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๘. รองผู้ก ากับการฝุายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๙. รองผู้ก ากับการฝุายพัฒนา ๑ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๑๐. รองผู้ก ากับการฝุายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๑๑. สารวัตรฝุายอ านวยการ (การเงิน)วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๑๒. สารวัตรฝุายอ านวยการ (ธุรการ) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๓. รองสารวัตรฝุายอ านวยการ(ธุรการ)วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ/  
   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ านาจหน้าที่ 
  (๑)  ร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหาร  และการด าเนินงานของ  วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน
การปฏิบัติงานและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  (๒)  ก าหนดแผนงาน/โครงการ  เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  มีความ
ทันสมัยเหมาะสมต่อสภาพการณ์  ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
  (๓)  ด าเนินการด้านวิชาการ  ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับสภาการ
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และตามความประสงค์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    ๘.๓ คณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  ๑. รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(ฝุายวิชาการ) ประธานกรรมการ 
  ๒. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน กรรมการ 
  ๓. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาหลักการพยาบาล กรรมการ 
  ๔. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ กรรมการ 
  ๕. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ กรรมการ 
  ๖. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ กรรมการ 
  ๗. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ กรรมการ 
  ๘. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน กรรมการ 
  ๙. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ กรรมการ 
    และท่ีปรึกษาเลขานุการ 
  ๑๐. พันต ารวจโทหญิง กาญจนา  คงม่ัน กรรมการและ  
    เลขานุการ 
  ๑๑. พันต ารวจโทหญิง กัญญ์ฐิตา ศรีภา กรรมการและ  
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ๑๒. พันต ารวจโทหญิง พัชรี  กระจ่างโพธิ์ กรรมการและ  
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๓. ร้อยต ารวจเอก อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ กรรมการและ  
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๔. พันต ารวจโทหญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก 
  ๑๕. สิบต ารวจตรีหญิง พิมพิชญา หญ้างวงช้าง เจ้าหน้าที่ 
  ๑๖. นางสาว ประภาภรณ์   ลออทรัพย์ เจ้าหน้าที่  
 อ านาจหน้าที่ 
               (1) ก าหนดแผนยุทธศาสตร์นโยบายและแผนงานด้านวิชาการและหลักสูตรของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ 
               (2) ก ากับดูแล  การจัดการเรียนการสอนและวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เข้า
ศึกษาอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกหลักสูตร 
  (3) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่งานวิชาการ  รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถาบันต่าง ในด้านวิชาการ 
  (4) สนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอนุกรรมการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม 
  (๕) สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการ
สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
  (๖) ควบคุมและพัฒนาการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน รวมทั้งการปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
  (๗) พิจารณา กลั่นกรอง ผลการประเมินการเรียนการสอน และการส าเร็จการศึกษาของ
ผู้รับการศึกษาอบรมทุกหลักสูตร 
  (๘) พิจารณาและเสนอแนะกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เช่น การดูงาน
นอกสถานที่ประกอบวิชาเรียน ฯลฯ 
  (๙) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 
  (๑๐) ด าเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๙. จ านวนอาจารย์และบุคลากร  
 ๙.๑ ตารางแสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัด  

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๑ 
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๒ 
หัวหน้าภาควิชา ๘ 
อาจารย์ 3๖ 
ผู้ก ากับการ ๓ 
รองผู้ก ากับการ ๓ 
สารวัตร ๖ 
รองสารวัตร ๕ 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๒ 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
นายเวร (สบ 1) - 
ผู้บังคับหมู่ ๗ 
ลูกจ้างประจ า 9 
ลูกจ้างชั่วคราว 3๙ 

รวม 11๘ 
 *** ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 255๘ 
 หมายเหตุ: ไม่รวมอาจารย์ช่วยราชการ ต าแหน่งอาจารย์ ๑ คน 
 
 ๙.๒ ตารางแสดงจ านวนอาจารย์แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

ต าแหน่ง จ านวน 
รองศาสตราจารย์ ๔ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1๒ 
อาจารย์ 2๘ 

รวม 4๔ 
 อาจารย์  คือ ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ระดับช านาญการพิเศษ 
 รองศาสตราจารย์ คือ ระดับเชี่ยวชาญ 
 *** ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 255๘ 
 หมายเหตุ:  -  ไม่รวมต าแหน่งรองผู้บังคับการ ๒ ท่าน 
                     -  ไม่รวมอาจารย์ช่วยราชการ ต าแหน่งอาจารย์ ๑ คน 
 
 ๙.๓ ตารางแสดงจ านวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วุฒิการศึกษา จ านวน 
ปริญญาเอก ๖ 
ปริญญาโท 36 
ปริญญาตรี 2 

รวม ๔๔ 
 *** ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 255๘ 
 หมายเหตุ:  - ไม่รวมต าแหน่งรองผู้บังคับการ ๒ ท่าน 
                        - ไม่รวมอาจารย์ช่วยราชการ ต าแหน่งอาจารย์ ๑ คน 
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๑๐. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 ๑๐.๑ งบประมาณ  
      งบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ จาก
กระทรวงการคลัง และ เงินรายได้สถานศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูล งบประมาณ 255๗ งบประมาณ 255๘ 
เงินงบประมาณรายจ่าย 3,266,940.- 3,266,9๘0.- 
เงินรายได้สถานศึกษา 16,801,194.- 1๙,๒๑๐,๒๒4.- 
รวม 20,068,134.- 2๒,๔๗๗,๒๐4.- 

 ๑๐.๒ อาคารสถานที่  
               วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาคารเรียนและหอพัก ๑ อาคาร มีอาคารอเนกประสงค์ ๑ อาคาร  
 ๑๐.๓ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอุปกรณ์ช่วยงานพื้นฐาน อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน การ
บริการและงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน โปรเจกเตอร์ visualizer อินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลข้าราชการ บุคลากร และการเงิน ฐานข้อมูล
นักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย เป็นต้น 
 ๑๐.๔ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลต ารวจ บริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล สนามกีฬา อาคารสวัสดิการบริการด้านอาหาร หอพักนักศึกษาและ
บุคลากร  
๑๑. แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่  
๒. ประกาศใช้ตัวบ่งชี้ใหม่และจัดอบรมถ่ายทอดตัวบ่งชี้ใหม่โดยวิทยากรจาก 
สกอ. 
๓. เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔. เก็บข้อมูลระยะ ๑๒ เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ประกาศใช้ ทั้งในระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน 
๕. หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและ
จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
๖. หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องน าผลการประเมินระดับหลักสูตร มา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
๗. ประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online ในระดับสถาบัน และยืนยัน
ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
๙. รับการตรวจประเมินภายในของปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการ
ตามข้อ ๘. 

ก.พ. –มี.ค.๕๘ 
เม.ย.๕๘ 

 
เม.ย.๕๘ 

 
พ.ค.–มิ.ย.๕๘ 

 
ก.ค.๕๘ 

 
ส.ค.๕๘ 

 
ส.ค.๕๘ 

 
ก.ย.๕๘ 
ธ.ค.๕๘ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
๑๐. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะและวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
๑๑. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาลัยมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement  plan) และถ่ายทอดแผนฯ เพ่ือด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนฯ รวมถึงน าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ประจ าปีของ 
วพ.รพ.ตร. 
๑2. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ 
CHE QA Online 
๑3. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  

ธ.ค.๕๘ 
 

ธ.ค.๕๘ 
 
 
 
 

ธ.ค.๕๘ 
 

ม.ค.-มิ.ย.๕๙ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2.2  การได้งานท าหรือผลงาน วิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5.  หลักสูตร การเรียน  
การสอน การประเมินผู้เรียน 
 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

6.สิ่งสนับสนุน การเรียนรู ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน 
                               คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี - 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดไว้ว่า “ผ่าน” และ ”ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

๕ คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๗  ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรวมทั้งสิ้น ๖ ท่าน (๑.๑-๑-๑) 

๑.๑-๑-๑ 

๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย ๒ คน 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๕ ท่าน มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโท และตรวตาม
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ โดยมีคุณวุฒิ
ดังต่อไปนี้ 
๑. พันต ารวจเอกหญิง ดร. ปราณี เสนีย์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) 
กลุ่มงานอาจารย์  วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง พรพรรณ ภูสาหัส 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) 
กลุ่มงานอาจารย์  วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ สาขาการพยาบาลมารดาและ
ทารก 
๓. พันต ารวจโทหญิง ดร. สมสุข ภาณุ
รัตน์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 
๓) กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
๔. พันต ารวจโทหญิง เนาวนิจ  พ่ึงจันทร

๑.๑-๒-๑ 

องค์ประกอบที ่๑ การก ากับมาตรฐาน 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๗ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
เดช ต าแหน่ง อาจารย์ (สบ ๓) กลุ่มงาน
อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สาขา
การพยาบาลเด็ก 
๕. พันต ารวจโทหญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง
ต าแหน่ง อาจารย์  (สบ ๓) กลุ่มงาน
อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
๖.  ร้ อยต ารวจ เอกหญิ ง  ยุ วดี  แตร
ประสิทธิ์ ต าแหน่ง อาจารย์ (สบ ๑) กลุ่ม
งานอาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ 

๓ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ ๖)  
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ ๗ หรือหลักสูตร ๖ ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ ๘) 

วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ทุ ก  ๕  ปี  โ ด ย ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๙) ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
ชั้นปีที่  ๑ รุ่นที่  ๓๖ (๑.๑ -๓-๑) และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๔) (๑.๑ -๓ -๒) 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ 
๔๐ หลักสูตรทั้งสองฉบับ ปรับปรุงแล้ว
เสร็จและได้รับอนุมัติจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๔๙ , 
๒๔ ก.พ.๕๔ และจากสภาการพยาบาล 
เมื่อวันที่  ๑๔ มี.ค.๔๙, ๑๐ ก.พ.๕๕ 
(๑.๑-๓-๓) 

๑.๑-๓-๑ 
๑.๑-๓-๒ 
๑.๑-๓-๓ 
 

๔ การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ ต้องด าเนินการ
ทุกตัว 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยฯ มี
หลักสูตรที่รับผิดชอบ ๑ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่งหลักสูตรได้
ด าเนินการมาเป็นปีที่ ๓ แล้วมีตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

๑.๑-๔-๑ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๕ ข้อ 
ซึ่งด าเนินการผ่านเกณฑ์ทั้ง ๕ ข้อ (๑.๑-
๔-๑) 

 ข้อ ๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการ
ประชุม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
จ านวน ๑๑ ครั้ง (๑.๑-๔-๒) 

๑.๑-๔-๒ 

 ข้อ ๒ มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๒ ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ระดับปริญญาตรี หรือมาตรฐาน
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยฯ มีรายละเอียดหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี หรือ
มาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตร์ 

๑.๑-๔-๓ 

 ข้อ ๓ มีรายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดขแงประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

วิทยาลัยฯ มีรายละเอียดของรายวิชา
และรายละเ อียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๓ และ มคอ. 
๔  ก่ อนการ เปิ ดสอน ในแต่ ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

๑.๑-๔-๔ 

 ข้อ ๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

วิทยาลั ยฯ มีจั ดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด า เ นิ นการ ของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. 
๖  ภายใน ๓๐ วัน  หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

๑.๑-๔-๕ 

 ข้อ ๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

วิ ท ย าลั ย ฯ  จั ดท า ร า ย ง านผลกา ร
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

๑.๑-๔-๑ 

 
เอกสารหลักฐาน 
๑.๑-๑-๑  ตารางสรุปบัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ๖ ท่าน และคุณวุฒิ 
๑.๑-๒-๑  ปริญญาบัตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๖ ท่าน 
๑.๑-๓-๑  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๑.๑-๓-๒  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
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๑.๑-๓-๓  หนังสืออนุมัติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑.๑-๓-๔  หนังสืออนุมัติจากสภาการพยาบาล 
๑.๑-๔-๑  มคอ ๗ 
๑.๑-๔-๒  รายงานประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
๑.๑-๔-๓  มคอ. ๒ 
๑.๑-๔-๔  มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ 
๑.๑-๔-๕  มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
เกณฑ์ ๔ ข้อ ผ่านเกณฑ์ ๔ ข้อ ผ่าน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

เกณฑ์ ๔ ข้อ    

 
จุดแข็ง 

๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
๒. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทาง

วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
แนวทางการพัฒนา 

๑. มีการวางแผนคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.
2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน(2.1-1) ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2556 (นศพต.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่  38) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 70 คน
(2.1-2)  โดยการส่งแบบสอบถามถึงผู้บังคับบัญชาผู้ใช้บัณฑิตทุกคนทางไปรษณีย์ 
และ ส่งตามสายงานในโรงพยาบาลต ารวจ  มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามจ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 84.29  ได้ค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF เท่ากับ 
3.76 (2.1-3) 

2.1-1 
2.1-2 
2.1-3 

 
เอกสารหลักฐาน 
2.๑-๑ แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
2.1-2 ประกาศผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 
2.1-3 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่ 38 ตามกรอบ TQF  
 
 
 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้  
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
เท่ากับ 3.76 

3.76 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    

 
จุดแข็ง 

1. บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามัคคีกัน มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องท าให้ได้
ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2. บัณฑิตมีความโดดเด่นด้านคุณธรรม  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม สามารถได้ข้อมูลที่ครอบคลุม แต่อาจจะยังไม่มี
ความหลากหลายในความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตในเชิงลึก 

แนวทางการพัฒนา 
1. ควรเน้นความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของงานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                                        ภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นกับการนับการมีงานท า นับกรณีการ
ท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละ
ของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้
ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
สูตรค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตาม
สูตร 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
  การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มี
งานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี X 5 
100 

 หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 70 คน (นศพต.รุ่นที่  
38) วพ. มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยใช้ช่องทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค 
และมีการเก็บเอกสารการขอตรวจสอบคุณวุฒิจากนายจ้าง  เพ่ือใช้ในการติดตาม
คุณภาพบัณฑิตภายหลังการได้งานท า ซึ่งพบว่า บัณฑิตทุกคนมีงานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 คน (2.2.1) 

2.2-1 

 
เอกสารหลักฐาน 
2.2-1  เอกสารสรุปการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้  
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

คะแนนเต็ม 5 (68/68)*100 = 100 
 แปลงค่าคะแนนที่ได้ 
(5/100)*100 = 5 

 

5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน 5 คะแนน   
 
จุดแข็ง 
 บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้านสาธารณสุข อีกทั้ง 
วิทยาลัยมีการด าเนินการในพิธีปัจฉิมนิเทศให้สถานประกอบการสามารถมาแนะน าสถานประกอบการเพ่ือ   
จูงใจให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานด้วย 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และสอดคล้องนักศึกษากับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือก ข้อมูล หรือ วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมด้านปัญญา สุขภาพและสุขภาพจิต 
ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
 ในการท ารายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาท่ีมีความสามารถพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มี
ระบบ 
- ไม่มี
กลไก 
- ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 
- ไม่มี
ข้อมูล
หลักฐาน 

- มีระบบ มี
กลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ
กลไก 
- มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรมประเมิน 
- มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้
ตรวจสอบประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๑ มีระบบ มีกลไก การรับนักศึกษา    
วิทยาลัยฯ มีระบบการรับนักเรียนเป็นแบบรับตรง โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกนักศึกษาพยาบาล
(3.1-1-1) และมีการก าหนดคุณสมบัติเข้ารับสมัครอย่าง
ชัดเจน(3.1-1-2) 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
      วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียน โดยการด าเนินงานของฝุายพัฒนา 2 
โดยมีกิจกรรมปฐมนิเทศ(3.1-1-3) และกิจกรรมปรับ
พ้ืนฐานฯและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา ฯ (3.1-1-
4)  

3.๑-๑-๑  
3.๑-๑-๒  
3.1-1-3 
3.1-1-4 

๒ มีการน าระบบ
กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา    
     ด าเนินการรับสมัครเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  รับ
สมัครตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง www.nursepolice.co.th  
ด า เ นิ นก ารประมวลผลคะแนน โดยจุ ฬ าล งกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนนผล
การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนผลการ
ทดสอบความถัดทางวิชาการและวิชาชีพการวัดศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ (PAT1) ,วิทยาศาสตร์ (PAT2) หลังจาก
นั้นเรียงตามล าดับคะแนนประกาศผลการสอบผ่านในรอบ
แรก  และรับสมัครผ่าน สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย โดยหลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค
วิชาการแล้ว หลังจากนั้นด าเนินการคัดเลือก โดยการ
ตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ ( 3.1-2-1)  
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
     ฝุายพัฒนา 2 ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาก่อนการเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ โดยมี
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง แนะน าหลักสูตร
(แจกคู่มือนักศึกษา) พบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละคน
และกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ 2 วันโดย
จัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัดและกิจกรรมรับน้อง(3.1-2-2)  

3.๑-๒-๑  
3.1-2-2 

๓ มีการประเมิน
กระบวนการ 

การรับนักศึกษา    
มีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการที่
ปฏิบัติงานด าเนินงาน(3.1-3-1) และมีการสรุปผลการ

3.1-3-1 
3.1-3-2 
3.1-3-3 

http://www.nursepolice.co.th/


ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๒๖ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ด าเนินงานและการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร วพ. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ในปีการศึกษาถัดไปใน
การด าเนินงานปีต่อไป(3.1-3-2) 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
      ฝุายพัฒนา 2 ได้สรุปผลกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและ
พัฒนาบุคลิ กภาพก่อนเข้ าศึกษาในหลักสู ตรฯ ใน
ปีงบประมาณ 2557 (ท่ี3.1-3-3) 

๔ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการ 
ประเมิน 

การรับนักศึกษา    
      มีการปรับปรุงการรับสมัครฯ ในปีการศึกษา 2558 
ให้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหาร วพ.  อาทิ
ก าหนดการรับสมัคร,ระยะเวลา,การประกาศผล,การ
ยืนยันสิทธิ์(3.1-4-1) 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
     ฝุายพัฒนา 2 ได้น าผลการประเมินกิจกรรมมา
ปรับปรุงพัฒนาในด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเป็น
การละลายพฤติกรรมนักศึกษาโดยเพ่ิมช่วงเวลาการจัด
กิจกรรมนันทนาการให้มากขึ้นรวมถึงการจัดกิจกรรมรับ
น้องมีการน าเอากิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการเข้ามา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (3.1-4-2) 

