
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ก 
 

ค ำน ำ 
 

 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 านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสภาการพยาบาล โดยถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕8  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 22 และ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยด าเนินการตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับความก้าวหน้า และ
สถานการณ์ควบคุมคุณภาพ  เพื่อน าไปสู่การวางปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเหมาะสมต่อไป 
 
 
                          พลต ารวจตรีหญิงรมย์ชลี  พูนประสิทธิ์ 
         (รมย์ชลี  พูนประสิทธิ์) 
                                                                  ผู้บงัคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
                                                           โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
                                                                                 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

ข รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

สำรบัญ 
 หน้า 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ส่วนที่ ๑ รำยละเอียดเกี่ยวกับวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ     1 
 ๑. ชื่อหน่วยงาน 2 
 2. สถานที่ตั้ง  2 
 3. ประวัติความเป็นมา 2 
 4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  6 
 5. โครงสร้างการบริหารองค์กร 8 
 6. หลักสูตรที่เปิดสอน 10 
 7. จ านวนนักศึกษา 10 
 8. รายชื่อคณะกรรมการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 10 
 9. จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 13 
 10. ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบงบประมาณ และอาคารสถานที่ 14
 11. แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 15 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนในระดับหลักสูตร 17 
 องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 18
 องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 22
 องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ๒6 
 องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 41   
 องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 59
 องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๘0 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนในระดับคณะ 88 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 89 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 112 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 127 
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 131 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  137  
ส่วนที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำนในระดับสถำบัน 151 
 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 152
 องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย                                                             171
 องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ                                                      185
 องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       188
 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ                                                      194 
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สำรบัญ(ต่อ) 
 หน้า 
ส่วนที่ 5 สรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน    208 
 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 209   
 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 210 
 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 211 
ภำคผนวก                                                                   212
 รายชื่อผู้บริหารระดับรองผู้บังคับการ  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  
 รายชื่ออาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 รายชื่ออาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ/อบรม ในปีการศึกษา  ๒๕๕8 
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๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ส่วนที่ ๑ 
รำยละเอียดเกี่ยวกับวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

๑. ชื่อสถำบัน  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ    
   Police Nursing College 
๒. สถำนที่ตั้ง เลขที่ ๔๙๒/๑ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
           โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๒๒๐๗-๖๐๘๓ 
๓. ประวัติควำมเป็นมำ 

 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเดิมชื่อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรมต ารวจ  
เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยด าริของ  ฯพณฯท่านพลต ารวจเอกประเสริฐ  รุจิรวงศ์  ซึ่งเป็น
อธิบดีกรมต ารวจในสมัยนั้น   โดยที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน จึงมี
ความรู้และความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น   ท่านด าริว่าปัญหาขาดแคลน
พยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
ให้แก่หน่วยงานสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือสนับสนุน
การบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  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  โดย
เพ่ิมวิชาการต ารวจจ านวน  ๓๒๐ชั่วโมงไว้ในหลักสูตรด้วย  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยต ารวจตรี  โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษอีก  ซึ่ งทบวงฯ  ให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
พ.ศ.  ๒๕๒๓ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จัดท าหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยต่อเนื่อง   
  ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังเรียนในหลักสูตรเดิม ที่ใช้เวลาศึกษา ๓ ปี ๖ เดือน โดยเพิ่ม 
  วิชาที่ ส าคัญในการประกอบวิชาชีพพยาบาลและขยายเวลาเรียนเป็นเวลา ๔ ปี  ให้ 
  ได้มาตรฐานตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยก าหนดและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร 
  การพยาบาลและการผดุงครรภ์   ซึ่งทบวงฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๔  กันยายน   
  พ.ศ.  ๒๕๒๓ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
พ.ศ.  ๒๕๒๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาล 
 ผดุงครรภ์อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้หลักสูตรได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการแพทย์
 การพยาบาล  การพัฒนาการของโรค  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีการจัดหมวด
 วิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่น ๆ ได้เปลี่ยน
 ชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
 พยาบาลศาสตร์  ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ  ก.พ.  รับรองแล้วเมื่อวันที่  ๒๔  
 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
พ.ศ.  ๒๕๓๐ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเข้าสมทบใน
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๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 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. ฝ่ายอ านวยการ 
 2. ฝ่ายปกครอง 
 3. ฝ่ายบริการการศึกษา 
 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
 พยาบาลเฉพาะทางเพ่ิมขึ้นในปีเดียวกันนี้ได้ท าวิจัยการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
 บัณฑิต  เพ่ือน าผลของการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การ
 จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
พ.ศ.  ๒๕๔๖ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ 
 พยาบาล  ระยะเวลาอบรม  ๑๖  สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่
 ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที่ปฏิบัติงานให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในระดับ
 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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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๕ 
 

 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 

ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพ่ีเลี้ยงของสภาการพยาบาล  
มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรพยาบาล  ที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลต ารวจให้มีคุณสมบัติและความสามารถเป็น
พยาบาลพ่ีเลี้ยงตามประกาศสภาการพยาบาล 
นอกจากนี้  ในปีนี้  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจยังได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  
๒๕๔๘โดยแบ่งออกเป็น  ๑  งาน  ๒ ฝ่าย  และ  ๑  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

   1. งานอ านวยการ 
   2. ฝ่ายพัฒนา  ๑ 
   3. ฝ่ายพัฒนา  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  กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน  
 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบ
 หลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.  ๒๕๔๕ และข้อก าหนดมาตรฐาน
 ประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับความ
 เห็นชอบจากสภาการพยาบาล  เมื่อวันที่  ๑๔ มีนาคม  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  
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๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 อีก  ๑  รุ่น  จ านวน ๔๕ นาย  และเนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับ
 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 
พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เริ่มด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพ่ือให้

สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบ
หลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อก าหนดมาตรฐาน
ประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งปัจจุบันยังอยู่
ระหว่างด าเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรตามขั้นตอนที่ก าหนด 

พ.ศ.๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับ 
พยาบาลพ่ีเลี้ยงและอาจารย์พยาบาลใหม่  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพ่ีเลี้ยงของสภาการ
พยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรพยาบาล  ที่ส าเร็จการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลต ารวจ รวมถึงอาจารย์พยาบาลให้มี
คุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับการเป็นผู้สอนในคลินิกและร่วมจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัย 

 

๔. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำ ปณิธำน อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ        
 วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับ               
        ในระดับสากล 
 พันธกิจ   ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  ๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  ๔. บริการวิชาการแก่สังคม 
  5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
         มอบหมาย 
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 ปรัชญำ  มาตรฐานวิชาการ  สานคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 
  
 ปณิธำน  มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล  
  
 อัตลักษณ์  มีวินัย ใจอาสา 
 
 เอกลักษณ์  การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
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๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

๕. โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร 
    ๕.๑ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

แผนภูมิ ๑  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

โรงพยำบำลต ำรวจ 

สถำบันนิติเวชวิทยำ วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ โรงพยำบำลดำรำรัศม ี โรงพยำบำลนวุฒิสมเด็จย่ำ 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนอำจำรย์ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภำควิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน 

ฝ่ำยพัฒนำ ๑ 
ภำควิชำหลักกำรพยำบำล 

ภำควิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 
ฝ่ำยพัฒนำ ๒ 

ภำควิชำกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลสูตินรีเวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 

ผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

รองผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

(ฝ่ำยบริหำร) 
รองผู้บังคับกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

(ฝ่ำยวิชำกำร) 

สำยสนับสนุน 
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แผนภูมิ ๒ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยำบำลต ำรวจ 

คณะกรรมกำรควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

 

คณะกรรมกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

 

วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชน 

ภำควิชำกำรพยำบำลจิตเวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลสูตินรีเวชศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ 

ภำควิชำกำรพยำบำลอำยุรศำสตร์ 

ภำควิชำหลักกำรพยำบำล 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์พื้นฐำน 

ฝ่ำยพัฒนำ ๒ 

ฝ่ำยพัฒนำ ๑ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนเชิงยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตภิำรกจิหลกั
ขององค์กำร 
1. คณะกรรมกำรบริหำรวชิำกำรและพัฒนำหลักสูตร  
    1.1 คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
    1.2 คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วย 
          พยำบำล 
2. คณะกรรมกำรวิจัย นวัตกรรม และกำรจัดกำรควำมรู ้
3. คณะกรรมกำรบริหำรวชิำกำรแก่สังคม 
4. คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำรพัฒนำ 
    นักศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรที่ดี 
1. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก  
2. คณะกรรมกำรจรรยำบรรณวชิำชีพอำจำรย์ และส่งเสริม 
    คุณธรรม จริยธรรมบุคลำกร 
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 
5. คณะกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำรและงำน 
    ประชำสัมพันธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพ่ิมสมรรถด้ำนสำธำรณสขุแกข่้ำรำชกำรต ำรวจ
และครอบครัว 
1. คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรพยำบำลภำคสนำมและ 
    หลักสูตรอื่นๆ 
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๑๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

๖. หลักสูตรที่เปิดสอน 
        วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
๗. จ ำนวนนักศึกษำ   
 นักศึกษำพยำบำลต ำรวจ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  มี
จ ำนวนทั้งสิ้น 2๖๒ คน ดังนี้ 
  1.7.1 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๖8 คน 
  1.7.2 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๒ จ านวน 6๕ คน  
  1.7.3 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๖5 คน 
  1.7.4 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๖4 คน 
๘. รำยช่ือคณะกรรมกำรของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
    ๘.๑ คณะกรรมกำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
 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 ำนำจหน้ำที่  
                 (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
หนา้ที่ของคณะกรรมการวิทยาลัย 
                 (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 คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
  ๑. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประธานกรรมการ 
  ๒. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายบริหาร) รองประธานกรรมการ 
  ๓. รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายวิชาการ) รองประธานกรรมการ 
  ๕. ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๖. ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๑ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ       กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  ๗. ผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๘. รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๙. รองผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๑ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๑๐. รองผู้ก ากับการฝ่ายพัฒนา ๒ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๑๑. สารวัตรฝ่ายอ านวยการ (การเงิน)วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ 
  ๑๒. สารวัตรฝ่ายอ านวยการ (ธุรการ) วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๓. รองสารวัตรฝ่ายอ านวยการ(ธุรการ)วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กรรมการ/  
   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 อ ำนำจหน้ำที่ 
  (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 คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรและพัฒนำหลักสูตร วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
  ๑. รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(ฝ่ายวิชาการ) ประธานกรรมการ 
  ๒. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน กรรมการ 
  ๓. หัวหน้า(สบ ๕) ภาควิชาหลักการพยาบาล กรรมการ 
  ๔. หวัหน้า(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. ประธานอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
  ๑๑. ประธานอนุกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร กรรมการ 
        ผูช้่วยพยาบาล 
  ๑๒. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม กรรมการ 
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๑๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

        และหลักสูตรอ่ืนๆ 
  13. ประธานกรรมการวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ กรรมการ 
  14. ประธานกรรมการส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม กรรมการ 
  15. ประธานกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
  16. พันต ารวจโทหญิง ปาณรกุล  บุญประเสริฐ กรรมการ 
  ๑7. พันต ารวจโทหญิง กาญจนา  คงม่ัน กรรมการและ  
    เลขานุการ 
  18. พันต ารวจโทหญิง พัชรี  กระจ่างโพธิ์ กรรมการและ  
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑9. ร้อยต ารวจเอก อภิสิทธิ์ ตามสัตย์ กรรมการและ  
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  20. พันต ารวจโทหญิง สมสุข  ภาณุรัตน์ กรรมการและเหรัญญิก 
  21. สิบต ารวจตรีหญิง พิมพิชญา หญ้างวงช้าง เจ้าหน้าที่ 
  22. นางสาว สุนิสา   วงษ์แสน เจ้าหน้าที่  
 อ ำนำจหน้ำที่ 
               (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) ร่วมจัดท าปฏิทินการศึกษา และการจัดการสอนตามหลักสูตร 
  (๑๑) จัดระบบนิเทศและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาล 
  (๑๐) ด าเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๙. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร  
 ๙.๑ ตารางแสดงจ านวนบุคลากรที่สังกัด  

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๑ 
รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๒ 
หัวหน้าภาควิชา ๘ 
อาจารย์ 44 
ผู้ก ากับการ ๓ 
รองผู้ก ากับการ ๓ 
สารวัตร 5 
รองสารวัตร ๕ 
นายเวร (สบ 1) 1 
ผู้บังคับหมู่ 6 
ลูกจ้างประจ า 9 
ลูกจ้างชั่วคราว 32 

รวม 11๑ 
 *** ข้อมูล ณ กรกฎำคม 255๙ 
 หมำยเหตุ: ไม่รวมอำจำรย์ช่วยรำชกำร ต ำแหน่งอำจำรย์ 2 คน  
      ไม่รวมผู้บังคับหมู่ช่วยรำชกำร 3 คน 
 
 ๙.๒ ตารางแสดงจ านวนอาจารย์แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
รองศาสตราจารย์ 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 
อาจารย์ 27 

รวม 43 
 อาจารย์  คือ ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ระดับช านาญการพิเศษ 
 รองศาสตราจารย์ คือ ระดับเชี่ยวชาญ 
 *** ข้อมูล ณ เดือน กรกฎำคม 255๙ 
 หมำยเหตุ:  -  ไม่รวมต ำแหน่งรองผู้บังคับกำร ๒ ท่ำน 
                     -  ไม่รวมอำจำรย์ช่วยรำชกำร ต ำแหน่งอำจำรย์ 2 คน 
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๑๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 ๙.๓ ตารางแสดงจ านวนอาจารย์แยกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน 