3.๑-๔-๑  
3.๑-๔-๒  
 

๕ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

การรับนักศึกษา    
     การรับสมัครฯในปีการศึกษา 2557  มีการรับสมัคร
รอบที่ 2 จึงได้นักศึกษาครบตามจ านวนที่ต้องการ เมื่อมี
การปรับปรุงการรับสมัครฯท าให้ในปีการศึกษา 2558 มี
การรับสมัครตรงเพียงรอบเดียวซึ่งได้รายงานผลการรับ
สมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2558 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร วพ. ( 3.1-5-1) 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
     โครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเป็น
การละลายพฤติกรรมเพ่ิมมากขึ้น และมีการเพ่ิมการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทางวิชาการในกิจกรรมรับน้อง ผลการ
ประเมิน นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่การศึกษาทางการ
พยาบาลระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.64) (3.1-5-2) 

3.๑-๕-๑  
3.1-5-2 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๖ มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

-  

 
หลักฐาน 
3.1-๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกปีการศึกษา 2557 ฯ 
3.๑-๑-๒ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
            ปีการศึกษา 2557 ฯ  
3.1-1-3 โครงการกิจกรรมนักศึกษา(กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองฯ) 
3.1-1-4 โครงการกิจกรรมนักศึกษา(กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพฯ) 
3.1-2-1 ก าหนดการรับสมัครฯ 
3-1-2-2 ภาพถ่ายกิจกรรมฯ 
3.1-3-1 รายงานผลรับสมัครของคณะกรรมการรับสมัครฯ 
3.1-3-2 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ 8/2557 หัวข้อรายงานการรับสมัครฯ 
3.1-3-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพฯ ปีการศึกษา 2557 
3.1-4-1 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
            ปีการศึกษา 2558 ฯ  
3.1-4-2 ก าหนดการในกิจกรรมปรับพ้ืนฐานฯ และรับน้องฯ 
3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่3/2558 
3.1-5-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพฯ ปีการศึกษา2558 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ ๔ คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
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จุดแข็ง 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกการรับสมัครในรูปคณะกรรมการ ฯ ท าให้โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2                     การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี                  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ปูองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้ตามมาตราฐานสากลใน
การรายงานการด าเนินงานตามตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น
ที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ 
          - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
          - การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
           - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
-ไม่มีระบบ 
-ไม่มีกลไก 
-ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
-ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

-มีระบบ มี
กลไก 
-ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

-มีระบบ มี
กลไก 
-มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินการ 
-มีการประเมิน 
กระบวนการ 
-ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณา
การ 
กระบวนการ 

-มีระบบ มี
กลไก 
-มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินการ 
-มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
-มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณา
การ 
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

-มีระบบ มี
กลไก 
-มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินการ 
-มีการประเมิน 
กระบวนการ 
-มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณา
การ
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
-มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม  

-มีระบบ มีกลไก 
-มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
-มีการประเมิน
กระบวนการ 
-มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ
กระบวนการจากผล
การประเมิน 
-มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม  
-มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีการเทียบเคียง
กับหลักสูตรเดียวกัน
ที่เหมาะสมหรือ
ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
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ผลการด าเนินงานเกณฑ์การประเมิน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑. มีระบบ มีกลไก 

 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาทุกคนเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้าน
วิชาการและแนะแนวการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่
นักศึกษา (๓.๒-1-1) และมีแผนพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ (๓.๒-1-๒) 

๓.๒-1-1 
๓.๒-1-2 
 
 

๒. -มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินการ 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
การดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนวแก่นักศึกษา 
-จัดท าบันทึกการให้บริการปรึกษา (๓.2-๒-๑) และจัดให้
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศและต่อเนื่อง
เป็นระยะ (๓.2-๒-๒) 
-จัดโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้านการให้ค าท่ีปรึกษา(๓.๒-๒-๓)  
-จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมีการประเมินโครงการ 
(๓.๒-๒-๔) 
-มีการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา สร้างสรรค์งาน และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการ
ด าเนินการผ่านโครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง(๓.2-๒-๕) 

๓.2-๒-๑ 
๓.2-๒-๒ 
๓.2-๒-๓ 
๓.2-๒-๔ 
๓.2-๒-๕ 
 

๓. มีการประเมิน
กระบวนการ 

ภายหลั งการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามข้อ  ๒ 
คณะท างานได้มีการสรุปและประเมิน พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อผู้บริหารตามล าดับขั้น 
รวมทั้งมีการสรุปผลการประเมิน ดังนี้  
-ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการให้
ค าปรึกษา โดยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๘0 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๙ (๓.2-๓-๑) 
-ผลการประเมินโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.
๕๖ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๘ (๓.2-๓-๒) 
-ผลการประเมินกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ
ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๐ และมี

๓.2-๓-๑ 
๓.2-๓-๒ 
๓.2-๓-๓ 
๓.2-๓-๔ 
๓.2-๓-๕ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๘ (๓.2-๓-๓) 
-ผลการประเมินปฐมนิเทศหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.
๒๐ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๑ (๓.2-๓-๔) 
-ผลการประเมินโครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๕ และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๐ (๓.2-๓-๕) 

๔. มีการปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณาการ 
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ น าผลการประเมินตามข้อ ๓   มา
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
-มีปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการรับน้องใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ โดยเน้นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาท้ังในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (๓.๒-๔-1)  

๓.๒-๔-๑  
 

๕. มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม  

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการด าเนินการปรับปรุงให้เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
-มีการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โดยเน้นฝุายวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้ได้ เตรียมความ
พร้อมทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จากเดิมที่เน้นแต่การ
ปรับพื้นฐานด้านการใช้ชีวิตเป็นส่วนใหญ่ โดยพบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๖๗ 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๑ (๓.๒-๕-1) 

๓.๒-๕-1 

๖. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีการ
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรเดียวกันที่
เหมาะสมหรือได้รับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

-  

 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ ๕ ข้อ  

๔ คะแนน 
๔ คะแนน ไม่บรรลุ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 
 มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑) ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ๒) ยังขาดช่องทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑) จัดอบรมการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ๒) ศึกษาแนวทางการเข้าร่วมประกวดเพ่ือรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษา 
 
เอกสารหลักฐาน 
๓.๒-๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๒-๑-๒ แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๒-๒-๑ บันทึกการให้บริการปรึกษา 
๓.๒-๒-๒  หลักฐานการให้ค าปรึกษาต่อเนื่องของอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๓.๒-๒-๓  โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการให้ค าที่ปรึกษา 
๓.๒-๒-๔  กิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
             และมีการประเมินโครงการ 
๓.๒-๒-๕  โครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง 
๓.๒-๓-๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการให้ค าปรึกษา 
๓.๒-๓-๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๒-๓-๓  ผลการประเมินความพึงพอใจของปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา 
๓.๒-๓-๔  ผลการประเมินความพึงพอใจของปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๓.๒-๓-๕  ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง 
๓.๒-๔-1 โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๓.๒-๕-๑ ผลการประเมินโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
บางเรื่อง 
 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 
- ผลการ
ด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 
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ผลการด าเนินงานเกณฑ์การประเมิน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 อัตราการคงอยู่ ปีการศึกษา 2555  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 276 

คน ลาออก 5 คน เสียชีวิต 1 คน คงเหลือ 270 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 
ปีการศึกษา 2556 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 273 
คน ลาออก 5 คน คงเหลือ 268 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.17 
ปีการศึกษา 2557 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 266 
คน ลาออก 4 คน คงเหลือ 262 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.50  
   วพ.มีระบบการลาออกของนักศึกษาซึ่งจะต้อง
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ปกครอง ท าให้มีขั้นตอนกระบวนการเพ่ือให้ได้รับ
ค าปรึกษาก่อนที่นักศึกษาจะลาออก 
 

3.3-1 
3.3-2 
3.3-3 
3.3-4 
3.3-5 
 

2 การส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 67 
คน จากจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 1 จ านวน 
70 คน คิดเป็น   ร้อยละ 95.72 
ปีการศึกษา 2556 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 70 
คน จากจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 1 จ านวน 
76 คน คิดเป็น   ร้อยละ 92.11 
ปีการศึกษา 2557 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 64 
คน จากจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 1 จ านวน 
70 คน คิดเป็น   ร้อยละ 91.43 
 
 

3.3-6 
3.3-7 
3.3-8 
 
 

3 ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ได้มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย 
3.92 
ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ได้มีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตร ได้ค่าเฉลี่ย 
4.02  
 

3.3-9 
3.3-10 
3.3-11 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
     ในส่วนการจัดการข้อร้องเรียน วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจได้มีการติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น/
รับเรื่องร้องเรียน ไว้ที่  ชั้น 1 ของอาคาร ซึ่ ง
มอบหมายให้ฝุายอ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบและ
ด าเนินการ ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
เอกสารหลักฐาน 
3.3-1  สถิติงานทะเบียน 
3.3-2 บัญชีรายชื่อนักศึกษา  ปีการศึกษา 2555 
3.3-3 บัญชีรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 
3.3-4 บัญชีรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

3.3-5 แบบฟอร์มลาออกของนักศึกษา 
3.3-6 ประกาศผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 และรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา 
 2552 
3.3-7 ประกาศผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 และรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา 
 2553 
3.3-8 ประกาศผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 และรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา 
 2554 
3.3-9 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2556 
3.3-10 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
3.3-11 ภาพถ่ายตู้รับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ ๔ คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
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จุดแข็ง 
1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อเทียบเคียงกับสถานศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
2. ควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
1. ควรเพิ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการ
คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย 
แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์  มีการวางแผนและลงทุนงบประมาณ และทรัพยากร และกิจกรรมการด าเนินงาน  ตลอดจนการ
ก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
 ในรายงานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - ระบบการบริหารอาจารย์ 
 - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด  ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มี
ระบบ 
• ไม่มี
กลไก 
• ไม่มี
แนวคิด 
ในการ
ก ากับ 
ติดตาม
และ 

• มีระบบมี
กลไก 
• ไม่มีการ
น า 
ระบบ
กลไก 
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการจากผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ 
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๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปรับปรุง 
• ไม่มี
ข้อมูล 
หลักฐาน 

• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ มีระบบ มีกลไก ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   วพ.ต ารวจมีแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๑ (๔.๑-๑-๑) 
และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐ (๔.๑ -๑-๒)  โดยการก ากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๒ 
ระบบการบริหารอาจารย์ 
   วพ.ต ารวจ มีระบบการบริหารอาจารย์ให้ด าเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดท าแผนบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๔.๑-๑-๓) และคู่มือ
บริหารจัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๔.๑-๑-
๔) โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร (๔.๑-๑-๕)   
ก ากับดูแลการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบ
และกลไก ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร อี ก ชั้ น ห นึ่ ง  ( ๔ . ๑ -๑ -๕ )   โ ด ย
คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้จัดท าแผนบริหาร
วิชาการ (๔.๑-๑-๖) เพ่ือให้การบริหารอาจารย์เป็นไป

๔.๑-๑-๑  
๔.๑-๑-๒  
๔.๑-๑-๓  
๔.๑-๑-๔  
๔.๑-๑-๕  
๔.๑-๑-๖ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ วพ.  ตลอดจนคอยดูแล ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การด าเนินงานของอาจารย์ด้วย  
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   วพ.ต ารวจ ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ บรรจุอยู่ใน
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
(๔.๑-๑-๒) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ วพ. 
โดยมี  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วพ . เป็นผู้
ขับเคลื่อน ให้เกิดการพัฒนาอาจารย์ตามแผนที่ก าหนด    
   ทั้งนี้ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดังกล่าว ค านึงถึงการให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรเป็นส าคัญ 

๒ มีการน าระบบ
กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   วพ.ต ารวจ พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ (มคอ ๑) และตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒ (๔.๑-๒-
๑) และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (๔.๑-๑-๒) โดย
บรรจุชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ใน มคอ.๒ (๔.๑-๒-
๑) ที่ผ่านการเห็นชอบโดยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสภาการพยาบาล 
การบริหารอาจารย์ 
   คณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ มีการดูแล ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานของอาจารย์ให้เป็นไปตามระบบและกลไกที่
ก าหนดในคู่มือบริหารจัดการหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่อง 
(๔.๑-๒-๒ และ ๔.๑-๒-๓) 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   วพ.ต ารวจ มีการพัฒนาอาจารย์ตามแผนพัฒนา
อาจารย์ เริ่มจากการส ารวจคุณวุฒิที่ขาดแคลน และ
ความต้องการในการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ (๔.๑-๒-๔) 
มีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนาให้

๔.๑-๑-๒ 
๔.๑-๒-๑  
๔.๑-๒-๒  
๔.๑-๒-๓ 
๔.๑-๒-๔ 
๔.๑-๒-๕ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
สอดคล้องกับผลการส ารวจ โดยจัดท าเป็นแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมคุณวุฒิ
อาจารย์ ได้แก่ 
   -แผนการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยทางการพยาบาล และ
โครงการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารทางการ
พยาบาล (๔.๑-๒-๕) 
   -โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
(๔.๑-๒-๖) 
   -โครงการความต้องการผู้มีคุณวุฒิสาขาต่างๆ (๔.๑-
๒-๗)   
   โดยโครงการทั้งหมดด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการแต่ละโครงการ 

๓ มีการประเมิน
กระบวนการ 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการ
บริหารอาจารย์ 
   การประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ ประเมินตาม 
KPI ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น  ม ค อ .  ๒  ( ๔ . ๑ -๓ -๑ )  โ ด ย
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นผู้ด าเนินการ 
รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรด้วย (๔.๑-๓-๒) 
   นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเพ่ือให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๔.๑-๓-๓)  
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   การประเมินผลกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ประเมินผลจากการด าเนินงานของโครงการ
ต่างๆ ตามข้อ ๒ โดยจัดท า เป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ (๔.๑-๒-๕) (๔.๑-๒-๖) 
และ (๔.๑-๒-๗) 

๔.๑-๒-๒  
๔.๑-๒-๓ 
๔.๑-๓-๑  
๔.๑.๓-๒  
๔.๑-๓-๓  
๔.๑-๓-๔  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
   นอกจากนั้นยังมีการประเมินกระบวนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ (๔.๑-
๓-๔) 
   - บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้อย่างน้อย 
๑๕ ชม./คน/ปี 
  - จ านวนอาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการเตรียมความ
พร้อมตามระบบที่ก าหนด ภายใน ๑ ปี 
  - จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมเติมคุณวุฒิอย่างน้อย 
๒ คน/ปี 
  - มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการไม่
น้อยกว่า ๒ คน/ปี 

๔ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการ 
ประเมิน 

จากการประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตาม
หลักสูตร และผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ พบใน
ภาพรวมว่า ควรมีการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรส่งเสริม/พัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น จึงมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ ดังนี้ 
   - ก าหนดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๔.๑-๔-๑) 
โดยก าหนดให้มีกิจกรรมอบรม “การพัฒนาความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน” และกิจกรรม 
“ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอน” เน้นการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
(๔.๑-๔-๒) 
   - มีการพัฒนาอาจารย์ให้ผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในการจัดการ
เรี ยนรู้ และการท าวิ จั ย  โดยมีการท า วิ จั ย  เ รื่ อ ง 
“ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบ

๔.๑-๒-๔ 
๔.๑-๔-๑  
๔.๑-๔-๒  
๔.๑-๔-๓  
๔.๑-๔-๔ 
๔.๑-๔-๕ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
เปิด : นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๒  วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ” (๔.๑-๔-๓) และเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดของนักศึกษา
พยาบาลต ารวจ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต” (๔.๑-๔-๔) 
   - มีการสรรหาอาจารย์ใหม่เพ่ือให้มีจ านวนอาจารย์
เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
   - ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ท าการตรวจสอบคุณวุฒิ
อาจารย์ปริญญาเอก และส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก (๔.๑-๒-๔)  
   - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ 
ให้มีการเลื่อนไหลทางวิชาการได้เร็วขึ้น และขอขยาย
กรอบอัตราต าแหน่งเ พ่ิมขึ้น  เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
อาจารย์ เร่ งท าผลงานทางวิชาการ โดยได้จัดท า
หลักเกณฑ์แล้วเสร็จ ผ่านมติ ก.ตร. และบังคับใช้เมื่อ๒๖ 
ธ.ค.๒๕๕๗ (๔.๑-๔-๕) และมีการส ารวจอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ รวมถึงจัดเตรียมงบประมาณ
เพ่ือให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบได้เตรียมท าผลงานทาง
วิชาการ 

๕ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากการปรับปรุงการด าเนินการด้านการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ มีผลการปรับปรุงที่ เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรมดังนี้ 
   - จากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า เกิดการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์จากทุกภาควิชา ได้แนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน มีแผนการสอน/แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้รับการการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน 
และ ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
จากการประเมินผลร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (๔.๑-๕-๑) 

๔.๑-๔-๓  
๔.๑-๔-๔ 
๔.๑-๕-๑  
๔.๑-๕-๒  
๔.๑-๕-๓  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
   - อาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ (๔.๑-๔-๓ และ ๔.๑-๔-๔) 
   - มีอาจารย์ที่รับมาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๔ 
ราย (๔.๑-๕-๒) 
   - มีอาจารย์สอบเ พ่ิมเติมคุณวุฒิปริญญาโทในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑ คน และมีอาจารย์อยู่
ระหว่างการเพ่ิมเติมคุณวุฒิปริญญาเอก ๔ คน (๔.๑-๕-
๓) 
   - มีอาจารย์ที่ผ่านการประเมินเลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการในปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพ่ิมขึ้นจ านวน ๘ คน 
(๔.๑-๕-๔) 

๖ มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

-  

 
เอกสารหลักฐาน 
๔.๑-๑-๑  มคอ.๑ 
๔.๑-๑-๒  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
๔.๑-๑-๓  แผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา  