ปริญญาเอก ๖ 
ปริญญาโท 36 
ปริญญาตรี ๑ 

รวม ๔3 
 *** ข้อมูล ณ เดือน กรกฎำคม 255๙ 
 หมำยเหตุ:  - ไม่รวมต ำแหน่งรองผู้บังคับกำร ๒ ท่ำน 
                        - ไม่รวมอำจำรย์ช่วยรำชกำร ต ำแหน่งอำจำรย์ 2 คน  
 
๑๐. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 ๑๐.๑ งบประมำณ  
      งบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ จาก
กระทรวงการคลัง และ เงินรายได้สถานศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูล งบประมำณ 255๘ งบประมำณ 255๙ 
เงินงบประมำณรำยจ่ำย 3,266,9๘0.- 8,264,9๘0.- 
เงินรำยได้สถำนศึกษำ 1๙,665,738.- 21,718,036.- 
รวม 2๒,932,718.- 29,983,016.- 

 ๑๐.๒ อำคำรสถำนที่  
               วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาคารเรียนและหอพัก ๑ อาคาร มีอาคารอเนกประสงค์ ๑ อาคาร  
 ๑๐.๓ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอุปกรณ์ช่วยงานพ้ืนฐาน อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน การ
บริการและงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน โปรเจกเตอร์ visualizer อินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลข้าราชการ บุคลากร และการเงิน ฐานข้อมูล
นักศึกษา ฐานข้อมูลวิจัย เป็นต้น 
 ๑๐.๔ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ ได้แก่ โรงพยาบาลต ารวจ บริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล สนามกีฬา อาคารสวัสดิการบริการด้านอาหาร หอพักนักศึกษาและ
บุคลากร  
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๑๑. แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA) วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ  
      ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
     11.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอกและอ ำนำจหน้ำที่ 

รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายบริหาร)  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 รองผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (ฝ่ายวิชาการ)  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

  1.๑   พันต ารวจเอกหญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล ประธานกรรมการ 
1.๒   พันต ารวจโทหญิง กัญญ์ฐิตา  ศรีภา  รองประธานกรรมการ 
1.๓   พันต ารวจโทหญิง รจนาถ  หอมด ี  กรรมการ 

  1.๔   พันต ารวจโทหญิง สิวาภรณ์  เจริญวงค ์ กรรมการ 
  1.๕   พันต ารวจโทหญิง สุขฤดี  ธัชศฤงคารสกุล กรรมการและเลขานุการ 
  1.๖   พันต ารวจโทหญิง จิระพัชร์  หวังสุข  กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.๗   พันต ารวจโทหญิง นาตยา  นิลวงศ ์  กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.๘   พันต ารวจตรีหญิง เขมิกา  ปาหา  กรรมการ 

  1.๙   ร้อยต ารวจเอก อภิสิทธิ์  ตามสัตย์ กรรมการ 
  1.๑๐ ร้อยต ารวจโทหญิง นาวา  อันเสน  กรรมการ 
  1.๑๑ สิบต ารวจเอกหญิง สุพรรษา  ทองบ่อ  เจ้าหน้าที่ 
  1.๑๒ นางสาว จันทร์จิรา   อริยะเศรณ ี เจ้าหน้าที่ 

อ ำนำจหน้ำที่  
  ๑.   จัดท าแผนยุทธศาสตร์ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.   จัดระบบและกลไกลการด าเนินงานตามนโยบาย    โดยค านึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
  ๓.   ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 
  ๔.   จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร นักศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องโดยเน้นให้เกิดความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงานประจ า    และส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๕.   จัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือจัดท าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  ๖.   ตรวจสอบ และด าเนินการประกันคุณภาพภายในทุกปี โดยด าเนินการดังนี้ 
       ๖.๑   ควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ  
       ๖.๒   จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อผู้บริหาร วพ. 
       ๖.๓   น าผลการประเมินคุณภาพ และข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจในปีถัดไป 
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๑๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

  ๗.   น าผลการประเมินคุณภาพภายใน และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการ 
และเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกสถาบัน 
  ๘.   ประสานการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมา
ปรับปรุงการ ท างาน และส่งผลให้มีการปฏิบัติงานประจ าตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ และ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
  ๙.   ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลและสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐. สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑๑. ด าเนินการอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

11.2 แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (QA) วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ  
       ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

๑.  สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่  
๒.  ประกาศใช้ตัวบ่งชี้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๓.  เก็บข้อมูลระยะ  ๑๒  เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ประกาศใช้ ทั้งในระดับหลักสูตรและ
ระดับสถาบัน 
๔.  หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เก่ียวข้องประเมินตนเองในระดับหลักสูตรและจัดท า
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
๕.  หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เก่ียวข้องน าผลการประเมินระดับหลักสูตร มาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
๖.  ประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online ในระดับสถาบัน และยืนยันผลการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
๗.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
๘.  รับการตรวจประเมินภายในของปีการศึกษา๒๕๕๘  โดยคณะกรรมการตามข้อ ๗. 
๙.  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะและวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑๐. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาลัยมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement  plan) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และถ่ายทอดแผนฯ เพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนฯ รวมถึงน าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ วพ. 
๑๑. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE 
QA Online 
๑๒. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  

ต.ค.๕๘ 
พ.ย.๕๘ 

 
พ.ย.๕๘–ก.ค.๕๙ 

 
ก.ค.๕๙ 

 
ก.ค.๕๙ 

 
ส.ค.๕๙ 

 
ส.ค.๕๙ 
ก.ย.๕๙ 
ก.ย.๕๙ 

 
ต.ค.๕๙ 

 
 
 

ต.ค.๕๙ 
 

ต.ค.๕๙-มิ.ย.๖๐ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนในระดับหลักสูตร 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. กำรก ำกับมำตรฐำน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

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

3. นักศึกษำ 3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อำจำรย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตร กำรเรียน  
กำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุน กำรเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี - 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก าหนดไว้ว่า “ผ่าน” และ ”ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๑ จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕ คน 
และเป็นอาจารย์ประจ าเกิน
กว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ และ
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
รวมทั้งสิ้น ๖ ท่าน (๑.๑-๑-๑) 

๑.๑-๑-๑ 

๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร  คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 
๒ คน 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๖ ท่าน มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย 
และส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาพยาบาลศาสตร์ 
โดยมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ดังต่อไปนี้ 
๑. พันต ารวจเอกหญิง ดร. ปราณี เสนีย์  
  - ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
  - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)  
  - รองศาสตราจารย์ สาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 
๒. พันต ารวจเอกหญิง พรพรรณ  
ภูสาหัส 
  - พย.ม. (การพยาบาลมารดาและ
ทารก)  
  - ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาการ
พยาบาลมารดาและทารก 
 ๓. ว่าที่พันต ารวจเอกหญิง ดร. สมสุข 
ภาณุรัตน์  
  - พย.ด. (การพยาบาล) 

๑.๑-๑-๑ 
๑.๑-๒-๑ 

องค์ประกอบที ่๑ กำรก ำกับมำตรฐำน 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
  - ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน 
๔. พันต ารวจโทหญิง เนาวนิจ   
พ่ึงจันทรเดช  
  - พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
  - อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็ก  
๕. พันต ารวจโทหญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง 
  - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) 
  - อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
๖. ร้อยต ารวจเอกหญิง ยุวดี  
แตรประสิทธิ์  
  - พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชศาสตร์) 
  - อาจารย์ สาขาการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์(๑.๑-๑-๑ และ ๑.๑-๒-๑) 

๓ การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้อง
ไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๖)  
หมำยเหตุ ส าหรับหลักสูตร ๕ 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ ๗ หรือ
หลักสูตร ๖ ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 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 าหรับนักศึกษาพยาบาล
ต ารวจ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๖ (๑.๑-๓-๑) 
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) (๑.๑-๓-๒) 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ 
๔๐ หลักสูตรทั้งสองฉบับ ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ และได้รับอนุมัติจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๔๙ , 
๒๔ ก.พ.๕๔ และจากสภาการพยาบาล 
เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๔๙, ๑๐ ก.พ.๕๕ 
(๑.๑-๓-๓) ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการ
ด าเนินการขอรับการรับรองหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑.๑-๓-๑ 
๑.๑-๓-๒ 
๑.๑-๓-๓ 
 

๔ การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอนตาม

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯ มี
หลักสูตรที่รับผิดชอบ ๑ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่งหลักสูตรได้
ด าเนินการมาเป็นปีที่ ๔ แล้ว มีตัวบ่งชี้

๑.๑-๑-๑ 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑-๕ 
ต้องด าเนินการทุกตัว 

ผลการด า เนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๕ ข้อ 
ซึ่งด าเนินการผ่านเกณฑ์ทั้ง ๕ ข้อ (๑.๑-
๑-๑) 

 ข้อ ๑ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมใน
การประชุม เพ่ือวางแผนในการจัดการ
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
และประชุมติดตามผลการจัดการเรียน
การสอน และประชุมสัมมนาวิชาการ
การจัดการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา๒๕๕๘ เ พ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยทุกครั้งมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
(๑.๑-๔-๒) 

๑.๑-๔-๑ 

 ข้อ ๒ มีรายละเอียดหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ห รื อ
มาตร ฐ านส าขาพยาบาล
ศาสตร์ 

วิทยาลัยฯ มีการจัดท า มคอ.๒ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต  หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ที่มีรายละเอียด
ครบถ้ วนตามที่ ก า หนดไว้ ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  ปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (๑.๑-๓-๒) 

๑.๑-๓-๒ 

 ข้ อ  ๓  มี ร ายละ เ อียดของ
รายวิชาและรายละเอียดขแง
ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

วิทยาลัยฯ มีการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ ครบทุก
รายวิชา จ านวน ๖๖ รายวิชา โดยมี 
มคอ.๓ จ านวน ๕๑ รายวิชา และ มคอ.
๔ จ านวน ๑๕ รายวิชา ซึ่งผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดเตรียม มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา (๑.๑-๔-
๓) 

๑.๑-๔-๒ 

 ข้อ ๔ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด

วิทยาลัยฯ มีจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ส.๒๕๕๔ ครบทุก
รายวิชา จ านวน ๖๖ รายวิชา โดยมี 
มคอ.๕ จ านวน ๕๑ รายวิชา และ มคอ.
๖ จ านวน ๑๕ รายวิชา ซึ่งผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดเตรียม มคอ.๕ และ มคอ.๖ 

๑.๑-๔-๓ 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน (๑.๑-๔-๓) 

 ข้อ ๕ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ 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 
๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
(๑.๑-๑-๑) 

๑.๑-๑-๑ 

 
เอกสำรหลักฐำน 
๑.๑-๑-๑  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.๑-๒-๑  ปริญญาบัตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๖ ท่าน 
๑.๑-๓-๑  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙) 
๑.๑-๓-๒  มคอ.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
๑.๑-๓-๓  หนังสืออนุมัติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑.๑-๓-๔  หนังสืออนุมัติจากสภาการพยาบาล 
๑.๑-๔-๑  รายงานประชุมคณะอนุกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
๑.๑-๔-๒  มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.๑-๔-๓  มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
เกณฑ์ ๔ ข้อ ผ่านเกณฑ์ ๔ ข้อ ผ่าน บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

เกณฑ์ ๔ ข้อ ผ่านเกณฑ์  ข้อ   
 
จุดแข็ง 

๑. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. มีการวางแผนคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร และสามารถด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 
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๒๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์กำรประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรค ำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
    ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน(2.1-1) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (นศพต.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่  39) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 68 คน (2.1-2)  โดยการส่งแบบสอบถามถึง
ผู้บังคับบัญชาผู้ใช้บัณฑิตทุกคนทางไปรษณีย์ และ ส่งตามสายงานใน
โรงพยาบาลต ารวจ ผลการประเมินพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ย = 3.79  

2.1-1 
2.1-2 
2.1-3 

 
เอกสำรหลักฐำน 
2.๑-๑ แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
2.1-2 ประกาศผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 255๘ 
2.1-3 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่ ๓๙ ตามกรอบ TQF  
 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้  

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 

3.79 3.79 บรรลุ 

 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    

 
จุดแข็ง 

1. บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามัคคีกัน มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องท าให้ได้
ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2. บัณฑิตมีความโดดเด่นด้านคุณธรรม  
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม สามารถได้ข้อมูลที่ครอบคลุม แต่อาจจะยังไม่มี
ความหลากหลายในความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตในเชิงลึก 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ควรเน้นความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของงานวิจัย 
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๒๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
                                        ภำยใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ

และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นกับการนับการมี
งานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้า
มาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวนร้อยละของผู้มีงานท า
ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา ให้ค านวนเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์กำรประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตาม

สูตร 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้ 

= 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 100 
 หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
   ปีการศึกษา 255๘ วิทยาลัยฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 68 คน (นศพต.
รุ่นที่  39) วพ. มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ส าเร็จการศึกษาโดยใช้ช่องทาง โซเชียล
เน็ตเวิร์ค และมีการเก็บเอกสารการขอตรวจสอบคุณวุฒิจากนายจ้าง  เพ่ือใช้ใน
การติดตามคุณภาพบัณฑิตภายหลังการได้งานท า ซึ่งพบว่า บัณฑิตทุกคนมีงาน
ท าหลังส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  โดยท างานในโรงพยาบาลต ารวจ 
20 คน และอีก 44 คนท างาน โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน (2.2.1)  

2.2-1 

 
เอกสำรหลักฐำน 
2.2-1  เอกสารสรุปการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 
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ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้  
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 

คะแนนเต็ม 5 (68/68)*100 = 
100 

 แปลงค่าคะแนนที่ได้ 
(5/100)*100 = 5 

 

5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน 5 คะแนน   
 
จุดแข็ง 
 บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้านสาธารณสุข อีกทั้ง 
วิทยาลัยมีการด าเนินการในพิธีปัจฉิมนิเทศให้สถานประกอบการสามารถมาแนะน าสถานประกอบการเพ่ือ   
จูงใจให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานด้วย 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  กำรรับนักศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของ

ความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส 
ชัดเจน และสอดคล้องนักศึกษากับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 
มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือ วิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาท่ีมี
ความพร้อมด้านปัญญา สุขภาพและสุขภาพจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 
ในการท ารายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวม
ของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพร้อมที่
จะเรียนในหลักสูตร  

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ประเมิน 
- มีแนวทางการปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจสอบ
ประเมิน สามารถให้

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษำ 
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0 1 2 3 4 5 
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1. การรับนักศึกษา    วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา ซึ่งมี

ระบบรับนักศึกษา 2 ระบบ คือระบบรับตรงผ่านระบบ
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ท า ง   www.nurse police.co.th 
ด า เนินการประมวลผลคะแนนโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ คะแนน
ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และคะแนนผล
การทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพการวัด
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์  (PAT1) วิทยาศาสตร์  
(PAT2) หลังจากนั้นเรียงตามล าดับคะแนนประกาศ
ผลการสอบผ่านในรอบแรก และระบบรับกลาง 
(Admission) รับสมัครผ่านสมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย  วิทยาลัยฯ ได้ด า เนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 
2558 ตามเอกสารแนบ ( 3.1-1-1 ) และมีการ
ก าหนดคุณสมบัติเข้ารับสมัครอย่างชัดเจน  
( 3.1-1-2 ) 
        การรับรายงานตัว เข้าศึกษาของนักศึกษา 
วิทยาลัยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการรับรายงานตัว
นักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2558  หลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภาควิชาการแล้ว จะด าเนินการคัดเลือก โดยการตรวจ
ร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ( 3.1-1-3 ) 
        กระบวนการรับนักศึกษาด า เนินการโดย
คณะกรรมการรับสมัคร พบว่ามีการด าเนินงาน
ครอบคลุม PDCA ทุกขั้นตอนและผลลัพธ์ของการรับ
นักศึกษา พบว่าปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่เป็น
บุคคลทั่วไป จ านวน  23  คน บุตรข้าราชการต ารวจ   
45 คน มีการปรับจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกภาค
วิชาการเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้มีนักศึกษาที่พร้อมเรียกเข้า
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
รายงานตัวเพ่ิมมากขึ้น   มีการปรังปรุงการรับสมัครฯ 
ในปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
บริหาร วพ. อาทิก าหนดการรับสมัคร,ระยะเวลา,การ
ประกาศสอบ,การยืนยันสิทธิ์  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษามาสมัครเพ่ิมข้ึน (3.1-1-4) 
        การรับสมัครฯ ในปีการศึกษา 2559 มียอด
จ านวนผู้สมัครมากขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา 2558 
จ านวนผู้สมัคร 5, 251 คน ในปีการศึกษา 2559 
จ านวนผู้สมัคร 5,538 คน (3.1-1-5) 

2. การเตรียม
ความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

    วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่/นักเรียนใหม่  
โดยการจัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2558 (3.1-2-1) ซึ่งในการจัดโครงการจะ
มีทุกหน่วยงานเข้ามาแนะน าให้ข้อมูลการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ (3.1-2-2) แนะน าผู้บริหาร  กลุ่ม
งานอาจารย์  (ด้ านหลักสูตรและวิชาการ)  ฝ่ าย
อ า น ว ย ก า ร  ( ด้ า น อ า ค า ร / ส ถ า น ที่ / ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค) ฝ่ายพัฒนา 1 (ด้านทะเบียนและ
โสตทัศนูปกรณ์) และฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ด้าน
กิจกรรมนักศึกษาและการปกครอง) นอกจากนี้  
วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ด้วยในก าหนดการวันปฐมนิเทศ เพ่ือท าความรู้จักและ
ให้ค าแนะน าท้ังในด้านการใช้ชีวิตและด้านวิชาการ  
     วิทยาลัยฯ ยังมีโครงการรับน้องใหม่ (3.1-2-3) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ทั้งในด้านการใช้
ชีวิตและด้านวิชาการ รวมถึงโครงการปรับพื้นฐานและ
พัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา (3.1-2-4) เพ่ือวาง
พ้ืนฐานด้านระเบียบวินัยและปรับบุคลิกภาพให้
เหมาะสมก่อนเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ 
     มีการประเมินกระบวนการ โดยสภานักศึกษา
ร่วมกับ พน.๒ พบว่ามีการด าเนินการตามกระบวนการ 
PDCA ทุกขั้นตอน และผลลัพธ์ของการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาด้านวิชาการพบว่า นักศึกษาทราบ
ถึงกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรและแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา อยู่ในระดับมาก (X
= 4.21) (3.1-2-5) และด้านการใช้ชีวิต พบว่า 
กิจกรรมช่วยให้รู้จักการปรับตัว การเรียนรู้การใช้ชีวิต
ภายในสถาบัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66) 
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
(3.1-2-6) ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า การเตรียม
ความพร้อมด้านวิชาการไม่ได้มีการก าหนดกิจกรรมที่
ชัดเจน ในปีการศึกษา 2559 จึงมีการปรับกิจกรรมใน
โครงการรับน้องใหม่ (3.1-2-7) เพ่ิมเติมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้มีความชัดเจนขึ้น 
โดยมีกลุ่มงานอาจารย์ เป็นที่ปรึกษาด้านการจัด
กิจกรรม เช่น กิจกรรมแนะน าตารางสอน/สถานที่
เรียน กิจกรรมเรียนอย่างไร จดอย่างไร กิจกรรมการ
เตรียมตัวสอบย่อย กิจกรรมการคิดอย่างเป็นระบบ 
เป็นต้น ซึ่งอยู่ ในระหว่างการติดตามประเมินผล
โครงการ 

 
เอกสำรหลักฐำน 
3.1-1-1  ค าสั่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกปีการศึกษา 2558 
3.1-1-2  ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                   

   ปีการศึกษา 2558 
3.1-1-3  ก าหนดการรับสมัครฯ 
3.1-1.4  ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต                  

   ปีการศึกษา 2559 
3.1-1-5  รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558   
    และ 2559 
3.1-2-๑  กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-2-2  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-2-3  โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-2-4  กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-2-5  รายงานสรุปผลกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียน    
    ผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-2-6  รายงานสรุปผลโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-2-7  โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ ๔ คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 
 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 
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๓๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 

1. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกการรับสมัครในรูปคณะกรรมการฯ ท าให้โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. วิทยาลัยฯ ควรมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  ร่วมกันทั้งอาจารย์ พน.2 และนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ในช่วงปีแรกของการศึกษาต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการ
เตรียม 

ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากลในการรายงานการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
  ปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวม
ของผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้ได้นักศึกษำเรียนอย่ำงมีควำมสุขและมี
ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ 
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มี 
แนวคิด 
ในการ 
ก ากับ 
ติดตาม 
และ 
ปรับปรุง 
- ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

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

- มีระบบกลไก 
- มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ 
- ไม่มีการ
ปรับปรุง/

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

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

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ประเมิน 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 
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0 1 2 3 4 5 
พัฒนา
กระบวนการ 