   ๒๕๕๗ 
๔.๑-๑-๔  คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๔.๑-๑-๕  ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่ ๓๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์ 
๔.๑-๑-๖  แผนบริหารวิชาการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔.๑-๒-๑  มคอ.๒  
๔.๑-๒-๒  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗  ครั้งที่  
   ๑๔/ ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗    ครั้งที ่๓/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 
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๔.๑-๒-๓  รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๑๑/ 
             ๒๕๕๗ 
๔.๑-๒-๔  รายงานผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้าน 
             คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรสังกัด วพ.รพ.ตร.  
๔.๑-๒-๕  รายงานผลการด าเนินงานแผนการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ 
๔.๑-๒-๖  รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
๔.๑-๒-๗  โครงการความต้องการผู้มีคุณวุฒิสาขาต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔.๑-๒-๘  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งบุคลากรประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
๔.๑-๓-๑  มคอ.๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔.๑.๓-๒  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 
๔.๑-๓-๓  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เพ่ิมเติม) 
๔.๑-๓-๔  แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี ๒๕๕๗ 
๔.๑-๔-๑  แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
๔.๑-๔-๒  แผนงานบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรและโครงการ 
    พัฒนาจัดการเรียนการสอน 
๔.๑-๔-๓  บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การ 
             พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด : นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๒  วิทยาลัยพยาบาล 
    ต ารวจ” 
๔.๑-๔-๔  บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้เพ่ือ 
             เสริมสร้างความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 
    จิตเวชและสุขภาพจิต” 
๔.๑-๔-๕  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการต ารวจต าแหน่งอาจารย์ในสังกัด รร.นรต. และ  
   วพ.รพ.ตร. (ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๗) 
๔.๑-๕-๑  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน” 
๔.๑-๕-๒  รายชื่ออาจารย์ที่รับมาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔.๑-๕-๓  รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔.๑-๕-๔  รายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการประเมินเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ ๔ คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    

 
จุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ ให้อาจารย์มีโอกาสก้าวหน้าทาง

ต าแหน่งวิชาการเร็วขึ้นกว่าเดิม 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ วพ. มากขึ้น 
๒. มีการลงทุนด้านงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มากข้ึนทั้งในและนอกประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ  
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ  และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งทางวิชาการ  และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ประกอบด้วย 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  
๐ – ๕ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = 
ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษา ให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพที่มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

         ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

         ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X ๕ 

X ๑๐๐ 
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ผลการด าเนินงาน 
คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ 

๑ พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ    ภูสาหัส -พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก) 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐   
-  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๙ 
-ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญา
ตรี) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๖   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
บริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.
๒๕๕๓ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๕๗ 

๒ พ.ต.อ.หญิงปราณี      เสนีย์ -ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.
๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปริญญา
ตรี) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
บริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.
๒๕๕๓ 

๓ พ.ต.ท.หญิงสมสุข      ภาณุรัตน์ - พย.ด. (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๓ 
- วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๘ 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการรักษาโรคเบื้องต้น 
(เวชปฏิบัติ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และ
ศิลป์การสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณวุฒิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 

๔ พ.ต.ท.หญิงเนาวนิจ    พ่ึงจันทรเดช - พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๔๖   
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 
๒๕๓๒   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๘ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์(โรคติดเชื้อ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๓ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางประสาท
วิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๐   
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕ พ.ต.ต.หญิงธิดารัตน์    แสงรุ่ง - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖ ร.ต.อ.หญิงยุวดี     แตรประสทิธิ์ - พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
๑. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 
 
 
 
๒. ค่าคะแนน 
 
คะแนนที่ได้ =            เท่ากับ.......๕..........คะแนน 
 
 
 

       ๒  
       ๖ 

    ๓๓.๓๓ 

      ๒๐ 

X ๕ 

X ๑๐๐ 
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕ 
 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป 
 
สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต าแหน่งทางวิชาการ 

๑ พ.ต.อ.หญิงปราณี      เสนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๒ พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ    ภูสาหัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓ พ.ต.ท.หญิงสมสุข      ภาณุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๔ พ.ต.ท.หญิงเนาวนิจ    พ่ึงจันทรเดช อาจารย์ 
๕ พ.ต.ต.หญิงธิดารัตน์    แสงรุ่ง อาจารย์ 
๖ ร.ต.อ.หญิงยุวดี     แตรประสทิธิ์ อาจารย์ 

 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

      ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

      ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X ๕ 

X ๑๐๐ 
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๑. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
๒. ค่าคะแนน 
 
คะแนนที่ได้ =            เท่ากับ....๔.๑๗.......คะแนน 
 
 
 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร  
 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
 
 
 
 

       ๓ 

       ๖ 

      ๕๐ 

      ๖๐ 

X ๕ 

X ๑๐๐ 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X ๕ 

X ๑๐๐ 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๗ 
ผลงานทางวิชาการ 
๑ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ(บทความท่ีพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอใน
การประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว 
ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้) 

- ๐.๒๐ - - 

๒ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่ าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ๐.๔๐ - - 

๓ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ๐.๔๐ - - 
๔ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี ๒ 

- ๐.๖๐ - - 

๕  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ

- ๐.๘๐  - 
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๗ 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกอากาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน 
Beall’s list)  

๖ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี ๑ 

- ๐.๘๐ - - 

๗ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

- ๑.๐๐ - - 

๘ ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ๑.๐๐ - - 
๙  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ๑.๐๐ - - 

๑๐ ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

- ๑.๐๐ - - 

๑๑ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

- ๑.๐๐ - - 

๑๒ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ๑.๐๐ - - 

๑๓ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- ๑.๐๐ - - 

ผลงานสร้างสรรค์  (ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมีบุคคล 
ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
๑ งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ - ๐.๒๐ - - 
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๗ 
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 

๒ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - ๐.๔๐ - - 
๓ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - ๐.๖๐ - - 
๔ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- ๐.๘๐ - - 

๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

- ๑.๐๐ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร =  ๖ คน  

 
เอกสารหลักฐาน  
- ไม่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๓๐ ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของ

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร 
เท่ากับ ร้อยละ ๐ 

 ๐ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๓๐    
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จุดแข็ง 
๑. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งอาจารย์ในสังกัด 

รร.นรต. และ วพ.รพ.ตร. (ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗) ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้
อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนไหลเข้าสู่ต าแหน่ง ผศ. และ รศ. มากยิ่งขึ้น 

๒. วารสารพยาบาลต ารวจซึ่งเป็นของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจได้รับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการจาก Thai-Journal Citation Index (TCI) ให้ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ จึงเป็น
แหล่งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน วพ.รพ.ตร.อีกแหล่งหนึ่ง  
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีบทความ รายงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๗  
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการท าวิจัย การเขียนบทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการให้
เวลา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอกภาควิชา และประสานแหล่งเผยแพร่ผลงานระดับชาติและ
นานาชาติ 

๒. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
๓. จัดหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในเวที

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

ผลการพัฒนาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
1. มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 
จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี ้
 ๑.๑ ดวงกมล ปิ่นเฉลียว และ พรพรรณ ภูสาหัส. (๒๕๕๘). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความทุกข์ 
ทรมานของสตรีหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง. วารสารพยาบาลทหารบก, 16(๑), ๑๐๑-๑๐๘.  
 ๑.๒ ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และ ปราณี เสนีย์. (๒๕๕๘). จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิปริ-
เขต ดัชนีความยากง่าย ดัชนีอ านาจจ าแนก และประสิทธิภาพตัวลวงของข้อสอบแบบเลือกตอบ กลุ่ม
วิชาชีพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา 2556. วารสารพยาบาล
ต ารวจ, ๗(๑), ๑-๑๔. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
 - การคงอยู่ของอาจารย์ 
 - ความพึงพอใจของอาจารย์ 
เกณฑ์การประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มีการ
รายงาน
ผลการ
ด าเนินการ 

• มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินการ
ในบาง
เรื่อง 

• มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบาย
ตัว บ่งชี้ 

• มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายตัว บ่งชี้ 
• มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในบางเรื่อง 
 

• มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายตัว บ่งชี้ 
• มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 
 

• มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายตัว บ่งชี้ 
• มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง 
• มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

จากผลการประกันคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ท าให้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ ๓๖.๕ 
คน มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาในหลักสูตรเท่ากับ ๒๗๔.๘๓ 

๔.๓-๑-๑  
๔.๓-๑-๒  
๔.๓-๑-๓ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
เมื่อคิดอัตราส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า
เท่ากับ ๗ : ๑ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.และสภาการ
พยาบาลได้ก าหนดไว้ที่อัตราส่วนไม่เกิน ๘ : ๑ และเมื่อ
พิจารณาการคงอยู่ของอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า อัตราก าลังของอาจารย์ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ มีจ านวน ๔๓ คน และในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ มีจ านวน ๔๔ คน ดังนั้น การคงอยู่ของอาจารย์ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ (๔.๓-๑-๑, ๔.๓-๑-๒) และในส่วนของความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรนั้น คณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ท าการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับมาก ( X = 
๔.๐๒, SD. = ๐.๕๕) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมาก (X = ๓.๙๑, SD. = ๐.๕๙) ด้านกระบวนการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลอยู่ในระดับมาก (X = ๓.๙๙, 
SD. = ๐.๖๔) และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
(X = ๓.๙๖, SD. = ๐.๕๓) (๔.๓-๑-๓) 

๒ มี แนว โน้ มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสนับสนุนการคง
อยู่ของอาจารย์ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (๔.๓-๒-๑) โดยมีจ านวนอาจารย์ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ิมมากขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน 
๒ คน (๔.๓-๑-๒, ๔.๓-๒-๒) ดังนั้น การคงอยู่ของอาจารย์จึงมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น เพราะไม่มีการลาออกของอาจารย์ อาจารย์
กลับจากลาศึกษาต่อและมีการรับอาจารย์ใหม่เพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจยังมีการปรับปรุงแบบ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน จากเดิมที่มีการ
ประเมินเป็นรายข้อและสรุปเป็นภาพรวม ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลการ
ประเมินครอบคลุมและน าผลไปพัฒนางานบริหารหลักสูตรได้

๔.๓-๒-๑  
๔.๓-๒-๒  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
มากยิ่งขึ้น โดยผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตรในภาพรวมของปีการศึกษา ๒๕๕๖ อยู่ใน
ระดับมาก (X = ๔.๐๙, SD. = ๐.๕๕) (๔.๓-๒-๓) ซึ่งเมื่อ
เทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่แบ่งเป็น ๔ ด้าน 
พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ในด้าน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๒,      
SD. = ๐.๕๕) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
(X = ๓.๙๑, SD. = ๐.๕๙) ด้านกระบวนการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลอยู่ในระดับมาก (X = ๓.๙๙, SD. = 
๐.๖๔) และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (X = 
๓.๙๖, SD. = ๐.๕๓) (๔.๓-๑-๓) ดังนั้น ความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แม้จะอยู่
ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่น้อยกว่ากว่าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ เล็กน้อย แต่เป็นการพิจารณาเป็นรายด้านที่
แสดงให้เห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นและแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มของการพัฒนาของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ในการปรับปรุงการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๖  

๓ มีผลการด าเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสู ตรนั้น ใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กร ร มก า ร ผู้ ต ร ว จ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

- - 
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เอกสารหลักฐาน 
๔.๓-๑-๑ ค่า FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔.๓-๑-๒ รายชื่ออาจารย์  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
๔.๓-๑-๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๔.๓-๒-๑ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๔.๓-๒-๒ รายชื่ออาจารย์  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๔.๓-๒-๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน มีการรายงานอัตราก าลังอาจารย์ จ านวน

อาจารย์ ต่ อนั กศึ กษาที่ เ หมาะสมใน
หลักสูตร มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง 
และมีผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร และมี
แนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เ รื่ อ ง  แ ต่ ข า ด ผ ล ง า น ที่ โ ด ด เ ด่ น                
เมื่ อ เทียบเคียงกับหลักสูตรพยาบาล   
ศาสตรบัณฑิตในกลุ่มสถาบันการศึกษา
ทางการพยาบาล 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 

๑. อาจารย์มีความรักใคร่ผูกพันต่อองค์กร 
๒. อาจารย์และคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเข้มแข็งในการท างานและสามารถ

ท างานเป็นทีมร่วมกันได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การบริหารหลักสูตรควรมีการเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการ
บริหารหลักสูตรให้มากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรในทุกกระบวนการ มีการรายงานผลการด าเนินการ

ให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมคณาจารย์และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือร่วมกัน
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรในปีต่อๆไป 
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ระดับหลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม 
ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา บังคับและวิชาเลือกที่ เน้นนักศึกษาเป็น
ส าคัญ โดยสนองความต้องการของ นักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
เน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการรายงานการ ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ 
ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ในการประเมินเพ่ือให้
ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมี
ความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มี
ระบบ 
• ไม่มี
กลไก 
• ไม่มี
แนวคิด 
ในการ
ก ากับ 
ติดตาม
และ 
ปรับปรุง 
• ไม่มี
ข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไม่มีการ
น าระบบ
กลไก 
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมินกระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการจากผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย 
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ตรวจประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสตูร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ มีระบบ มีกลไก - วิทยาลัยพยาบาลต ารวจใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙) (๕.๑-๑-๑) และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการวิจัยการประเมินหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๙) (๕.๑-๑-๒)
และปัจจุบันใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ (๕.๑-๑-๓) ที่ได้รับการรับรองจากสภา
การพยาบาล ขณะนี้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔      
เป็นปีที่ ๓  
-การบริ หารหลั กสู ตร  มี คณะอนุ กรรมการหลั กสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จัดท าแผนการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๕.๑-๑-๔)  และคู่มือบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (๕.๑-๑-๕) ภายใต้การก ากับติดตาม
ของคณะกรรมการบริหารวิชาการ (๕.๑ -๑-๖) และมี
คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) (๕.๑-๑-๗) 

๕.๑-๑-๑  
๕.๑-๑-๒ 
๕.๑-๑-๓ 
๕.๑-๑-๔ 
๕.๑-๑-๕ 
๕.๑-๑-๖ 
๕.๑-๑-๗ 

๒ มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- ทุกภาควิชามีจัดท าประมวลรายวิชา (๕.๑-๒-๑) (หลักสูตร
พยาบาล ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙) และ
การจัดท า มคอ ๓ และ มคอ.๔ (๕.๑-๒-๒) ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ใน มคอ. ๒ (๕.๑-๑-๓) (หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) และรวบรวม 
ติดตาม ประเมินผลโดยคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต      
-คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) มีการด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตาม
รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)  
(๕.๑-๒-๓) และโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (๕.๑ -๒-๔) โดยมีขั้นตอนการ

๕.๑-๒-๑ 
๕.๑-๒-๒ 
๕.๑-๒-๓ 
๕.๑-๒-๔ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ด าเนินงาน ดังนี้  
  ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพ่ือชี้แจงรายละเอียด
โครงการและระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
  ครั้งที่ ๒, ๓ ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า 
  ครั้งที่ ๔, ๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง เพ่ือระดม
ความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรฯจากทกุภาควิชา 
  ครั้งที่ ๖, ๗ ประชุมคณะอนุกรรมการฯเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้า course outline และ course syllabus 
  ครั้งที่ ๘, ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร จาก
วิทยากรภายนอก 
  ครั้งที่ ๑๐ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลปรับปรุง
หลักสูตรฯ 

๓ มีการประเมิน
กระบวนการ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนตาม มคอ.๓ มคอ.๔ (๕.๑-๒-๒) และมีการประเมิน
ผู้สอน ประเมินการจัดการเรียนการสอนตามแบบประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ป ๐๒, ป ๐๓, ป ๐๔ 
(๕.๑-๓-๑) รวมทั้งการทวนสอบเกรดและการจัดท า มคอ.๕, 
มคอ.๖ (๕.๑-๓-๒) 
-มีการวิจัย “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๙) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ” (๕.๑-๑-๒) 

๕.๑-๒-๒ 
๕.๑-๓-๑ 
๕.๑-๓-๒ 
๕.๑-๑-๒ 

๔ มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการ 
ประเมิน 

-จากผลการประเมินของการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตร “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๙) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ” 
(๕.๑-๑-๒) พบว่า ในการเรียนการสอน ควรส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการให้แก่นักศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยให้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น และในรายวิชาควรมีการเน้นการ
น าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ และ
น าไปใช้ปฏิบัติงานได ้
   ๑) น าผลการวิจัยไปใช้ในรายวิชาที่สอน เช่น ในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (๕.๑-๔-๑)   
   ๒) มีการเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้แสดงความ

๕.๑-๑-๒ 
๕.๑-๔-๑ 
๕.๑-๔-๒ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
คิดเห็น เช่น ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต (๕.๑-๔-๑) 
- จากการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔)   ได้เหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๕๙) จากรายวิชาต่างๆ (๕.๑-๔-๒) 

๕ มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

- จากข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  
(๕.๑-๑-๒) มีผลจากการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ดังนี้  

๑) มีคู่มือการฝึกปฏิบัติพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการ 
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โดยมีการน าผลการวิจัยไปใช้
ในรายวิชาที่สอน (๕.๑-๕-๑)   

๒) ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด ในรายวิชา  
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (๕.๑-๕-๒)  โดยมี
การเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้แสดงความคิดเห็น 
-ผลการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง ๒๕๕๙) ได้ร่างโครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙ (๕.๑-๕-๓) 

๕.๑-๑-๒ 
๕.๑-๕-๑ 
๕.๑-๕-๒ 
๕.๑-๕-๓ 
 

๖ มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
- 

 

 
เอกสารหลักฐาน 
๕.๑-๑-๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๕.๑-๑-๒ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     

  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๙) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  
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๕.๑-๑-๓ มคอ. ๒ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
๕.๑-๑-๔ แผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
              ปีการศึกษา ๒๕๕๘   
๕.๑-๑-๕  คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
๕.๑-๑-๖  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ที่ ๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม  
   ๒๕๕๘ 
๕.๑-๑-๗  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
             (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) ที่ ๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๕.๑-๒-๑ ประมวลรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙) 
๕.๑-๒-๒ มคอ ๓ และ มคอ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๑-๒-๓ รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต  
            (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙)   
๕.๑-๒-๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๕.๑-๓-๑ แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ป ๐๒, ป ๐๓, ป ๐๔ 
๕.๑-๓-๒ การทวนสอบเกรดและการจัดท า มคอ.๕, มคอ.๖  
๕.๑-๔-๑ มคอ.๔ รายวิชาปฏบิัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๑-๔-๒ เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙) ในเอกสาร      
         ข้อควรปรับปรุงแก้ไขลักษณะของรายวิชาจากภาควิชาต่างๆ 
๕.๑-๕-๑ คู่มือการฝึกปฏิบัติพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
๕.๑-๕-๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
๕.๑-๕-๓ ร่างโครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับคะแนนที่ 

๔ คะแนน ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 
๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๖๕ 
 

จุดแข็ง 
๑. มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
๒. หลักสูตรมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องหลักสูตร การเรียน การสอน และการประเมินผู้เรียน 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องหลักสูตร การเรียน การสอน และการประเมินผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอน
ในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง  
 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุน
การเรียนรู้  
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการ

จัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

เกณฑ์การประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมี
กลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การ
ปฎิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า
ระบบกลไกไป 
สู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
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๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

ประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา/ 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจาก
การปรับปรุง
เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

พัฒนา 
กระบวนการจาก
ผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ มีระบบ มีกลไก - วิทยาลัยพยาบาลต ารวจจัดท าคู่มือบริหาร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (๕.๒-๑-๑) 
และ มคอ.๒ (๕.๒-๑-๒) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ .๒๕๕๒ ซึ่ งผ่ านการรับรองจากสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสภาการ
พยาบาล โดยมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
และคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
(๕.๒-๑-๓) ขับเคลื่อนให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดตามคู่มือฯ และ 
มคอ.๒ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหาร

๕.๒-๑-๑ 
๕.๒-๑-๒ 
๕.๒-๑-๓ 
๕.๒-๑-๔ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรฯ ยังได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (๕.๒-๑-๔)  เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตาม
กระบวนการตลอดปีการศึกษา 

๒ มีการน าระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเริ่มจาก
คณะอนุกรรมบริหารหลักสูตรเชิญตัวแทนจาก
ทุกภาควิชาร่วมก าหนดปฏิทินการศึกษา 
(๕ .๒ -๒ -๑  )  ภาควิ ชาด า เนิ นการจั ดท า
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ของทุก
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มี
รายละเอียดตามที่ก าหนดในกรอบ TQF 
(มคอ.๒, มคอ.๓ และ มคอ. ๔) (๕.๒-๑-๒) 
(๕.๒-๒-๒) และจัดสรรอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ และอาจารย์
พิเศษที่เชิญสอนมีคุณวุฒิสอดคล้องกับหัวข้อที่
สอน (๕ .๒ -๒ -๓) โดยมีคณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ก ากับติดตามให้มีการจัดท า 
มคอ.๓ และ ๔ ให้แล้วเสร็จเพ่ือจัดประชุม
วิพากษ์ (๕.๒-๒-๔) และผู้รับผิดชอบรายวิชา
น าไปปรับปรุงและด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป  
- มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต (๕.๒-๒-๕) การบริการวิชาการแก่
สังคมในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (๕.๒-
๒-๖) และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ (๕.๒-๓-๗)  

๕.๒-๒-๑ 
๕.๒-๑-๒ 
๕.๒-๒-๒ 
๕.๒-๒-๓ 
๕.๒-๒-๔ 
๕.๒-๒-๕ 
๕.๒-๒-๖ 
๕.๒-๒-๗ 
๕.๒-๓-๘ 
 
 
 
 
 
 

 

๓ มีการประเมิน
กระบวนการ 

- วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาท าการประเมินผลการ
เรียนรู้และทวนสอบระดับภาควิชา  รวมถึง
รวบรวมผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนโดยผู้เรียนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม

๕.๒-๓-๑ 
๕.๒-๓-๒ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
แบบประเมิน ป.๐๒ ป.๐๓ และ ป.๐๔ (๕.๒-
๓-๑) หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ในแต่ละ
ภาคการการศึกษา แล้วจัดท าเป็น มคอ.๕ 
และ ๖ (๕.๒-๓-๒) จากนั้นคณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรด าเนินการทวนสอบระดับ
หลักสูตร รวมถึงจัดประชุมวิพากษ์เกรดและ 
มคอ.๕ และ ๖ (๕.๒-๓-๓) และรวบรวมผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมวิพากษ์  จัดท าเป็นสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (มคอ.๗) 
(๕.๒-๓-๔)  

๔ มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ 
ประเมิน 

- จากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
(๕ .๒ -๔ -๑ ) พบว่าควรมีการสนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงมีแผนการใน
พัฒนาส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้แก่ 
๑. การจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการเขียนแผนการสอน 
๒. การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง   
   จากแผนการพัฒนาดังกล่าว วพ.จึงได้มีการ
จัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการเขียนแผนการสอน” (๕.๒-๔-๒) 
เ พ่ือให้ ได้แนวทางที่ ชัดเจนในการจัดท า
แ ผ น ก า ร ส อน  ร ว ม ถึ ง ไ ด้ จั ด โ ค ร ง ก า ร 
“พัฒนาการจัดการเรียนการสอน” (๕.๒-๔-๓) 
เน้นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

๕.๒-๔-๑ 
๕.๒-๔-๒ 
๕.๒-๔-๓ 
๕.๒-๓-๔ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
-จากรายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๕.๒-๓-๔)พบว่าควร
ปรับวิธีการสอนให้ เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้มาก
ขึ้น จึงมีแผนส าหรับพัฒนาในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ในเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านจัดการ
การเรียนการสอนที่เน้นการคิด และการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๕ มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- จากการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ สู่การ
ปฏิบัติ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้ผลการ
ปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
๑. มีคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนการ เรียนรู้ ของคณาจารย์ทุก
ภาควิชา (๕.๒-๔-๒) 
๒. อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน และได้แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดในโครงการ (๕.๒-๔-๓) 

๕.๒-๔-๒ 
๕.๒-๔-๓ 

๖ มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

-  

 
เอกสารหลักฐาน 
๕.๒-๑-๑  คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๑-๒  มคอ.๒ 
๕.๒-๑-๓  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรและคณะอนุกรรมการบริหาร 
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๗๑ 
 

๕.๒-๑-๔  แผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
๕.๒-๒-๑  รายงานการประชุมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๒-๒  เอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๒-๓  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๒-๔  ผลการวิพากษ์ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๒-๕  คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
             ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๒-๖  มคอ.๓ วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๒-๗  มคอ.๓ วิชาสุนทรยีศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๓-๑  รายงานผลการประเมินผลการเรียนการสอน ป.๐๒ ป.๐๓ ป.๐๔ 
๕.๒-๓-๒  เอกสาร มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
๕.๒-๓-๓  ผลการวิพากษ์ มคอ.๕ มคอ.๖ วิพากษ์เกรด และทวนสอบระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๓-๔  มคอ.๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๔-๑  มคอ.๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๕.๒-๔-๒ คู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๔-๓ รายงานการสรุปผลโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ ๔ คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
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จุดแข็ง 
๑. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย การท านุ

ศิลปวัฒนธรรมยังไม่ครบทุกภาควิชา 
๒. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและ
มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as 
learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอน จึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือ
จุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วยทั้งนี้ความเหมาะสมของระบบประเมิน ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือ ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลายให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ(feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์    การค้นคว้าอิสระที่มี
คุณภาพด้วย 
           ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ หรือแสดงผลการด าเนินงานใน 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
          - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.
7) 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบมี
กลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า
ระบบกลไกไป 
สู่การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 

• มีระบบ มี
กลไก 
• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
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๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา/ 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการ
จากผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 
 
 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 มีระบบ มีกลไก    ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริการหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต  
     ข้อ 8 เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านวิชาการการวัดและ
ประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
    ข้อ 13 รวบรวมผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนของแต่ละปี
การศึกษา  
    ข้อ 14 รวบรวมผลการประเมินการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียน

5.3-1-1  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การสอนและจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา(5.3-1-๑)  

2 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 คณะอนุกรรมการบริการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ได้ด าเนินการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)ใน มคอ ๒ หมวดที่๔ (5.3-2-1) และได้
ขอความร่วมมือ ภาควิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ทุกรายวิชาให้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต้ละ
รายวิชามีการประเมินทั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้
ข้อมูลปูอนกลับแก่ผู้เรียนและประเมินเพ่ือสรุปรวมก่อน
การให้เกรด มีวิธีการประเมินที่หลากหลายรวมทั้งให้
ผู้เรียนมีการประเมินตนเอง (5.3-2-2) นอกจากนี้ยังมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภายหลังเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนในแต่ละวิชาในระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา (SISA) ตามแบบประเมิน ป-01, ป- 02, ป-
03, ป-04  (5.3-2-๓) 

5.3-2-1 
5.3-2-2 
5.3-2-๓ 
 
 

3 มีการประเมิน
กระบวนการ 

  วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนดั งนี้  1.ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตามแบบประเมิน ป-01 
   ๒. ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนและ
ผู้สอน ตามแบบประเมิน ป-0๒ 
    ๓.  ผู้ เ รียนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ตามแบบประเมิน ป-0๓ 
    ๔. ผู้เรียนประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาค 
ทฤษฎีตามแบบประเมิน ป-0๔ (5.3-๓-๑) และสรุปผล
การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 
มคอ ๕-๗ นอกจากนี้ยังมีการทวนสอบผลการให้เกรดของ
ผู้เรียนโดยภาควิชาและคณะอนุกรรมการบริการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาและแจ้ง
หน่วยงานทีเกี่ยวข้องทราบและรวบรวมผล 

5.3-๓-๑  

4 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการ 
ประเมิน 

ผลการประเมินประเมินแต่ละรายวิชาน าไปวางแผนการ
จัดท า มคอ ๓-๔ ในภาคการศึกษาและปีการศึกษาถัดไป
(5.3-๔-๑) และมีการวิพากษ์ข้อสอบในรายวิชาทางการ
พยาบาล (5.3-๔-๒) และปรับปรุงการใช้งานระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา(5.3-๔-๓) 

5.3-๔-๑  
5.3-๔-๒ 
5.3-๔-๓ 

5 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น

ผลการปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรมได้แก่  
๑. ผลการปรับปรุงเนื้อหาสาระที่มีความทันสมัยและปรับ

5.3-๔-๑  
5.3-๕-๑  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (5.3-๔-๑ ) 

๒. การปรับปรุงข้อสอบ ได้ตัวอย่างข้อสอบที่ปรับปรุงแล้ว 
(5.3-๕-๑) 
๓. แบบประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติ หน่วยหลังคลอด
(5.3-๕-๒) เป็น Rubric scoring  
๔. แบบประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยแหล่ง
ฝึก  (5.3-๕-๓)      
๕.ได้แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้ (5.3-๕- ๔) 
๖.ก าหนดเกรดในระบบสารสนเทศทางการศึกษา(5.3-๕- 
๕)  

5.3-๕-๒ 
5.3-๕-๓ 
5.3-๕-๔ 
5.3-๕-๕ 
 

6 มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

-  

 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ ข้อ 4 คะแนน  

 
 
จุดเด่น 

๑. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใช้ในหน่วยงาน ท าให้ลดภาระงานในการท าเอกสารการ
ประเมิน 

๒. ผู้เรียนเห็นความส าคัญต่อการประเมิน ท าให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
๓. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างรวดเร็วในระบบสารสนเทศ 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

๑. ปรับปรุงแบบประเมินให้กระชับและลดจ านวนข้อให้น้อยลง 
 

แนวทางเสริม/แนวทางในการปรับปรุง 
๑. จัดประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดท าแบบประเมินที่สามารถน ามาใช้ร่วมกันทั้งวิทยาลัยฯ 
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เอกสารหลักฐาน 
5.3-1-1 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ 34/2558 แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ  
            1.1 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หน้า 2 ลง 13 มีนาคม 2558 
5.3-2-1 มคอ. ๒ 
5.3-2-2 มคอ. 3-4 
5.3-2-๓  แบบประเมิน ป-01, ป- 02, ป-03, ป-04   
5.3-๓-1  ผลการประเมิน ป-01, ป- 02, ป-03, ป-04   
5.3-๔-๑  มคอ. 3-4 
5.3-๔-๒  รายงานการประชุมเรื่องการวิพากษ์ข้อสอบ 
5.3-๔-๓  รายงานการประชุมเรื่องการปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการศึกษา   
5.3-5-1  แบบรายงานการวิพากษ์ข้อสอบ 
5.3-5-๒  ใบประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติ หน่วยหลังคลอด 
5.3-5-๓  แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยแหล่งฝึก 
5.3-5-๔   การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.3-๕-๕   สมุดบันทึกคะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗  ข้อ ๗  ที่หลักสูตร
แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี  ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าคะแนน (คะแนน) 
๐ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๗๕ ๕ 

มีการ
ด าเนินงาน
น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของตัว
บ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 

มีการ
ด าเนินงานร้อย
ละ ๘๐ ของตัว
บ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 

มีการ
ด าเนินงานร้อย
ละ ๘๐.๐๑-
๘๙.๙๙ ของ
ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 

มีการ
ด าเนินงานร้อย
ละ ๙๐.๐๐-
๙๔.๙๙ ของ
ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 

มีการ
ด าเนินงานร้อย
ละ ๙๕.๐๐-
๙๙.๙๙ ของ
ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 

มีการ
ด าเนินงานร้อย
ละ ๑๐๐ ของ
ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่ละ
ปี 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ตามร้อยละของ
การด าเนินการ
บรรลุตามตัวบ่งชี้ที่
ระบุไว้ในแต่ละปี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลั ยพยาบาลต ารวจ มีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์  ตามที่ปรากฏในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔) (๕.๔-๑) จ านวน ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ จากจ านวนทั้งหมด ๑๕  ตัวบ่งชี้  โดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๓ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๕- ๒๕๕๘ 
   ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๒ ตัวบ่งชี้พบว่า บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้ครบทั้ง ๑๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๕.๔-๑  
๕.๔-๒  
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เอกสารหลักฐาน 
๕.๔-๑ มคอ ๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๕๔) 
๕.๔-๒ มคอ ๗ รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้ ก า ร
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏ
ในหลักสูตร (มคอ ๒) ครบทุกตัว
บ่งชี้ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 

๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพิ่มเติมบางตัวไม่สอดคล้องกับบริบทของการด าเนินงานในปัจจุบัน 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ปรับปรุงหลักสูตร โดยก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของ
สถาบันในปัจจุบัน รวมถึงค านึงถึงความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และความจ าเป็นในการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสารฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้อง
มีปริมาณเพียงพอแลมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 อธิบายการบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามลการปะเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล
และหลักฐาน 

- มีระบบ มี
กลไก 
- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ
กลไก 
- มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

- มีระบบ
กลไก 
- มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรมประเมิน 
- มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้
ตรวจสอบประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 

องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ มีระบบ มีกลไก วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการแบ่งหน้าที่และความ

รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ตาม
ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนี้ 

1. ฝุายอ านวยการมีหน้าที่ดูแลสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2. ฝุ า ย พัฒนา  1  มี หน้ าที่ ดู แ ลห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสาธิตการ
พยาบาล  

3. ฝุ ายพัฒนา 2 มีหน้ าที่ ดู แลหอพัก ห้อง
สุขภาพ อาหาร (6.1-1-1)  

6.1-1-1 
 

๒ มีการน าระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

     ฝุายอ านวยการได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม โดยมี กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมการ
สร้างสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ วพ. และการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (6.1-2-1)และน าแผนไปปฏิบัติ ฯ 
(6.1-2-2) 
     ฝุายพัฒนา 1 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาหนังสือและต าราเข้าห้องสมุด (6.1-2-3) โดยมี
อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
พิจารณา สรรหาหนังสือ ต าราเข้าห้องสมุด รวมทั้ง 
Journal ต่างประเทศ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและ 
E-book โดยให้ฝุายพัฒนา 1 ขออนุมัติจัดซื้อฯ(6.1-
2-4)      
     ฝุายพัฒนา 2 จัดแม่บ้านดูแลให้นักศึกษาอยู่ใน
กฎระเบียบ รวมทั้งตรวจดูความปลอดภัยในหอพัก
ตลอด 24 ชั่วโมง (6.1-2-5) 

6.1-2-1 
6.1-2-2 
6.1-2-3 
6.1-2-4 
6.1-2-5 

๓ มีการประเมิน
กระบวนการ 

     วพ. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรในการให้บริการในทุกงานของแต่ละหน่วย 
อาทิ ห้องสมุด   ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสาธิตการ
พยาบาล ห้องเรียน(6.1 -3 -1) หอพัก อาหาร 
สภาพแวดล้อม (6.1-3-2) และ มีการรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา
ถัดไป (6.1-3-3)        

6.1-3-1 
6.1-3-2 
6.1-3-3 
 

๔ มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล

     - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินในปี
การศึกษา 2556(6.1-4-1)  ได้ค่าเฉลี่ยความพึง

6.1-4-1 
6.1-4-2 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การ 
ประเมิน 

พอใจน้อย (ค่าเฉลี่ย3.27) ในเรื่องการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วและครอบคลุม ในปี
การศึกษา 2557 จึงได้มีการจัดหาอินเตอร์ เน็ต
ความเร็วสูงแบบ fiber optic  มีความเร็ว 40 Mbps 
และแบบ ADSL  โดยให้บริการผ่านระบบสายLAN  
และระบบ wifi ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร จากเดิมที่มี
เพียงแบบ ADSL(6.1-4-2) 
     - ด้านห้องสมุด จากผลการประเมินของสภาการ
พยาบาล พบว่าจ านวนต าราภาษาอังกฤษมีจ านวน
น้อย ฝุายพัฒนา 1     จึงได้มีการขออนุมัติจัดซื้อต ารา
ภาษาอังกฤษแบบ online        (6.1-4-3) 

6.1-4-3 
 

๕ มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
แบบfiber optic (6.1-5-1) และ มีต ารา
ภาษาอังกฤษและJournal วารสารภาษาอังกฤษแบบ 
online ผ่านหน้าเว็บไซด์ www.nursepolice.go.th  
(6.1-5-2) 

6.1-5-1 
6.1-5-2 

๖ มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

-  

 

เอกสารหลักฐาน 

6.1-1-1 ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการฯ 
6.1-2-1 แผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
6.1-2-2 ภาพถ่ายกิจกรรม 5 ส.  สวนหย่อมชั้น 8 และกล้องวงจรปิด 
6.1-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหนังสือและต าราเข้าห้องสมุด 
6.1-2-4 หนังสือขออนุมัติจัดซื้อหนังสือและต าราวิชาการฯ 
6.1-2-5 ตารางปฏิบัติหน้าที่อาจารย์แม่บ้าน 
6.1-3-1 ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสาธิตการพยาบาล  
6.1-3-2 ผลส ารวจความพึงพอใจด้านอาหารและห้องสุขภาพ 
6.1-3-3 หนังสือฝุายพัฒนา 2 เรื่อง รายงานการประเมินหอพักฯ 
6.1-4-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีการศึกษา 2556 
6.1-4-2 หนังสือขออนุมัติจัดจ้างสัญญาณ internet 

http://www.nursepolice.go.th/
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6.1-4-3 หนังสือฝุายพัฒนา 1 เรื่องขออนุมัติจัดซื้อหนังสือ E-book 
6.1-5-1 หลักฐานแสดงสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
6.1-5-2 ภาพถ่ายระบบฐานข้อมูลต าราภาษาอังกฤษแบบ online 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ ๔ คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 

จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การผลิตบัณฑิต ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนกาสอน  รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิต
บัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
เกณฑ์การประเมิน ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับ
เกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 
คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ  
 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม - ถอน) โดยมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 
 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
      ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่าต่อป(ีFTES) 

= 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับ
ปริญญานั้น ๆ 

 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 
 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี + FTES ระดับบณัฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปรญิญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = FTES ระดับปรญิญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบณัฑติศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปุาไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ 

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ  
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 

 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง−
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน
  X ๑๐๐ 

 คะแนนที่ได้ = 
(๒๐−ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ ๑)

๑๐
   X ๕  
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ผลการด าเนินงาน : ปีการศึกษา 2557 
๑. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  
    (ค่า SCH = ๙,๘๙๔ และจ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน = ๓๖) 
  
      
 
 
๒. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ  
 
 
 
 
 
 
๓. ค่าคะแนนที่ได้มีค่าร้อยละน้อยกว่าร้อยละ 10 จึงได้ค่าคะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ค่า FTES = ๒๗๔.๘๓ 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์
มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ  
-5.88 

๕ คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 
 - สัดส่วนจ านวนของอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาค่อนข้างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
แนวทางการพัฒนา 
        - ไม่มี 

 

๙,๘๙๔

๓๖
   =  ๒๗๔.๘๓ 

๒๗๔.๘๓
๓๖.๕

−๘

๘
   X ๑๐๐ เท่ากับร้อยละ -5.88 
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ผลการด าเนินการทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ 
เกณฑ์การประเมิน 
   ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙ เท่ากับ ๓.๗๖ 
 

๑.๑-๑   

 
เอกสารหลักฐาน 
๑.๑-๑  สรุปผลการส ารวจคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖  
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๓.๗๖ คะแนน ๓.๗๖ คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๓.๕๑ คะแนน    

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
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จุดแข็ง 

๑. มีผลการด าเนินงานหลักสูตรที่สะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในระดับดี 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ทันสมัยกับบริบทปัจจุบัน  
แนวทางการพัฒนา 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยศึกษาบริบทปัจจุบัน 
และศึกษาจากกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค ๒ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  
ร้อยละ ๔๐  
สูตรการค านวณ 
๑. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกคิด
เป็นร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ าจ านวน ๓๖.๕ คน โดย
มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในทุกสาขา จ านวน ๖ 
คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๔ ซึ่งเทียบเป็นคะแนนได้ ๒.๐๕ 
คะแนน  (๑.๒-๑, ๑.๒-๒)  

๑.๒-๑  
๑.๒-๒ 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  X 100    

         จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

  จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก      X ๕      
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
              ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
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เอกสารหลักฐาน  
๑.๒-๑  เอกสารสรุปคุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ตั้งแต่ ส.ค. ๒๕๕๗ ถึง 
 ก.ค. ๒๕๕๘) 
๑.๒-๒ ส าเนาปริญญาบัตรแสดงคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์พยาบาลประจ า 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 

 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๔ 

๒.๐๕ คะแนน   ไม่บรรลุ 

 

จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. งบประมาณให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมีไม่เพียงพอ 
แนวทางการพัฒนา 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
๒. จัดสรรงบประมาณหรือแจ้งแหล่งทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบทีจ่ะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ       
เกณฑ์การประเมิน 
   เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค ๒ 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐  
สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
   คะแนนที่ได้ = 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ า จ านวน ๓๖.๕ คน 
โดยมีอาจารย์พยาบาลประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑๒ คน   
      - รองศาสตราจารย์ จ านวน ๔ คน 
  รวมอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิด เป็นร้อยละ 
๔๓.๘๔ ซ่ึงเทียบเป็นคะแนนได้ ๓.๖๕ คะแนน  
(๑.๓-๑, ๑.๓-๒) 

๑.๓-๑  
๑.๓-๒ 

 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   X ๑๐๐    
              จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

  จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ      X ๕       
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
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เอกสารหลักฐาน  
๑.๓-๑ รายชื่ออาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๓-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 

(ร้อยละ ๖๐) 
อาจารย์พยาบาลที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๔ 

๓.๖๕ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ ให้อาจารย์มีโอกาสก้าวหน้าทางต าแหน่ง
วิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ภาระงานของอาจารย์มาก ท าให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   
แนวทางการพัฒนา 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อครบก าหนดเวลา 
๒. สนับสนุนเวลาให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยท าเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อการบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า     
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะ

แนวด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิต และ
ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาพยาบาลต ารวจตาม
ระบบงานให้ค าปรึกษา นศพต. และ นรผ. (๑.๔-
๑-๑)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ช่วยเหลือ
นักศึกษาพยาบาลต ารวจทั้งในด้านวิชาการและ
ด้านอ่ืนๆ ในสัดส่วน นักศึกษาพยาบาล ๒-๘ คน 
: อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน (๑.๔-๑-๒) เมื่อ
นักศึกษามีปัญหาต้องลาเรียนหรือพ้นสภาพ
นักศึกษาต้องได้รับความเห็นจากอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือยืนยัน (๑.๔-๑-๓, ๑.๔-๑-๔, ๑.๔-๑-
๕) ในด้านกิจกรรมต่างๆ มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลต ารวจใน
การท ากิจกรรมชมรมของสภานักศึกษาพยาบาล
ต ารวจ (๑.๔-๑-๖) และมีการติดตามให้ปรึกษา
จากบันทึกการให้บริการปรึกษา (๑.๔-๑-๗) ซึ่ง
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น วพ. ได้เสริมทักษะ

๑.๔-๑-๑ 
๑.๔-๑-๒ 
๑.๔-๑-๓ 
๑.๔-๑-๔ 
๑.๔-๑-๕ 
๑.๔-๑-๖ 
๑.๔-๑-๗ 
๑.๔-๑-๘ 
๑.๔-๑-๙ 
๑.๔-๑-๑๐ 
๑.๔-๑-๑๑ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
และความรู้ด้านการปรึกษาให้กับอาจารย์และ
บุคลากรในโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
(๑.๔-๑-๘) ในด้านการปรับตัวของนักศึกษา
พยาบาลต ารวจที่ เข้ามาใหม่มีกิจกรรมปรับ
พ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฯ (๑.๔-๑-๙) 
และโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ (๑.๔-๑-๑๐) เพ่ือเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และภายหลัง
จากเข้ารับการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มี
จัดสรรทุนการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(๑.๔-๑-๑๑) เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน 

๒ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เ ว ล า แ ล ะ น อ ก เ ว ล า แ ก่
นักศึกษา 

- - 

๓ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างาน เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเ พ่ือการท างาน เมื่อ ใกล้ส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลต ารวจ โดยจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาล
ต า ร ว จชั้ น ปี ที่  ๔  ( ๑ . ๔ -๓ -๑ )  แล ะมี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สถาบันทางการ
พยาบาลทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน มาให้
ข้อมูลข่าวสารและต าแหน่งงานที่เปิดรับภายหลัง
นักศึกษาพยาบาลต ารวจส าเร็จการศึกษา (๑.๔-
๓-๒) 

๑.๔-๓-๑ 
๑.๔-๓-๒ 
 

๔ ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใน

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมโดยสรุปผลการด าเนินงานของ

๑.๔-๔-๑ 
๑.๔-๔-๒ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ข้อ ๑-๓ ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า ว ม า ใ น ข้ อ  
๑ และ ๓ ดังนี้ 
     ๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่
ปรึกษา ประจ าปี ๒๕๕๗ มีผลการประเมินมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
๔.๕๖, SD. = ๐.๕๘) (๑.๔-๔-๑) 
       ๔.๒ กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมินมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ( X = ๔.๔๐) และ
ผู้เข้าร่วมโครงการเสนออยากให้เพ่ิมระยะเวลา
การจัดกิจกรรมเ พ่ือท าความรู้จักเ พ่ือนๆให้
มากกว่านี้ (๑.๔-๔-๒)  
        ๔ .๓ โครงการรับน้ องใหม่  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมินมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๖๑, SD. 
= ๐.๗๑) (๑.๔-๔-๓) 
        ๔.๔ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษา
พยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๔ มีผลการประเมินมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ( X = 
๔.๑๖) (๑.๔-๔-๔) 

๑.๔-๔-๓ 
๑.๔-๔-๔ 
 

๕ น าผลการประเมินจากข้อ ๔ 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้น าผลการประเมินใน
กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มา
ปรับปรุงการให้บริการนักศึกษาโดยการปรับ
พ้ืนฐานฯ ในปี ๒๕๕๘ ได้เน้นการท ากิจกรรม
เพ่ือท าความรู้จักตลอดระยะเวลา ๒ วัน ที่กอง
ก ากับการ ๑ กองบั งคับการฝึกพิเศษ โดย

๑.๔-๕-๑   
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
กิจกรรมที่จัดมีการแบ่งกลุ่ม นันทนาการ เกม
ภาวะผู้น า มี walk rally กิจกรรมรอบกองไฟ 
การออกก าลังกาย การบ าเพ็ญประโยชน์และการ
ทดสอบก าลังใจ (กิจกรรมกระโดดหอสูง) (๑.๔-
๕-๑)  

๖ ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการเชิญพยาบาล
วิชาชีพและศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประจ าปี ๒๕๕๘ เรื่อง ASEAN Disaster: ความ
พร้ อ ม ข อ งพย า บ า ล ไท ย  ใ น วั น ที่  ๙ -๑ ๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพและศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุม
จ านวน ๖๕ คน (๑.๔-๖-๑) 

๑.๔-๖-๑ 

 
เอกสารหลักฐาน 
๑.๔-๑-๑ ระบบงานให้ค าปรึกษาตาม flow chart  
๑.๔-๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๔-๑-๓ ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจว่าด้วย การลา การพ้นสภาพนักศึกษา (การถอนทะเบียน) และ 

  การคืนสภาพนักศึกษาพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑.๔-๑-๔ ค าร้องขอลาพักการศึกษา 
๑.๔-๑-๕ ใบค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
๑.๔-๑-๖ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
๑.๔-๑-๗ บันทึกการให้บริการปรึกษา 
๑.๔-๑-๘ โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑.๔-๑-๙ กิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ 

  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๔-๑-๑๐ โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๔-๑-๑๑ บันทึกการกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๔-๓-๑ กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๔ 
๑.๔-๓-๒ หนังสือเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สถาบันทาการพยาบาล ประจ าปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มิถุนายน  
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  ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ วทิยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๑.๔-๔-๑ สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๔-๔-๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การจัด 

  กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ   
  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑.๔-๔-๓ สรุปผลการประเมินโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   
๑.๔-๔-๔ สรุปผลการประเมินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๔   
๑.๔-๕-๑ โครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนา 

  บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปี 
  การศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑.๔-๖-๑  บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๓ คะแนน 

เพราะท าได้ ข้อ ๓ 
ข้อ ๔ ยังขาดข้อ ๒ 
การจัดบริการข้อมูล 
ข้อ ๕ มีการปรับปรุง
เพียงโครงการเดียว 

๓ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้* 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 
 ๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษานักศึกษาพยาบาลต ารวจทั้งในด้าน
วิชาการ การท ากิจกรรม การใช้ชีวิต และด้านอ่ืนๆ ตลอดจนมีทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน และมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาทั้งด้าน
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ความรู้และแหล่งงาน มีการให้ความรู้ศิษย์เก่าเพ่ิมเติมและมีการจัดประชุมวิชาการเพ่ือบริการศิษย์เก่า
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา  
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจอยู่ในระหว่างด าเนินโครงการจัดหางานให้
นักศึกษาพยาบาลท าให้ระหว่างวันหยุดและวันปิดภาคเรียน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับการปรึกษาของนักศึกษา และสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของ
นักศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ 
 ๓. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ศิษย์เก่า เช่น web site ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
ที่ http://nursepolice.go.th/ กลุ่มไลน์ของรุ่น ติดประกาศประชาสัมพันธ์ในลิฟต์ และเสียงตามสายของ
โรงพยาบาล เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 สถาบันต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบัน และโดยองค์กรนักศึกษา เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม 
โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของสถาบัน โดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักขององค์การ ที่ครอบคลุมการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน
กลยุทธที่  ๒  การ พัฒนานั กศึ กษา/บัณฑิต  และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (๑.๕-๑-๑) และให้
นักศึกษาพยาบาลมีส่ วนในการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (๑.๕-๑-๒) และมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา
ให้นักศึกษาทั้ง ๑๗ ชมรม ได้มีส่วนร่วมในการน า
งบประมาณไปด าเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมตามแผนที่
ได้วางไว้ (๑.๕-๑-๓) 

๑.๕-๑-๑ 
๑.๕-๑-๒ 
๑.๕-๑-๓ 

๒ ใ น แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
พัฒนานักศึกษา  ให้ด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
และอาจารย์น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือนักศึกษา

๑.๕-๒-๑ 
๑.๕-๒-๒ 
๑.๕-๒-๓ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ประกอบด้วย 
- กิจกรรมส่ ง เสริม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงคท์ี่ก าหนดโดยสถาบัน 
 
 
 
-  กิ จกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
-  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

พยาบาลใน ๕ ด้าน ดังนี้ 
๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับการส่งเสริมบัณฑิตในด้านระเบียบวินัยใน
รายวิชาการต ารวจ ๑ และ ๒ วิชาการฝึกตามแบบ
ต ารวจและพลศึกษา ๑ และ ๒ ซึ่งได้สอดแทรกอยู่ใน
การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๔ (๑.๕-๒-๑) 
๒. กิจกรรมกีฬา นักศึกษาพยาบาลต ารวจมีการจัดท า
โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ๕ สถาบัน  
(๑.๕-๒-๒) 
๓. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม มี 
โครงการท าความดี เ พ่ือสังคม เรื่อง ท่าน้ าสะอาด
ปราศจากขยะ (๑ .๕ -๒ -๓) ซึ่ ง เป็นโครงการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาและส่ ง เสริม อัตลั กษณ์และ
เอกลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลที่นักศึกษาเป็นผู้ เสนอและด าเนินการด้วย
ตนเอง 
๔. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มี
โครงการท าความดีเพ่ือสังคม เรื่อง สร้างฝันขยายโอกาส
แบ่ งปั น โลหิ ต  (๑ .๕ -๒ -๔)  ซึ่ ง เป็น โครงการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาและส่ ง เสริม อัตลั กษณ์และ
เอกลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลที่นักศึกษาเป็นผู้ เสนอและด าเนินการด้วย
ตนเอง 
๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ แก่ 
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑.๕-๒-
๕) และโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา (๑.๕-๒-๖) 
 

๑.๕-๒-๔ 
๑.๕-๒-๕ 
๑.๕-๒-๖ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๓ มีกิ จกรรมให้ความรู้ และ

ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  
ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพตามกระบวนการ PDCA (๑.๕-๓-๑) 

๑.๕-๓-๑ 

๔ ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
กิ จ ก ร ร ม แ ละน า ผ ล ก า ร
ประ เมินมาปรับปรุ งการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ
น ามาปรับปรุงดังนี้ 
๑. โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ๕ 
สถาบัน  มีวัตถุประสงค์ของโครงการตรงตามความมุ่ง
หมายของกิจกรรมในระดับมากที่สุด (X = ๔.๖๕, SD. 
= ๐.๕๕) และผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X = ๔.๖๖, SD. = ๐.๕๕) และผลจาก
การสะท้อนคิดพบว่า นักศึกษารู้สึกได้ผ่อนคลา ย
ความเครียดจากการเรียนมากขึ้น มีสุขภาพแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ(๑.๕-๒-๒) 
๒. โครงการท่าน้ าสะอาดปราศจากขยะ ภายหลังการท า
กิจกรรมพบว่า สภาพแวดล้อมบริเวณท่าน้ ามีภูมิทัศน์ที่ดี
ขึ้นร้อยละ ๘๐-๙๐ (๑.๕-๒-๓)   
๓. โครงการสร้างฝันขยายโอกาสแบ่งปันโลหิต ผลการ
ท าโครงการพบว่า นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๑ ได้
เ พ่ิมปริมาณเลือดส ารองให้แก่สภากาชาดไทยเป็น
จ านวน ๙,๔๕๐ ซีซี (๑.๕-๒-๔) 
๔. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า 
นักศึกษาพยาบาลต ารวจได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณในระดับมาก (X = ๔.๓๓) แต่มี
ปัญหาในการนัดเวลาซ้อมพิธีการไหว้ครูที่ไม่สามารถท า
ได้พร้อมกันทุกชั้นปี ท าให้ต้องซ้อมหลายรอบ และ
นักศึกษาไม่เข้าร่วมพิธีทุกชั้นปี (๑.๕-๒-๕) การปรับปรุง
แก้ไขในปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ มีการแจ้งในที่ประชุม
บริหารและที่ประชุมบริหารวิชาการเพ่ือให้อาจารย์

๑.๕-๒-๒ 
๑.๕-๒-๓ 
๑.๕-๒-๔ 
๑.๕-๒-๕ 
๑.๕-๒-๖ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ร่วมกันพิจารณาการจัดตารางเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน 
๕. โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษา
พยาบาลต ารวจได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทย ในระดับมากที่สุด (X = 
๔.๖๕, SD. = ๐.๔๘)  (๑.๕-๒-๖) 

๕ ประเมินความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริม      
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการกิจกรรมนักศึกษาตาม
แผนพัฒนานักศึกษาและส่ ง เสริม อัตลั กษณ์และ
เอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ในระดับ
มาก (X = ๔.๒๔, SD. = ๐.๔๗) (๑.๕-๕-๑)  

๑.๕-๕-๑ 
 

๖ น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการน าผลการประเมินตาม
แผนพัฒนานักศึกษาและส่ ง เสริม อัตลั กษณ์และ
เอกลักษณ์ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ในส่วน
นักศึกษาพยาบาลต ารวจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการได้ทุกชั้นปี (๑.๕-๕-๑) มาปรับปรุงโดยการ
ก าหนดปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเวียนแจ้งให้ทุกฝ่าย
ทราบเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนและการฝึก
ภาคปฏิบัติและนักศึกษาพยาบาลสามารถมาร่วม
กิจกรรมได้ครบทุกกิจกรรม  (๑.๕-๖-๑)  