จากผลการ
ประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางการปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจสอบ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1. การควบคุมการดูแล
ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
วิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีระบบและกลไกในการ
เตรียมความพร้อมทางการเรียนและความสุขแก่
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าการศึกษา โดยในยุทธศาสตร์ที่ 
1 ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลัก
ขององค์การมีแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(3.2-1-1) ซึ่งในแผนประกอบด้วยกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ที่แนะน าผู้บริหาร คณาจารย์อาจารย์ 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ด้านอาคาร 
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค งานสนับสนุน และ
ระเบียบวินัยที่นักศึกษาทุกคนต้องทราบ (3.2-1-2) 
นอกจากนี้ยั งมีกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา (3.2-1-3) และโครงการรับ
น้องใหม่ (3.2-1-4) ซึ่งในปีการศึกษา 2558 การ
ด าเนินกิจกรรมยังมีการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการน้อย โดยจัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฐานใน
กิจกรรมรับน้อง แต่ในปีการศึกษา 2559 มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีการแบ่งกิจกรรมรับน้องออกเป็น 2 
ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกระเบียบ
แถว สันทนาการ พ่ีสอนน้อง และกลุ่มสัมพันธ์ ส่วน
ช่วงที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านสาย
สัมพันธ์ และด้านระเบียบวินัย ซึ่งมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น (3.2-1-5) 
      ในส่วนของอัตราการลาออกกลางคัน วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ มีกระบวนการดูแลนักศึกษาเมื่อจะ
ลาออก โดยให้นักศึกษาสามารเขียนค าร้องใน
แบบฟอร์มการขอลาออกไปให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอม 
แล้วมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษา ซึ่งหาก

3.2-1-1 
3.2-1-2 
3.2-1-3 
3.2-1-4 
3.2-1-5 
3.2-1-6 
3.2-1-7 
3.2-1-8 
3.2-1-9 
3.2-1-10 
3.2-1-11 
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอความเห็นแล้ว ฝ่ายพัฒนา 1 
จะน าค าร้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและ
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแก่ผู้บั งคับการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ในปีการศึกษา 2558 นั้น มีสถิติการ
ลาออกของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี จ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
จากจ านวนทั้งหมด 262 คน คิดเป็นอัตราการลาออก
ร้อยละ 2.67 คน แต่ในปีการศึกษา 2557 ที่มี
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 266 คน ลาออก 4 คน คิด
เป็นอัตราการลาออกได้ร้อยละ 1.50 (3.2-1-6) 
และในปีการศึกษา 2559 ปัจจุบันมียอดนักศึกษา
ทั้งหมด 258 คน ลาออก 8 คน คิดเป็นอัตราการ
ลาออกร้อยละ 3.10 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
      ส าหรับการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษานั้น 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบการให้ปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาตามระบบงานให้
ค าปรึกษา (3.2-1-7) โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา ในสัดส่วน (๑:6) 
ตามที่สภาการพยาบาลก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ า
ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (3.2-1-8) โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคนได้รับการอบรมด้านการปรึกษาแก่
นักศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 
(3.2-1-9) และมีการติดตามการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์กับนักศึกษาจากบันทึกการให้บริการปรึกษา
ซึ่งนักศึกษาจะต้องได้รับการให้ค าปรึกษาทางด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อภาค
การศึกษา (3.2-1-10) ส่วนด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพ่ือให้
ค าแนะน าและให้การช่วยเหลือนักศึกษาในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมชมรมของสภานักศึกษาพยาบาล
ต ารวจ 
      และระบบการจัดการของนักศึกษาเ พ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก า หนดนั้ น  วิ ท ย าลั ยพย าบาลต า ร ว จมี คณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร พ ย า บ า ล ฯ  แ ล ะ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ 
(3.2-1-11)  เป็นผู้ ก ากับติดตามและช่วยเหลือ
นักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลา
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๓๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
การศึ กษาของวิ ทย าลั ยพยา บาลต า ร วจและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาศักยภาพ
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร
เสริมสร้ างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการส่งเสริมการทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับทักษะการเรียน ทักษะชีวิต และทักษะ
ด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ในการเรียนวิชา
สุนทรียศาสตร์ที่ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมอัจฉริยาม
หากษัตริย์ ฉลองราชสมบัติองค์ภูมิพล เพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย
ก่อนการจัดกิจกรรมมีการใช้โปรแกรม Line ในการ
ติดต่อสื่อสาร มีการฝึกซ้อมเตรียมการแสดงและ
เตรียมสถานที่โดยนักศึกษา และในวันแสดงนักศึกษา
มีการด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย มีการใช้ VDO และการตัดต่อเพลงในการ
แสดง ซึ่งผลของการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในการให้
คะแนน โดยนักศึกษามีผลการเรียนในรายวิชา
สุนทรียศาสตร์ในระดับดีมาก (3.2-2-1) นอกจากนี้
ยังมีการใช้  Kahoot ในห้องเรียน เ พ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน (3.2-2-2) 
และในโครงการ "ผ่อนคลาย สบายใจ สูงวัย ไม่เครียด" 
มีการให้นักศึกษาแต่งเพลงสูงวัยไม่เครียด แล้วท าการ
อัดคลิป vdo เพ่ือให้นักศึกษาน าไปใช้ในโครงการและ
เป็นเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมียอดผู้เข้าชม 400 
กว่าคน (3.2-2-3) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างโอกาสการเรียนรู้ ส่งเสริม
การพัฒนานักศึกษาตามศักยภาพที่ตนมี และท าให้
นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.2-2-1 
3.2-2-2 
3.2-2-3 

เอกสำรหลักฐำน 
3.2-1-1 แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3.2-1-2 แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
3.2-1-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจ าปี
 การศึกษา 2559 
3.2-1-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.2-1-5 โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.2-1-6 สถิติการลาออกของนักศึกษา 
3.2-1-7 ระบบงานให้ค าปรึกษา นศพต. และ นรผ. 
3.2-1-8 เกณฑจ์ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ของสภาการพยาบาล 
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3.2-1-9 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-10 บันทึกการให้บริการปรึกษา 
3.2-1-11 ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๐๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเชิง  
 ยุทธศาสตร์  
3.1-2-๑   มคอ. ๓ รายวิชาสุนทรียศาสตร์กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-2-2   ภาพการใช้ Kahoot ในห้องเรียน 
3.1-2-3   คลิป VDO เพลงสูงวัยไม่เครียด https://www.youtube.com/watch?v=X52jZNoCnfc 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่  ๔ คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
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๓๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตรา

การคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการ
หรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
บางเรื่อง 
 

- มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 
 

- มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในบาง
เรื่อง 

- มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในทุก
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 
- ผลการ
ด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ประเด็น ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร

หลักฐำน 
อัตราการ
คงอยู่ 

อัตราการคงอยู่ (3.3-1) 
ปี
การศึกษา/
รุ่นที่(รหัส) 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

แรก
เข้า 

คงอยู ่ แรก
เข้า 

คงอยู ่ แรก
เข้า 

คงอยู ่ แรก
เข้า 

คงอยู่ 

รุ่นที่ 40 
รหัส 55 

70 65 
92.86 

65 64 
98.46 

64 64 
100 

64 64 
100 

รุ่นที่ 41 
รหัส 56 

  70 66 
94.27 

66 65 
98.48 

65 64* 
98.46 

รุ่นที่ 42 
รหัส 57 

    68 65 
95.59 

65 63** 
96.92 

รุ่นที่ 43 
รหัส 58 

      68 60 
88.24 

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึงมีการลาพักการศึกษาไม่นับรวมกับยอด
คงอยู่ 
    จากข้อมูลข้างต้นพบว่า นักศึกษาจะมีการลาออกในชั้นปีแรกท่ีเข้า
ศึกษาสูงสุดและจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อขึ้นชั้นปีถัดไป ซึ่งได้มีการรายงาน
ผลในคณะกรรมการบริหาร วพ.  และมอบหมายให้มีการเก็บข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป (3.3-2) 

3.3-1 
3.3-2 

 

การส าเร็จ
การศึกษา 

สถิติการส าเร็จการศึกษา(3.3-2) 
     อัตราการส าเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษารหัสเดียวกัน ส าเร็จปี
การศึกษาเดียวกัน ปรากฏ ผลดังนี้ 
ปีการศึกษา รุ่นที ่ จ านวน

รับเข้า 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

อัตราการ
ส าเรจ็ 

2553 38 76 70 92.11 
2554 39 70 68 97.14 
2555 40 70 64 91.43 

   จากข้อมูลข้างต้นพบว่า อัตราการส าเร็จการศึกษา มีแนวโน้มไม่
สม่ าเสมอเนื่องจากอัตราการลาออกของผู้เข้าศึกษา และจ านวนการรับเข้า 
ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ทุกคน ซึ่งได้มีการ
รายงานผลด้านการส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจในการเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา (3.3-4) 

3.3-3 
3.3-4 
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๓๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ประเด็น ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร
หลักฐำน 

ความพึง
พอใจและ
ผลการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน
ของ
นักศึกษา 

ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อหลักสูตรและผลกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษำ (3.3-5) 
            

รายงานประเมิน ปีการศึกษา 255๘ 
X  S.D. 

1.หลักสูตร 4.16 0.38 
2.การจัดการเรียนการสอน 4.16 0.45 
3.อาจารย์ผู้สอน 4.31 0.52 
4.สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4.04 0.60 
5.การวัดและประเมินผล 4.22 0.56 
6.ผู้เรียนและการจัดการข้อร้องเรียน 4.31 0.64 
รวมทุกด้ำน 4.20 0.58 

       ซึ่งได้มีการรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาล-ศาสตรบัณฑิต (3.3-6)เพ่ือขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การด าเนินงาน 
การจัดการข้อร้องเรียน 
      วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีช่องทางให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารและ
สามารถร้องเรียนได้ 5 ช่องทาง ได้แก่ ทางwebsite  facebook  
จดหมาย โทรศัพท์ และกล่องรับข้อร้องเรียน(ติดตั้งไว้ที่ชั้น 1 ของ
อาคาร)  (3.3-7)ซึ่งได้มีแนวทางในการด าเนินการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่เป็นรูปธรรม ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีข้อร้องเรียน และ
ได้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร วพ.   

3.3-5 
3.3-6 
3.3-2 

 

 
เอกสำรหลักฐำน 
3.3-1  สถิติงานทะเบียนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
3.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. วันที่ 6 ก.ย. 2559 
3.3-3  สถิติการส าเร็จการศึกษา 
3.3-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 เม.ย. 
 2559 
3.3-5  ผลการประเมินกระบวนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 
3.3-6  หนังสือน าเรียนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 16 ก.ย.2559 
3.3-7 ภาพหลักฐานช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับคะแนน

ที่ ๓ คะแนน   ผลการ
ด าเนินงานดีขึ้นไม่ครบทุกเรื่อง 

๓ คะแนน ไม่บรรลุ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อเทียบเคียงกับสถานศึกษาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
2. ควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษา 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
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๔๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้อง

ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
นอกจากนี้ ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  มีการวางแผนและลงทุนงบประมาณ 
และทรัพยากร และกิจกรรมการด าเนินงาน  ตลอดจนการก ากับดูแล และการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

 ในรายงานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล
การด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

  - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - ระบบการบริหารอาจารย์ 
  - ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจารณาในภาพรวม

ของผลการด าเนินงานทั้งหมด  ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

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

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

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

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

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา 
กระบวนการจากผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง

องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ 
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๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
หลักฐาน พัฒนา

กระบวนการ 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๑.ระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

     วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยมีการเสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณสมบัติตามที่ระบุ โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
และมีการก าหนดคุณสมบัติ เฉพาะของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร คือ จบการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโทด้านการ
พยาบาลอย่างน้อย 5 สาขาตามระบุใน มคอ.1  สาขา
พยาบาลศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและ
ผ่านการพิจารณารับรองและออกค าสั่งแต่งตั้งภายในโดยผู้
บังคับการ หลังจากนั้นวิทยาลัยฯได้เสนอหลักสูตรพร้อมกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  255๔ และน าเสนอต่อสภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
ทั้งนี้  วิทยาลัยฯได้มีการออกค าสั่ งแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยผู้บังคับการวิทยาลัยหลังจากที่หลักสูตรได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล ในวันที่ ๑๒ มกราคม 
255๙ (๔.1-1-1) มีการคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อ เพ่ือให้ได้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามเกณฑ์ (๔.1-1-๒) 
     จากการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร พบว่ามีการด าเนินงานครอบคลุม  PDCA 
ทุกขั้นตอน โดยการประเมินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรนั้น คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรท าการ
ประเมินตาม KPI ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒  และผลลัพธ์ของการ
แต่งตั้ งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ (๔.1-1-๓) แต่พบว่า ใน
ขั้นการวางแผน ไม่มีการก าหนดต าแหน่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ชัดเจนในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้มีการ
ปรับปรุงค าสั่ ง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห า ร เ ชิ งยุ ท ธศาสตร์  ในส่ วนของ

๔.๑-๑-๑ 
๔.๑-๑-๒ 
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๔๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(๔.๑-๑-๔) ให้ระบุอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน 