๑.๕-๕-๑ 
๑.๕-๖-๑ 

 
เอกสารหลักฐาน  
๑.๕-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑.๕-๑-๒ แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๑.๕-๑-๓ บันทึกข้อความการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา  
   (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 
๑.๕-๒-๑ มคอ.๓ รายวิชาการต ารวจ ๑ และ ๒  

  มคอ.๓ รายวิชาการฝึกตามแบบต ารวจและพลศึกษา ๑ และ ๒ 
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๑.๕-๒-๒ รายงานผลการด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ๕ สถาบัน   
๑.๕-๒-๓ โครงการท าความดีเพ่ือสังคม เรื่อง ท่าน้ าสะอาดปราศจากขยะ 
๑.๕-๒-๔ โครงการท าความดีเพ่ือสังคม เรื่อง สร้างฝันขยายโอกาสแบ่งปันโลหิต 
๑.๕-๒-๕ กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๑.๕-๒-๖ โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา 
๑.๕-๓-๑ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพตามกระบวนการ PDCA 
๓.๒-๕-๑ สรุปผลการประเมินแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๒-๖-๑ ก าหนดการกิจกรรม/พิธี วพ.รพ.ตร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 

 
๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้* 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 
 ๑. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจและสภานักศึกษาพยาบาลต ารวจได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
จัดท าแผน การจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมกีฬา การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม การรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม  
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. กิจกรรมที่กระทบการเรียนการสอนควรได้รับการวางแผนเพ่ือการกระจายสัดส่วนการร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพ่ือน าไปสู่การปรับตารางสอนและตารางกิจกรรมที่เหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. มีการก าหนดปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม
ความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและผลการเรียนของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น 
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
      - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์ อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ ( visiting 
professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 ๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
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 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ มีระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยบนเว็บไซต์ วพ. ที่บุคลากรของ วพ.
สามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยมีคณะกรรมการวิจัยฯ ท า
หน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และจัดการเพ่ือให้สามารถน า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ได้  เนื้อหาส าคัญเพ่ือใช้ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จะเกี่ยวกับ 
   - คู่มือการบริหารงานวิจัย ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  ขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจัย วพ.  การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  ระบบ
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย  การจดลิขสิทธิ์งานวิจัย 
และ ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยกับ
องค์กรภายนอก 
   - ตัวอย่างและแบบฟอร์มการท าวิจัย 
   - การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัยและนวัตกรรมบนเว็บไซต์  
    นอกจากนั้น วพ.ต ารวจ ยังมีระบบ E-journal และ 
E-book (๒.๑-๑-๒) ที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าเพ่ือ
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และร่วมเครือข่าย
กับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบ
วารสารพยาบาลต ารวจ เพ่ือรองรับการเผยแพร่

๒.๑-๑-๑  
 ๒.๑-๑-๒  
 ๒.๑-๑-๓  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลงานวิจัยทั้งในแบบสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านระบบ 
online (ThaiJo)  (๒.๑-๑-๓) 

๒ สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 
- สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือเป็นศูนย์ในการให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯรวมถึงรวบรวม 
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย (๒.๑-๒-๑) 
   - มีห้องสมุด (๒.๑-๒-๒) และระบบ E-journal และ 
E-book ที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าเพื่อการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๒.๑-๑-๒) 
   - มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น รวมถึงมีการดูแลความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย (๒.๑-๑-๑) 
   - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยปี ๒๕๕๗  (๒.๑-๒-๓) ซึ่งมี
กิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่  
   กิจกรรมที่ ๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการ
สอนทางการพยาบาล 
   กิจกรรมที่ ๒ โครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัยทางการพยาบาล โดยเชิญ
วิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดทักษะแก่
อาจารย์ ข้าราชการ วพ. และบุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้า
ร่วมอบรม 

 ๒.๑-๒-๑  
๒.๑-๒-๒  
๒.๑-๒-๓  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์ 
อาคันตุกะ หรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

๓ จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอทุน (๒.๑-๓-๑)  มี
ประกาศระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ว่าด้วย
ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งในคู่มือการบริหารงานวิจัย 
(๒.๑-๑-๑)   และในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ รวมถึงมีการ
อ านวยความสะดวกในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ วพ. (๒.๑-๓-๒)   

๒.๑-๓-๑  
๒.๑-๓-๒  
 

๔ จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้จัด 
“โครงการประชุมวิชาการ” (๒.๑-๔-๑) และมีกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เป็นกิจกรรม
หนึ่งของการประชุม นอกจากนั้นยังและร่วมเครือข่าย
กับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบ
วารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI เพ่ือ
รองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในแบบสิ่งตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผ่านระบบ online (ThaiJo) (๒.๑-๔-๒)  

๒.๑-๔-๑  
๒.๑-๔-๒  
 

๕ มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มี

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย โดยจัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย

๒.๑-๒-๓  
๒.๑-๕-๑  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

ปี ๒๕๕๗  (๒.๑-๒-๓) ซ่ึงเป็นการพัฒนาตามความ
ต้องการของคณาจารย์  และข้าราชการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ การเผยแพร่
ความรู้และการน าความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งทางต ารวจให้ส่งเสริมความก้าวหน้าของ
อาจารย์มากข้ึน  เพื่อสร้างก าลังใจให้อาจารย์สร้าง
ผลงานวิชาการเพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งทางต ารวจเพ่ิมข้ึน โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ มีอาจารย์ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งทางต ารวจเพ่ิมข้ึน ๘ คน (๒.๑-๕-๑) 
นอกจากนั้น ยังไดส้่งผลงานการจัดการความรู้ (KM) 
ของ พ.ต.อ.หญิง กัลยา เตชะเสถียร เรื่อง การพัฒนา
ผู้เรียนวิชาเภสชัวิทยา เข้าประกวดในกิจกรรม KM’s 
Got talent season 2 ประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งได้รับ
ประกาศนียบัตรยกย่องให้รับรางวัลชมเชย (๒.๑-๕-๒)  

๒.๑-๕-๒  
 

๖ มีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไว้ในคู่มือ
บริหารงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕ (๒.๑-๖-๑) และบรรจุอยู่
บนเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของ วพ. (๒.๑-
๖-๒) และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด หากมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ์ 

๒.๑-๖-๑  
๒.๑-๖-๒  

 
เอกสารหลักฐาน 
๒.๑-๑-๑ หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
๒.๑-๑-๒ หน้าเว็บไซตแ์สดงแหล่งข้อมูล E-journal , E-book 
๒.๑-๑-๓ หน้าเว็บไซตแ์สดงระบบวารสารพยาบาลต ารวจ online 
๒.๑-๒-๑ ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๑๑ 
 

 

๒.๑-๒-๒ ภาพถ่ายห้องสมุด 
๒.๑-๒-๓ โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ปี ๒๕๕๗ 
๒.๑-๓-๑ หนังสือแจ้งประกาศทุน อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.๑-๓-๒ หน้าเว็บไซต์ วพ. เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
๒.๑-๔-๑ โครงการประชุมวิชาการผู้สูงอายุกับภาวะฉุกเฉิน 
๒.๑-๔-๒ หน้าเว็บไซต์วารสารพยาบาลต ารวจ 
๒.๑-๕-๑ ค าสั่ง โรงพยาบาลต ารวจ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
๒.๑-๕-๒ ประกาศนียบัตร โรงพยาบาลต ารวจ เนื่องในกิจกรรม KM’s Got Talent season ๒ ประจ าปี  
            ๒๕๕๗ 
๒.๑-๖-๑ คู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
๒.๑-๖-๒ หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ เรื่องการจดลิขสิทธิ์งานวิจัย 
 

ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
 

จุดแข็ง 
๑. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงาน

ทางวิชาการ 
๒. ได้ร่วมเครือข่ายกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่ง

อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ยังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  รวมถึงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ในระดับนานาชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการ
ท าวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรมของอาจารย์ได้อย่างถูกทิศทางและต่อเนื่อง 

๒. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมในท่ีประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ใช้ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินภายในสถาบันที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน  
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 ใช้เกณฑ์เฉพาะของกลุ่ม  ค ๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 
 
 
 
๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = 
๕๐,๐๐๐.- บาทข้ึนไปต่อคน 

มีผู้ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยจ านวน ๑ 
เรื่อง เป็นจ านวนเงิน ๙,๐๒๕.- บาทถ้วน 
    จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า (ไม่
นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) (ปีการศึกษา) = 
๓๖.๕ คน 

๒.๒-๑ 
 

 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวจัิยฯ จากภายในและภายนอก     

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
 

คะแนนที่ได้  = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก     

จ านวนสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕
   x ๕ 
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เอกสารหลักฐาน  
๒.๒-๑  หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ และคณะ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๕๐,๐๐๐.- บาทต่อคน จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน

งานวิจัยฯ =  ๒๔๗.๒๖ บาท/คน 
๐.๐๒ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕๐,๐๐๐.- บาทต่อคน บาท/คน คะแนน  
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในหน่วยงานมีเพียง ๑ เรื่อง  
 ๒. มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็น ๔,๑๐๙๕๙ บาท/
คน  
 ๓. ไม่มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกหน่วยงาน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. สร้างเครือข่ายท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกและขอสนับสนุนทุนจาก สกอ.หรือ
สถาบันการศึกษาต่างๆ 
 ๒. ให้รางวัลอาจารย์ที่สามารถขอทุนภายนอกได้ เช่น ทุนจาก สกอ.  สภาวิจัยแห่งชาติ  วช. เป็น
ต้น 
 ๓. ท าสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยกับ วพ. โดยให้รายงานความก้าวหน้า และมีระบบการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนทุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 ๔. เพ่ิมทุนอุดหนุนวิจัยให้ได้ ๕๐,๐๐๐.-บาท/คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๑๔ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ใช้ระดับคณะ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มี
คุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
 
เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลร่วมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
ใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค ๒  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
ค่าคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตาม
สูตร  
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
   x ๑๐๐ 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย     

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕

   x ๕ 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) ค่าน้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๗ 
ผลงานทางวิชาการ 
๑ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (บทความที่พิจารณา
คัดเลือกให้น าเสนอในการประชุม
วิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบ
รับและตีพิมพ์แล้ว ต้องตีพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้) 

- ๐.๒๐ -  

๒ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ๐.๔๐ -  

๓ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ๐.๔๐ -  
๔ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่ ป ร า ก ฏ ใ น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

๓ ๐.๖๐ ๑.๘๐ ๒.๓-๑ 
๒.๓-๒ 
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) ค่าน้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๗ 
๕  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
ห รื อ ร ะ เ บี ย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่สถาบันน า เสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ออกอากาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- ๐.๘๐ -  

๖ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่ ป ร า ก ฏ ใ น
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑ ๐.๘๐ ๐.๘๐ ๒.๓-๓ 

๗ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก .พ .อ .  หรื อระ เบี ยบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

- ๑.๐๐ -  

๘ ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ๑.๐๐ -  
๙  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ

กา รประ เมิ นผ่ าน เกณฑ์ ก ารขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ๑.๐๐ -  

๑๐ ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ๑.๐๐ -  
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) ค่าน้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๗ 
๑๑ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่

ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ๑.๐๐ -  

๑๒ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ๑.๐๐ -  

๑๓ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไ ม่ ไ ด้ น า ม า ข อรั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- ๑.๐๐ -  

ผลงานสร้างสรรค์  (ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมี
บุคคล ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
๑ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 

- ๐.๒๐  - 

๒ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

- ๐.๔๐  - 

๓ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

- ๐.๖๐  - 

๔ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- ๐.๘๐  - 

๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

- ๑.๐๐  - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ ๒.๖๐  
         จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย = ๓๖.๕ คน 

 
เอกสารหลักฐาน  
๒.๓-๑  บทความวิจัยในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง “A study of nursing teamwork for  
  critically ill patient : A case study of neurosurgery and traumatic ward,  
  government hospital in Bangkok” 
๒.๓-๒  วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗  
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      -เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความร่วมมือในการรับประทานยา
 ลดความดันโลหิต ของผู้ปุวยที่มีความดันโลหิตสูง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก” 

-เรื่อง “ความต้องการพยาบาลทางจิตสังคมของผู้ปุวยอายุรกรรมที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวย
สามัญโรงพยาบาลต ารวจ” 

๒.๓-๓  บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
 ต ารวจ 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ

ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
เท่ากับ ร้อยละ ๗.๑๒ 

๑.๑๙ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๓๐    
 
จุดแข็ง 

๑. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เร่งท า
ผลงานทางวิชาการ 

๒. มีวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ยังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  รวมถึงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ในระดับนานาชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
๒. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมในท่ีประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 ๒. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 
 ๖. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ ๒ โดย
มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจาก
ทุกคณะ 
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

๖ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ ก าหนดชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมายหรือองค์กร
เป้าหมายของการให้บริการ

- วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โดยภาควิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตร์  ได้ร่วมประชุมกับ
คณาจารย์ในภาควิชาฯ ในการให้บริการ

๓.๑-๑-๑  
๓.๑-๑-๒ 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
วิชาการแก่สังคมโดยมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่า 

วิชาการแก่สังคม และบูรณาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ โดย
ก าหนดชุมชนบ้านหนองหัวลิงใน (๓.๑-๑-๑) 
จากนั้นได้ประสานงานกับ รพ.สต.บ้านหนอง
หัวลิงใน และแกนน าชมรมผู้สูงอายุต าบล
หนองแสง ได้กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุบ้าน
หนองหัวลิงใน ต.หนองแสง อ. ปากพลี จ.
นครนายก (๓.๑-๑-๒) 

๒ จัดท าแผนบริการวิชาการ
โดยมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือองค์การเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ ๑ 

- วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการบริการวิชาการ
แก่สั งคม (๓ .๑ -๒ -๑) โดยภาควิชาการ
พยาบาลอายุรศาสตร์ ได้ติดต่อประสานงาน
กับทาง  รพ.สต. บ้านหนองหัวลิงใน แกนน า
ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแสง และประชุม
วางแผนร่วมกัน (๓.๑-๑-๒)      
   จากนั้นน ามาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท า
แผนด าเนินโครงการ (๓.๑-๒-๒) และ
ด าเนินการขอความร่วมมือจัดท าโครงการ
บริการวิ ชาการแก่สั งคม กับส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก(๓.๑-๒-๓)  
และได้ด าเนินการจัดโครงการ “ผู้สูงวัยสดใส
แข็งแรง” (๓.๑-๒-๔)     

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

๓ ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็ง 

- ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแสงได้พัฒนาและ
มีความเข้มแข็ง โดยมีการจัดด าเนินโครงการ
ดูแลผู้สูงอายุ(เ พ่ือนช่วยเพ่ือน) โครงการ
ส่งเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
โครงการเครือข่ ายสัมพันธ์ เ พ่ือการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ และโครงการ
พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (care 
giver) เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับการดูแล

 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๒๑ 
 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  

๔ ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ด าเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

- จากผลการด าเนินโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงาน
ของชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรม
การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
จนได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลชุมชน
ต้นแบบ จาก สสส. รางวัลการพัฒนารูปแบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  จากส านักงาน
สาธารณสุขภจั งหวัดนครนายก รางวั ล
ชนะเลิศการน าเสนอผลการด าเนินงานการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับต าบล จาก
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอปากพลี เป็นต้น (๓.๑-๔-๑) 
- นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต า บล ห้ ว ย เ กตุ จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร  รพ . สต .
อบต.อสม.โพไร่หวาน จ.เพชรบุรีภาควิชาการ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ ส ห เ ว ช ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น 

๓.๑-๔-๑ 

๕ สถาบันสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 

- วิทยาลัยฯ สามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชน โดยการจัดโครงการภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่าง รพ.สต.บ้านหนองหัวลิงใน
และชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแสง (๓.๑-๒-
๔)  
 

๓.๑-๒-๔     
 

๖ ทุกคณะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนบริการ
วิชาการแก่สังคมของสถาบัน
ตามข้อ ๒ โดยมีจ านวน

- คณาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แผนการบริการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ ๒ 
โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมร้อยละ ๒๓.๖๘ 
ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน (๓.๑.๒.๒) 

๓.๑.๒.๒ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของอาจารย์
ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้
ต้องมีอาจารย์มาจากทุก
คณะ 

 
เอกสารหลักฐาน 
๓.๑-๑-๑   รายงานการประชุมการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  
๓.๑-๑-๒   รูปภาพการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

    และแกนน าชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองแสง 
๓.๑-๒-๑   แผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม 
๓.๑-๒-๒   หนังสือแต่งตั้งคณะท างาน 
๓.๑-๒-๓   หนังสือขอความร่วมมือเข้าให้บริการวิชาการแก่สังคมและหนังสือตอบรับอนุญาต 

    ให้ด าเนินโครงการ 
๓.๑-๒-๔   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ บูรณาการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวลิงใน ต าบลหนองแสง อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
๓.๑-๔-๑   รูปภาพโล่รางวัล 
 

ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 

๖ ข้อ 
๕ คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    

 
จุดแข็ง 

๑. วิทยาลัยฯ มีนโยบายและแผนงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
๒. อาจารย์ทุกภาควิชาร่วมมือในการจัดบริการวิชาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑. อาจารย์มีภาระงานมาก การจัดโครงการบริการวิชาการจึงต้องอาศัยรูปบบคณะกรรมการจึงขาด

ความต่อเนื่อง 
๒. ควรมีการบูรณาการระหว่างภาควิชาฯ 
๓. ก าหนดชุมชนเปูาหมายให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. โครงการบริการวิชาการสามารถนับเป็นภาระงานได้และสามารถนับเป็นชั่วโมงการท างานได้ 
๒. การเข้าร่วมบริการวิชาการขอให้มีส่วนในการพิจารณาความดีความชอบ 
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ตัวบ่งชี้ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จของตัวตามข้อบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานเกณฑ์การประเมิน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การพัฒนานักศึกษา (4.1-๑-1)  

4.๑-๑-๑   
 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การพัฒนานักศึกษา จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลป
และวัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านงบประมาณ
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘(ตุลาคม ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘)(ตรงกับปี
การศึกษา ๒๕๕๗) โดยระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม ในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและ

4.๑-๒-๑   
 
 

องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ระดับความพึงพอใจ จ านวน ๖ โครงการ และอีก ๔ 
กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนหน่วยอ่ืน โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐ บาท(4.๑-2-๑) 

3. ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดการประชุมวางแผน 
ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (4.๑-๓-1) และได้มีการ
เวียนแจ้งแผนให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(4.๑-๓-2) พร้อมทั้งให้ด าเนินงานตามคู่มือการ
จัดการแผนงานและโครงการ วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ (4.๑-๓-3) 

4.๑-๓-๑ 
4.๑-๓-2 
4.๑-๓-3 
 
 

4. ประเมินความส าเร็จของตัว
ตามข้อบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การพัฒนานักศึกษา มีการสรุปผลประเมินโครงการ
ภายหลังการด าเนินการเสร็จสิ้น ดังนี้ 
-โครงการวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ๒๕๕๗ มี
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔0 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๓๗  (4.๑-4-๑) 
-โครงการลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๔๕ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๓๐ (4.๑-4-๒)  
-โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๘ มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.๔๐ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
๐.๙๐ (4.๑-4-๓) 
-พิธีไหว้ครู  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.๑๕ และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๐ (4.๑-4-๔) 
-กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีผล
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.๒๔ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๐.๘๐ (4.๑-4-๕)  
-โครงการดนตรีไทย ๑๐ สถาบัน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.๑๙ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๕ 

4.๑-๔-๑ 
4.๑-๔-2   
4.๑-๔-3   
4.๑-๔-๔ 
4.๑-๔-๕ 
4.๑-๔-๖ 
4.๑-๔-๗ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
(4.๑-4-๖)  และประเมินความส าเร็จของแผนงาน
โดยจัดท ารายงานสรุปการประเมินตามแผนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(4.๑-๔-๗)  

5. น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจต ารวจ โดยคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนา
นักศึกษา มีการด าเนินการ ดังนี้ 
-น าสรุปผลการประเมิน ในเรื่องของนักศึกษา
พยาบาลต ารวจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ได้ครบทุกชั้ นปี  เนื่ องจากติด เรียนและขึ้ นฝึ ก
ปฏิบัติงานหอผู้ปุวย ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
จึงน าข้อปัญหาอุปสรรคนี้มาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษาและแจ้งเวียนให้ทุกฝุายทราบเพ่ือไม่ให้จัด
ตารางเรียนหรือตารางฝึกปฏิบัติงานหอผู้ปุวยตรงกัน 
(4.๑-5-๑)   

4.๑-5-๑   

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
สาธารณชน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจต ารวจ โดยคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนา
นักศึกษา มีการด าเนินการ ดังนี้ 
-มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหน้าเว็บไซด์วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจต ารวจ (4.๑-6-1) นอกจากนั้น
ชมรมดนตรีไทย วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแล้วมีการเผยแพร่กิจกรรมดนตรีไทยในงาน
ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑ (4.๑-6-๒) 
 

4.๑-6-1 
4.๑-6-๒ 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

-  

 
เอกสารหลักฐาน 
4.๑-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา 
4.๑-2-๑ แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7 
4.๑-3-๑ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนา 
  นักศึกษา 
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4.๑-3-๒          หนังสือการเวียนแจ้งแผนให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4.๑-3-๓          คู่มือการจัดการแผนงานและโครงการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
4.๑-๔-๑          สรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ๒๕๕๗ 
4.๑-๔-2 สรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
4.๑-๔-๓          สรุปผลการประเมินการด าเนินโครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
4.๑-๔-๔          สรุปผลการประเมินการด าเนินพิธีไหว้ครู ประจ าปี ๒๕๕๘ 
4.๑-๔-๕ สรุปผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
4.๑-4-๖          สรุปผลการประเมินการด าเนินการโครงการดนตรีไทย ๑๐ สถาบัน 
4.๑-4-๗ สรุปผลการประเมินการด าเนินการตามแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 

การศึกษา ๒๕๕7 
4.๑-5-1   หนังสือ พน.๒ วพ.รพ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๖.๒๓/382 ลง 17 มีนาคม ๒๕๕8  
             เรื่องการแจ้งก าหนดการ กิจกรรม/พิธี วพ.รพ.ตร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
4.๑-6-1 หน้าเว็บไซด์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจต ารวจมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน 
  ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.๑-6-๒ กิจกรรมดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑ 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    
จุดแข็ง 
 ๑. มีระบบกลไกท่ีก ากับให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. มีเครือข่ายดนตรีไทย ๑๐ สถาบัน และระดับอุดมศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การร่วมกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. วางแผนจัดตารางกิจกรรมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.๑      การบริหารจัดการของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม 
       สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตังบ่งชี้       
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่ม
สถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1 พัฒนาแผนกลยุ ทธ์ จ ากผลกา ร

วิเคราะห์ SWOTกับวิสัยทัศน์ของ
สถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา เ พ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดท าแผนกล
ยุทธ์โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๖0 (5.๑-๑-๑)” โดยน าผล
การวิเคราะห์ SWOT มาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ รวมทั้งสอดคล้อง
กับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ (5.๑-๑-๒) และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (  5 .1 -1 -3)และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา (5.๑-
๑-4) เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์ โดยได้น าเสนอคณะกรรมการ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(สภาสถาบัน) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ (5.1-1-5) 

5.๑-๑-๑ 
5.๑-๑-๒ 
5.๑-๑-๓ 
5.๑-๑-๔ 
5.๑-๑-๕ 

2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

๕.๑-๒-๑ 
๕.๑-๒-๒ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อ พั ฒน านั กศึ กษ า 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน(5.๑-๒-๑) 
โดยได้น าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาจัดท าเป็น
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ประจ าปี พ.ศ. 2557-2560 (5.๑-๒-2) 
โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี วิทยาลัยพยาบาลต ารวจใน ๔ 
ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมสมรรถนะในการผลิต
บุคลากรทางด้านสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสถาบันเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการแก่
สังคมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ (5.๑-๑-๑ และ 5.๑-๑-4) 

 
3 

ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผลการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถความคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการความเสี่ ยง (๕.๑-๓-๑) เ พ่ือ
วิเคราะห์ระบบความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ส่ งผลต่อการด า เนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗(๕.๑-๓-๒) และได้
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและได้
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน โดยการ
จัดท าแผนและรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 6เดือน  
และรอบ 12 เดือน (5.1-3-3) และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ (5.1-3-4)  คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังการจัดการความเสี่ยงและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงใหม่น าเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาลัย

๕.๑-๓-๑  
๕.๑-๓-2 
๕.๑-๓-3 
๕.๑-๓-4 
5.1-3-5 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
พยาบาลต ารวจ เพ่ือด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
(5.1-3-5) 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
อย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ 
ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีคณะกรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(5.1-4-1)จ านวน 8  
คน ท าหน้าที่ เป็นสภาสถาบันของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  ซึ่งมีหน้าที่ตามค าสั่งโดย
ด าเนินการร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบายการ
บริหารและการด า เนินงานของวิทยาลั ย
พยาบาลต ารวจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์  ภารกิจ หน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบั ติ ง านและบั ง เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ใน
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 7   ไ ด้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินการบริหารสถาบัน 
(5.1-4-2) เพ่ือประเมินการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สภา
สถาบัน) โดยก าหนดหัวข้อการประเมินเกี่ยวกับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 5 
หัวข้อ  
   1. ความรู้ความสามารถในการบริหาร (12 
หัวข้อย่อย)  
   2. บุคลิกภาพความเป็นผู้น า (8 หัวข้อย่อย) 
   3. คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร 
(5 หัวข้อย่อย) 
   4. การด าเนินการที่เป็นระบบ (4 หัวข้อ
ย่อย) 
   5. หลักธรรมาภิบาล (10 หัวข้อย่อย) 
   ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการประเมินการบริหารสถาบัน
ในหัวข้อหลักธรรมาภิบาลพบว่าอยู่ในระดับดี
และดีมาก (ค่า   =  4.17  SD= 0.60,  
   =  4.23  SD =0.29  ตามล าดับ)  

5.๑-4-๑ 
5.๑-4-2 
5.1-4-3 
5.1-4-4 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
(5.1-4-3) 
   วิ ทย าลั ยพยาบาลต า ร วจ เป็ นสถาบั น 
การศึกษาเฉพาะทางระดับอุดมศึกษา สังกัด
โรงพยาบาลต ารวจ ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ คือ ผู้บั งคับการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  ซึ่ ง ได้ รับการแต่ งตั้ งจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วาระในการด ารง
ต าแหน่งขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งโยกย้าย โดย
หน่วยงานต้นสังกัดหรือการเกษียณอายุราชการ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2555 ถึง 30 กันยายน 2558  
   ผลการประเมินตนเองของผู้บั งคับการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจและผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินสถาบันในส่วนของ
หัวข้อหลักธรรมาภิบาล พบว่าอยู่ในระดับดีมาก 
(ค่า   =   4.57  และ    = 4.38, SD=  0.52   
ตามล าดับ) (5.1-4-4) 

5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้จัดท าโครงการ 
“จัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยทางการพยาบาล”(5.1-5.1)  เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีความรู้
และทักษะในการจัดการความรู้  โดยในปี
การศึกษา 2557  ได้มีการก าหนดประเด็น
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ใน
ด้านการผลิตบัณฑิต  ได้แก่ การจัดการความรู้
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบและแนวทางการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  “การพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้  (5.1-5-2) ซึ่งมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  

5.๑-๕-๑ 
5.๑-๕-2 
 
 

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุ คล าก รสายวิ ช าการ และสาย
สนับสนุน 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี 2557-2560(5.1-
6-1) และมีแผนพัฒนาบุคลากร ฝุายสนับสนุน 
ประจ าปี 2555 - ๒๕๕๘  (5.1-6-2)  โดยมี
การจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้  
  -โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  

5.1-6-1 
5.1-6-2 
5.1-6-3 
5.1-6-4 
5.1-6-5 
5.1-6-๖ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
  -โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
  -โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
  -โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา                                                               
  -โครงการส่งบุคลากรประชุมสัมมนา 
  -โ ค ร งก า รศึ กษ าดู ง าน เ พ่ื อก า ร พัฒน า
การศึกษา 
  -โครงการเพ่ิมคุณวุฒิข้าราชการต ารวจและ
บุคลากร(เฉพาะทาง)  (5.1-6-3)  
   นอกจากการด าเนินการตามโครงการข้างต้น
แล้ววิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้จัดส่งบุคลากร
ลูกจ้างเข้าร่วมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับ
ต้นสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ (5.๑-๖-4) 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้สรุปการ
ด า เนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในปี
การศึกษา 2557 (5.1-6-5) 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้น าผลสรุปการ
ด าเนินการตามแผนฯ ไปปรับปรุงเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป (5.1-6-6) โดย
คณะกรรมการบริหาร วพ.  ได้มีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ เป็นระยะ 
(5.1-6-7) 

5.1-6-๗ 
 

7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด า เนินงานด้ านประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบัน
ก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพ 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตาม
แผนการด า เนินการการประกันคุณภาพ     
(5.1-7-1) โดยมีการประชุมก ากับติดตาม 
(5.1-7-2) อย่างต่อเนื่อง  และจัดประชุมร่วม
จัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี
การศึกษา  2557  รวมทั้งมีการประชุมเพ่ือ
ร่วมตรวจสอบการประเมินตนเอง (5.1-7-3) 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพของ วพ. จากนั้นจัดท าเป็น
รายงานประเมินคุณภาพประจ าปี ที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่  สกอ. ก าหนดเพ่ือเสนอต่อสภา
สถาบันพิจารณาในล าดับถัดไป 

5.๑-๗-๑ 
5.๑-๗-๒          
5.๑-๗-๓           
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.๑-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๖0  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.๑-๑-๒ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT analysis)   
5.๑-๑-๓ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5.๑-๑-๔ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
5.๑-๑-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 1/2557 วาระท่ี  ๔  
 หัวข้อที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557  
5.๑-๒-๑ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วยสัดส่วนค่าใช้จ่าย) 
5.๑-๒-๒ แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (พ.ศ. 2557 - 2560) 
5.๑-๓-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง 
5.๑-3-2 วิเคราะห์ระบบความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 
5.๑-3-3 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
5.๑-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 2/2557 วาระท่ี 3  
 หัวข้อที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 
5.๑-3-5 แผนบริหารความเสี่ยงในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 
5.1-4-1 ค าสั่งคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-4-2 ค าสั่งคณะกรรมการประเมินการบริหารสถาบัน 
5.1-4-3 ผลการประเมินคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-4-4 ผลการประเมินผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-5-1 โครงการ “จัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางการพยาบาล” 
5.1-5-2 การจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนารูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้”  
5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.  2557 - 2560 
5.1-6-2 แผนพัฒนาบุคลากร ฝุายสนับสนุน ประจ าปี พ.ศ.  2555 - 2558 
5.1-6-3 โครงการต่างๆ ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
5.1-6-4 หนังสือส่งบุคลากรเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
5.1-6-5 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
5.1-6-6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
5.1-6-๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วาระท่ี ๓ หัวข้อที่ ๓.๒ เมื่อ   
   วันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี 2/2558  วาระท่ี 3 หัวข้อ 3.2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2558  
5.1-7-1 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2557 
5.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. 
5.1-7-3 หนังสือเชิญประชุมตรวจสอบ  SAR 
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จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้  5.2     ผลการบริหารงานของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตาม     และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการ
ด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ  การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
หมายเหตุ: คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของ
คณะนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้  = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ     

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน
   

คะแนนที่ได้  = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ     

๑
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ  โดยมีการ
ด าเนินการตั้งแต่  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน คุณภาพ  
เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เกณฑม์าตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ๒. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ๔. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 ๕. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์การประเมิน 

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

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
๑ มีระบบและกลไกในการ

ก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะให้

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ให้
สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒๕๕๔ (๕.๓-๑-๑) โดย

 ๕.๓-๑-๑  
๕.๓-๑-๒  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ ได้
ปรับปรุงการจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ วพ. ให้สอดคล้องกับคู่มือฯ ดังกล่าว (๕.๓-๑-๒)  
และผลักดันให้มีด าเนินการด้านการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามแผนฯ  โดยพิจารณาให้ด าเนินการ
ครอบคลุมทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  

๒ มีคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ ๑ และรายงานผล
การติดตามให้
คณะกรรมการระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดยมีการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ ไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษรในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ (๕.๓-๒-๑) โดยมีการด าเนินการตามแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้จัดท าขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง (๕.๓-๒-๒) และมีการรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (๕.๓-๒-๓) 
พิจารณาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

๕.๓-๒-๑  
๕.๓-๒-๒  
๕.๓-๒-๓  

๓ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ ให้
เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
กา รด า เ นิ น ง านของหลั ก สู ต ร  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด ผ ลต าม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
องค์ประกอบด้านบัณฑิต 
   มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือ
เอ้ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  โ ด ย ก า ร ดู แ ล ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล และอุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมใช้
และเพียงพอ  มีการจัดการแหล่งฝึกที่เหมาะสม มีการ
พัฒนาระบบห้องสมุด (๕.๓ -๓-๑) ระบบสารสนเทศ
การศึกษา (ระบบ SISA)   ระบบ E-learning  ระบบ  
E-Journals และระบบ E-books (๕.๓-๓-๒) เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน รวมถึงมีการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
๕.๓-๓-๑  
๕.๓-๓-๒  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
องค์ประกอบด้านนักศึกษา 
   มีการจัดสรรทรัพยากรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา (๕.๓-๓-๓)  และมี
การจัดสรรงบประมาณจ านวน ๔๐,๓๐๑๐.-บาท เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาโดยก าหนดเป็นแผนงาน “พัฒนานักศึกษา
และส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์” ไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๕.๓-๓-๔) ตลอดจนมีการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลความพึง
พอใจของนักศึกษา (๕.๓-๓-๕) 
องค์ประกอบด้านอาจารย์ 
   มีการจัดสรรงบประมาณในการในการพัฒนาอาจารย์ 
โดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการต่างๆ ไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (๕.๓-๓-๔) เช่น  โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน งบประมาณ ๗๐,๐๐๐. -บาท  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการด้านการ
พยาบาลในคลินิกชุมชนกับการวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 
๑๐๘,๙๖๐. -บาท โครงการพัฒนาเ พ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร งบประมาณ ๒๔๙,๕๐๐.-บาท  โครงการประชุม
วิชาการประจ าปี งบประมาณ ๑๖๓,๘๐๐.-บาท โครงการ
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษา งบประมาณ ๑๐,๔๐๐.-บาท  
โครงการเพ่ิมคุณวุฒิข้าราชการต ารวจและบุคลากร (เฉพาะ
ทาง) งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐.-บาท  และโครงการส่งง
บุคลากรประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐.-บาท  เป็นต้น  ตลอดจนมีวารสารพยาบาล
ต ารวจ ในฐานข้อมูล TCI เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ (๕.๓-๓-๖) 
องค์ประกอบด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และผู้เรียน 
  มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดเป็น
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๘ (๕.๓-๓-
๔)  โดยจัดสรรงบประมาณไว้ ๖๐,๐๐๐.-บาท  และจัดสรร

 
๕.๓-๓-๓  
๕.๓-๓-๔  
๕.๓-๓-๕  
 
 
 
 
 
 
 
๕.๓-๓-๖  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน (ตามที่เสนอใน
องค์ประกอบด้านบัณฑิตและด้านนักศึกษา) ตลอดจนมีการ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการเรียนการสอน
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ตามผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามกรอบ TQF (๕.๓-๓-๗) รวมถึงใช้ข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอน (๕.๓-๓-๘) 
   นอกจากนั้น ยังจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพศึกษา (๕.๓ -๓-๙) ซึ่ งอยู่ ในเว็บไซต์วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ เพ่ือ update ข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรใน วพ. ได้รับทราบอย่าง
กว้างขวาง และเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๔ น าผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรและทุกคณะที่
ผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้จัดท ารายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (๕.๓-๔-๑) และน าเสนอผลการประเมินในที่ประชุม
เพ่ือการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (๕.๓-
๔ -๒ )  จ ากนั้ น  เ สนอผลการประ เ มิ น ต่ อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการวิทยาลัย (๕.๓ -๔-๓) เ พ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

๕.๓-๔-๑  
๕.๓-๔-๒  
๕.๓-๔-๓  

๕ น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันมาปรับปรุง
หลักสูตรและการ
ด าเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และข้อเสนอแนะจาก
ทั้งคณะกรรมการประเมินและจากคณะกรรมการวิทยาลัย 
มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
(๕.๓-๕-๑) โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ทุกตัวมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพ และเสนอแนวทาง
พัฒนา เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพของวิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ มีการก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบน าผลจาก

๕.๓-๕-๑  
๕.๓-๕-๒ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
การประเมินคุณภาพ และแนวทางพัฒนาไปพิจารณา
ปรับปรุ งการด า เนินงาน  โดยมี เป้ าหมายให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น (๕.๓-๕-๒)   

๖ มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบ
ที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน กล่าวคือ 
   - มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
   - คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
   - มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
   - มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ด าเนินการครบตามตัวบ่งชี้ TQF ๑ – ๕ 

๕.๓-๖-๑  

 
เอกสารหลักฐาน 
๕.๓-๑-๑  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
๕.๓-๑-๒  แผนงานการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
             ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๓-๒-๑  ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๓๔/๒๕๕๘ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานเชิง 
             ยุทธศาสตร์ ลง ๑๓ มี.ค.๒๕๕๘ : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
๕.๓-๒-๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  ปี ๒๕๕๗ 
๕.๓-๒-๓  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ปี ๒๕๕๗ 
๕.๓-๓-๑  ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 
 
๕.๓-๓-๒  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบ SISA ระบบ E-learning  ระบบ E-Journals และระบบ  
    E-books 
๕.๓-๓-๓  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
๕.๓-๓-๔  แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๕.๓-๓-๕  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
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๕.๓-๓-๖  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบวารสารพยาบาลต ารวจ (ThaiJo) 
๕.๓-๓-๗  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลการ  
    จัดการเรียนการสอน 
๕.๓-๓-๘  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน 
๕.๓-๓-๙  หน้าเว็บไซต์ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๓-๔-๑  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๕.๓-๔-๒  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ 
๕.๓-๔-๓  รายงานการประชุม คณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 
๕.๓-๕-๑  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๓-๕-๒  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา  
    เรื่อง "การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ" (Improvement plan) 
๕.๓-๖-๑  ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ๑.๑ การบริหารจัดการ 
             หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน   คะแนน  

 
จุดแข็ง 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ชัดเจน และด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ยังขาดการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กร   
แนวทางการพัฒนา 

๑. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงานให้เข้าใจชัดเจนตรงกัน 
๒. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม

คุณภาพในองค์กร 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพด ี
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ผ่านการประเมิน  
๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ ๒
 –

 ๖
 

๒ - - 3.76+5 
= 8.76/2 
(2.1,2.2) 

4.38 ดีมาก 

๓ ๓ 4+4+4 
= 12/3 

(3.1, 3.2, 
3.3) 

- - 4 ดี 

๔ ๓ 4+0+4 
= 8/3 

(4.1, 4.2, 
4.3) 

- - 2.67 ปานกลาง 

๕ ๔ 4 
(5.1) 

4+4+5 
= 13/3 

(5.2, 5.3, 
5.4) 

- 4.25 ดีมาก 

๖ ๑ - 4 
(6.1) 

- 4 ดี 

รวม ๑๓ ๗ ๔ ๒ -  

ผลการประเมิน 
24/7 

= 3.43 
17/4 

= 4.25 
8.76/2 
= 4.38 

3.86 ดี 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒-๖ 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๔๔ 
 

 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

๐.๐๐ – ๑.๕๐ การด าเนินการต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ การด าเนินการต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การด าเนินการระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การด าเนินการระดับด ี
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การด าเนินการระดับดีมาก 

๑ 5 2.05+ 
3.65 
(1.2, 
1.3) 

3+5 
(1.4, 1.5) 

3.76 
(1.1) 

17.46/5 
= 3.49 

พอใช้ 
 

๒ ๓ 0.02 
(2.2) 

5 
(2.1) 

1.19 
(2.3) 

6.21/3 
= 2.07 

ต้องปรับปรุง 

๓ ๑  5 
(3.1) 

 5 ดีมาก 

๔ ๑  5 
(4.1) 

 5 ดีมาก 

๕ ๓  5+5 
(5.1, 5.3) 

4.06 
(5.2) 

14.06/3 
= 4.69 

ดีมาก 

รวม ๑๒ 5.72/3 33/7 9.01/3 20.25/5  

ผลการประเมิน 1.91 4.72 3.00 4.05 ดี 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑-๕ 
จุดเด่น 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๔๕ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๔๖ 
 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 
 รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายบริหาร) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝุายวิชาการ) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
  1. พันต ารวจเอกหญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล ประธานกรรมการ 
  ๒. พันต ารวจโทหญิง กัญญ์ฐิตา ศรีภา รองประธานกรรมการ 
  ๓. พันต ารวจโทหญิง รจนาถ หอมด ี กรรมการ 
  ๔. พันต ารวจโทหญิง สิวาภรณ์ เจริญวงค ์ กรรมการ 
  ๕. พันต ารวจโทหญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. พันต ารวจโทหญิง จิระพัชร์ หวังสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗. พันต ารวจโทหญิง นาตยา นิลวงศ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๘. พันต ารวจตรีหญิง เขมิกา ปาหา กรรมการ 
  ๙. ร้อยต ารวจเอก อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ กรรมการ 
  ๑๐. ร้อยต ารวจโทหญิง นาวา อันเสน กรรมการ 
  ๑๑. สิบต ารวจเอกหญิง สุพรรษา ทองบ่อ เจ้าหน้าที ่
  ๑๒. นางสาว จันทร์จิรา อริยะเศรณี เจ้าหน้าที ่
 

 อ านาจหน้าที่  
 ๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. จัดระบบและกลไกลการด าเนินงานตามนโยบายโดยค านึงความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๓. ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 ๔. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร นักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องโดยเน้นให้เกิดความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ า และส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๕. จัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือจัดท าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๖. ตรวจสอบ และด าเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปี โดยด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑ ควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ  
  ๖.๒ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อผู้บริหาร วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ 
  ๖.๓ น าผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจในปีถัดไป 
 ๗. น าผลการประเมินคุณภาพภายใน และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการ และเพ่ือ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกสถาบัน 



ภาคผนวก 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗ ๑๔๗ 
 

 ๘. ประสานการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงการ 
ท างาน และส่งผลให้มีการปฏิบัติงานประจ าตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ 
 ๙. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
 ๑๐. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๑. ด าเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๔๘ 

รายช่ือผู้บริหารระดับรองผู้บังคับการ  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ) 

๑ รศ.พ.ต.อ.หญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ - กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเทา่ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๕ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)คณะพยาบาล
ศาสตร์       
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. ๒๕๓๒   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ปุวยออสโตมี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

๒8 ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน 

๒ ผศ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา เกตุนิล - กศ.ม.(สุขศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ.๒๕๔๐ 
- สธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๓ 
- พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.๒๕๓๐ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยพ.ศ. 
๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น)     
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า ฯพ.ศ. ๒๕๔๘   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล วทิยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๔ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๒8 ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน 

หมายเหตุ - ข้อมูลอัพเดทถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๔๙ 

รายช่ืออาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

๑ พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)มหาวทิยาลัยศรีนรินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ.
๒๕๓๙ 
- พย.บ.ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ.๒๕๒๘ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียนพยาบาลผดงุครรภ์ 
  และอนามัยกรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๒  
- ประกาศนียบัตรเวชปฏิบัติครอบครัวศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙    
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิต
เวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.๒๕๕๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

๒7 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน 

๒ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ภูสาหัส -พย.ม.(การพยาบาลมารดาและทารก) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐   
-ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเทา่ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๖   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล วทิยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๒4 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ถึงปจัจุบัน 

๓ พ.ต.อ.หญิง สุรัมภา รอดมณี - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ.
๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเทา่ปริญญาตร)ี วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจพ.ศ.๒๕๓๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิต
เวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

๒4 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๐ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

๔ พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท ์ - พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง  
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ อุบลราชธานีบรมราชชนนีพ.ศ. ๒๕๓๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล วทิยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๒ 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

๒1 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน 

๕ พ.ต.อ.หญิง ปราณ ี เสนีย์ - ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพ์.ศ.๒๕๔๕ 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวทิยาลัยมหิดลพ.ศ.๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเทา่ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล วทิยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๑9 ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน 

๖ พ.ต.อ.หญิง สุมาล ี วาจาสทิธิศิลป์ - ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๒  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- สศ.บ. (การบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๓๒   
- น.บ. มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๒๙   
- วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสขุภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียนพยาบาลผดงุครรภ์
และอนามัย กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๐ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๒7 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปจัจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๑ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

๗ พ.ต.อ.หญิง กานดามณ ี พานแสง - ศศ.ม.(นโยบายและแผน)มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.๒๕๓๘ 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ.๒๕๓๓ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเทียบเทา่ปริญญาตรี วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๒๘ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิดคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
- ประกาศนัยบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลผู้ปุวยวกิฤต 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๔   
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตทิัว่ไป (การ
รักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพ.ศ. ๒๕๕๐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๒4 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปัจจุบัน 

๘ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ - ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๓๘   
- ศศ.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ. ๒๕๒๙   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเทา่ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๒7 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน 

๙ พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเทา่ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิต
เวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.๒๕๔๔ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ สาขาเวชปฏิบัติ
ทารกแรกเกิด พ.ศ. 2551 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๑7 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๒ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

๑๐ พ.ต.อ.หญิง ย่ิงลักษณ์ วุฒิกุล - วท.ม.(สุขศึกษา)มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๔ 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๔๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๔   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัตทิารกแรกเกดิ คณะ
แพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดีพ.ศ.๒๕๔๓ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๒ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

๑7 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน 

๑๑ พ.ต.อ.หญิง อารญา โถวรุ่งเรือง - วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๓๒ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาระบบประสาทวทิยาและ
ประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวทิยาพ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๑7 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน 

๑๒ พ.ต.อ.หญิง ศิริมา เขมะเพชร - วท.ด. สหสาขาวิชาสรีรวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- วท.ม. (สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร)์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
- ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๗ 
- Verified certificate nutrition, health, and lifestyle: Issue and 
insights (online course), Vanderbilt University, 2014 

รอง
ศาสตราจารย์ 

๑7 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน 

๑๓ พ.ต.อ.หญิง ทพิย์ฆัมพร เกษโกมล - ค.ด.(การวัดและการประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔6 
- คม.(การวัดและการประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเทา่ปริญญาตรี)วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.๒๕๓1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๒7 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๓ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยค าแหง พ.ศ. ๒๕๓๕  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑๔ พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ.
๒๕๔๐ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๓   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก มหาวทิยาลัยมหิดลพ.ศ.
๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไต มูลนิธิโรคไต
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๑5 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน 

๑๕ พ.ต.ท.หญิง สมสขุ ภาณุรัตน์ - พย.ด. (การพยาบาล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๓ 
- วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๓๘ 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการรักษาโรคเบื้องต้น(เวชปฏิบัติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๑7 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน 

๑๖ พ.ต.ท.หญิง สุขฤด ี ธัชศฤงคารสกลุ - พย.ด.(การพยาบาล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๔ 
- กศ.ม.(สุขศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรพ.ศ.๒๕๔๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๓๒ 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสขุภาพวทิยาลัย
สภากาชาดไทยพ.ศ.๒๕๔๕ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

๑5 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๔ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) 
วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก พ.ศ.๒๕๔๙   

๑๗ พ.ต.ท.หญิง กญัญ์ฐิตา ศรีภา - วท.ด.(การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตรพ.ศ.๒๕๕๔ 
- กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ.๒๕๔๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๓๓ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิต
เวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๖ 

อาจารย์ 3 ปี ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๑๘ พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปล่ียนแก้ว -กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๔๐   
-กศ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
-ประกาศนียบัตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก มหาวทิยาลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
-ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเทา่ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๕ 

อาจารย์ ๒4 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงปัจจุบัน 

๑๙ พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงม่ัน - ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิต
เวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 

อาจารย์ 3 ปี ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๕ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

๒๐ พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ์ - วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเทา่ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.2530 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิต
เวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๖ 

อาจารย์ 3 ปี ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๒๑ พ.ต.ท.หญิง ชลดา ดิษรัชกิจ - พย.ม.(การพยาบาลผูสู้งอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน   
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

อาจารย์ 3 ปี ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๒๒ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช - พย.ม.(การพยาบาลเดก็)มหาวทิยาลัยมหิดลพ.ศ.๒๕๔๖   
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๓๒   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรีวทิยาลัยพยาบาลต ารวจ  
พ.ศ.๒๕๒๘ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์(โรคติดเชือ้) 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๓ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางประสาทวทิยาและประสาท
ศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวทิยา พ.ศ. ๒๕๔๐   
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

อาจารย์ ๑8 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๖ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

๒๓ พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์ - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา  
พ.ศ.๒๕๕๒ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๖ 

อาจารย์ 4 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน 

๒๔ พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม - พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเทา่ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๑ 
-  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.๒๕๕๔ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 

อาจารย์ 4 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปจัจุบัน 

๒๕ พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ิ จันทนพ - พย.ม.(การพยาบาลศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๔๑ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเทา่ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๐ 

อาจารย์ ๑5 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปัจจุบัน 

๒๖ พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ิ สุขสวัสดพิร - พย.ม.(การพยาบาลศกึษา)คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๗   
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 

อาจารย์ 4 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน 

๒๗ พ.ต.ท.หญิง นวลลออ ทวิชศรี - พย.ม.(การพยาบาลผูใ้หญ)่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๔ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

อาจารย์ 4 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๗ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

๒๘ พ.ต.ท.หญิง รจนาถ หอมดี - พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 

อาจารย์ 3 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๒๙ พ.ต.ท.หญิง พัชร ี กระจ่างโพธิ ์ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อาจารย์ 3 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๓๐ พ.ต.ท.หญิง วถิ ี ธุระธรรม - วทม. (สาธารณสุขศาสตร์) เอกการพยาบาลสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

อาจารย์ 3 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๓๑ พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงศ์ - วท.ม. สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิตพ.ศ.๒๕๕๔ 
- พย.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

อาจารย์ 3 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๓๒ พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์ กีรติภควัต - พย.ม.(การพยาบาลเดก็)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

อาจารย์ 4 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน 

๓๓ พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถก ี - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2557 
 

อาจารย์ 3 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๘ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

๓๔ พ.ต.ท. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย ์ - ปริญญาโทอกีใบ 
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.๒๕๔๘ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัตทิั่วไปมหาวทิยาลัยมหิดล 
  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล  
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๒   
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ 
  พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ 

อาจารย์ 10 ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน 

๓๕ พ.ต.ต.หญิง กานดา สุขมาก - ศศ.ม.(จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๔๔   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิต
เวชสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.๒๕๕๓ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ 
  พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ 

อาจารย์ 6 ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน 

๓๖ พ.ต.ต.หญิง สุชัญญ์ญา มูลจันที - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.๒๕๕๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๖   
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการ 
  พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2557 

 อาจารย์ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน 

๓๗ ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา เวชรังษี - พย.ม.(การพยาบาลผูสู้งอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อาจารย์ 6 ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบัน 



 

 

ภาคผนวก 

 
รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 255๗    ๑๕๙ 

ล าดบั ยศ ชือ่ ชื่อสกลุ วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา & ปี/สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ระยะเวลาทีท่ า
หน้าทีอ่าจารย ์

หมายเหต ุ
(วันที่ยา้ยมาปฏบิัติงาน

ที่วทิยาลัยพยาบาล
ต ารวจ) 

- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๘ พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อาจารย์ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน 

๓๙ พ.ต.ต.หญิง เขมิกา ปาหา - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิต
เวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕7 

อาจารย์ 4 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน 

๔๐ ร.ต.อ.หญิง ยุวด ี แตรประสิทธิ ์ - พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

อาจารย์ 3 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๔๑ ร.ต.อ. อภิสิทธิ ์ ตามสัตย์ - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

อาจารย์ 3 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน 

๔๒ พ.ต.ท.หญิง กญัญ์ชิสา สุนทรมาลัย - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  (บรรจุต าแหน่งอาจารย์ ๑๕ ม.ค.๒๕๕๘) 

อาจารย์ 1 ปี มิ.ย.๕๗ ถึงปัจจุบัน 

๔๓ พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์ - พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  (บรรจุต าแหน่งอาจารย์ ๑๕ ม.ค.๒๕๕๘) 

อาจารย์ 1 ปี พ.ค.๕๗ ถึงปัจจุบัน 

๔๔ ร.ต.ท.หญิง นริสา จันทบุรี - พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  (บรรจุต าแหน่งอาจารย์ ๒๒ พ.ค.๒๕๕๘) 

อาจารย์ ๒ ปี พ.ค.๕๖ ถึงปัจจุบัน 

หมายเหตุ ข้อมูลอัพเดทถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  ไม่รวมพยาบาล ช่วยราชการต าแหน่งอาจารย์ ๑ คน 
 



 

 

ภาคผนวก 
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รายช่ืออาจารย์ท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล คุณวุฒทิี่ศกึษา/สาขา ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะเวลาที่ลาศึกษาต่อ 

๑ พ.ต.ท.หญิง ปริญญา แก้วสงค์ พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (สาขาพยาบาลศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ พ.ค.๒๕๕๘ 

๒ พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาอุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ๓ มิ.ย.๒๕๕๖ ถึง ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙  

๓ พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ สุขสวัสดิพร ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ ๓ มิ.ย.๒๕๕๖ ถึง ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

๔ ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา เวชรังษี พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ๖ มิ.ย.๒๕๕๔ ถึง ๕ มิ.ย. ๒๕๕๙  

๕ ร.ต.อ.หญิง นริสา  จันทบุรี พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ ๑๑ ส.ค.๒๕๕๗ ถึง ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙  

หมายเหตุ - ข้อมูลอัพเดทถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
 

รายช่ืออาจารย์ท่ีอบรมเฉพาะทาง ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

ล าดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ป ี หลักสตูร / สาขาที่อบรม หน่วยงานที่อบรม 

๑ พ.ต.ท.หญิง ยศรวีย์ กีรติภควัต 13 ส.ค. – 28 พ.ย. 2557 หลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นท่ี 15 
สาขาการพยาบาลเด็กวิกฤต และสาขาการผดุงครรภ์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

๒ พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงศ์ 13 ส.ค. – 28 พ.ย. 2557 หลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นท่ี 15 
สาขาการพยาบาลเด็กวิกฤต และสาขาการผดุงครรภ์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

๓ พ.ต.ท.หญิง พัชรี กระจ่างโพธ์ 9 ก.พ. - 29 พ.ค. 2558 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นท่ี 7 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

หมายเหตุ - ข้อมูลอัพเดทถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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