๒. ระบบการ
บริหารอาจารย์ 

    วิทยาลัยฯ ก าหนดแนวทางบริหารอาจารย์ และคุณสมบัติ
อาจารย์คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และแนวทาง
พัฒนาอาจารย์ ไว้ใน มคอ.๒ (๔.๑-๑-๑) มีหลักเกณฑ์การ
ก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ (๔.๑-๒-
๑) และมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๗ -
๒๕๖๐ (๔.๑-๒-๒) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 
     มีการน าระบบไปสู่ การปฏิบัติ  โดย การวิ เคราะห์
สถานการณ์การคงอยู่ของอาจารย์ วิเคราะห์คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือการวางแผนการทดแทน
อาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตรกรณีที่มีการ
เกษียณหรือการโยกย้าย  มีการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๔.๑-๒-๓) 
โดยในแผนก าหนดให้มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพล 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจอาจารย์ในการท างาน  รวมถึงมีโครงการ
ต่างๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ทั้งในด้าน
วิชาการ การผลิตผลงานวิจัย และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดสภาการพยาบาล และมี
การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ตาม KPI ที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
      จากประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ พบว่า มีการ
ด าเนินงานครอบคลุม PDCA ทุกขั้นตอน และผลลัพธ์การ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่า ในขั้นการวางแผน 
ไม่มีการก าหนดต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจนในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ จึงได้มีการ
ปรับปรุงค าสั่ ง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห า ร เ ชิ งยุ ท ธศาสตร์  ในส่ วนของ
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(๔.๑-๑-๔) มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการ
ฯ และก าหนดต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือร่วมก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

๔.๑-๑-๑ 
๔.๑-๑-๔ 
๔.๑-๒-๑ 
๔.๑-๒-๒ 
๔.๑-๒-๓ 
๔.๑-๒-๔ 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๔๓ 
 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๓. ระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

     วิทยาลัยฯ มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๐ (๔.๑-๒-๒) และหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทาง
วิชาการ (๔.๑-๒-๑) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ มีการน าระบบไปสู่การปฏิบัติโดย มีการ
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาของอาจารย์  วิเคราะห์
คุณสมบัติอาจารย์ในการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ และ
จัดสรรทั้งเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (๔.๑-๒-๓) 
และงบรายได้สถาบัน (๔.๑-๓-๑) เพ่ือส่งเสริมอาจารย์ให้
ได้รับการเพ่ิมเติมคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง
พัฒนาอาจารย์ในด้านวิชาการและด้านการวิจัย มีการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการคุณภาพ
การศึกษารวมถึงการพัฒนาอาจารย์ ในการประชุมสัมมนา
แนวทางปฏิบัติทางการศึกษาพยาบาล (๔.๑-๓-๒) ร่วมถึงจัด
โครงการ “โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อม
บุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (๔.๑-๓-๓) โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารย์ การพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพกับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และท าการถอดบทเรียนเพื่อน าผลมา
สู่การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยฯ  
     จากการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
พบว่า การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการด าเนินงาน
ครอบคลุม PDCA ทุกขั้นตอน และจากการประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๔.๑-๓-๔)  
พบว่า อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 15 ชม./ปี  นอกจากนั้น ผลลัพธ์การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่ามีอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการจ านวนรวมทั้งสิ้น ๖ คน 
โดยมีต าแหน่ง รองศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น ๕ คน และต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มข้ึน ๑ คน (๔.๑-๓-๕)  
     จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค พบว่า ในขั้นการ
วางแผนยังขาดการวิเคราะห์คุณภาพอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ชัดเจน  ในการจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๔.๑-๓-๖)  
จึงมีการวิเคราะห์คุณภาพอาจารย์ที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์มาสู่การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมและ

๔.๑-๒-๑ 
๔.๑-๒-๒ 
๔.๑-๒-๒ 
๔.๑-๓-๑ 
๔.๑-๓-๒ 
๔.๑-๓-๓ 
๔.๑-๓-๔ 
๔.๑-๓-๕ 
๔.๑-๓-๖ 
๔.๑-๓-๗ 
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๔๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
พัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 255๙ ต่อไป นอกจากนั้นยัง
พบว่า วิทยาลัยฯ ยังขาดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน จึงได้มีการจัดท าแนวทางปฏิบัติใน
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้อาจารย์ให้มีความชัดเจนขึ้น 
(๔.๑-๓-๗) โดยมุ่งหวังให้น าไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 
เอกสำรหลักฐำน 
๔.๑-๑-๑  มคอ.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)  
๔.๑-๑-๒  บันทึกข้อความ คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง ขอแต่งตั้ง   
 อาจารย์หลักสูตร (เพ่ิมเติม) 
๔.๑-๑-๓  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ :  
             อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๑-1-๔  ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๐๒/๒๕๕๙ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
   : คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๔.๑-๒-๑  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการต ารวจต าแหน่งอาจารย์ในสังกัด รร.นรต. และ วพ.   
    รพ.ตร. (ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๗) 
๔.๑-๒-๒  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๔.๑-๒-๓  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.๑-๓-๑  แผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา วพ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.๑-๓-๒  โครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาพยาบาล : กิจกรรม “สัมมนา
 แนวปฏิบัติทางการศึกษาพยาบาล” 
๔.๑-๓-๓  รายงานผลโครงการ “ศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
๔.๑-๓-๔  รายงานผลแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๔.๑-๓-๕  รายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการประเมินเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔.๑-๓-๖  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๔.๑-๓-๗  วิธีปฏิบัติ (WI) การลาประชุม อบรม สัมมนา นอกหน่วยงาน 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับคะแนน

ที่ ๔ คะแนน ขาดแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน   คะแนน  
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จุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ ให้อาจารย์มีโอกาสก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ วพ. มากขึ้น 
๒. มีการลงทุนด้านงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มากข้ึนทั้งในและนอกประเทศ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
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๔๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  คุณภำพอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที ่
   เหมาะสมและเพียงพอ  โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง 
   สาขาวิชาที่เปิดให้บริการ  และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอัน
   สะท้อนจากวุฒิการศึกษา  ต าแหน่งทางวิชาการ  และความก้าวหน้าในการผลิต 
   ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้  
   ประกอบด้วย 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  
๐ – ๕ 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
 
หมำยเหตุ : คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษา ให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพที่มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
          ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X ๕ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X ๑๐๐ 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๔๗ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับที่ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คุณวุฒิ 
๑ พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ    ภูสาหัส -พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก) มหาวิทยาลยัมหดิล 

พ.ศ. ๒๕๔๐   
-  สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ (บรหิารโรงพยาบาล) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๒๙ 
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปรญิญาตรี) 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๖   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการ
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๓ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิ(การ
รักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

๒ พ.ต.อ.หญิงปราณี      เสนีย ์ - ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหดิลพ.ศ.๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(์เทียบเท่าปรญิญาตรี) 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการ
พยาบาล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 

๓ ว่าท่ี พ.ต.อ.หญิงสมสุข      ภาณุรตัน์ - พย.ด. (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๓ 
- วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๘ 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการรกัษาโรคเบื้องต้น (เวช
ปฏิบัติ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การ
สอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๕ 

๔ พ.ต.ท.หญิงเนาวนิจ    พ่ึงจันทรเดช - พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวทิยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๔๖   
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๓๒   
- ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรเ์ทียบเท่าปริญญาตรี วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๘ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์
(โรคตดิเช้ือ) มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๓ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางประสาทวิทยา
และประสาทศลัยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๐   
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล 
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 
 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

 

๔๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ล ำดับที่ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร คุณวุฒิ 
๖ ร.ต.อ.หญิงยุวดี     แตรประสิทธ์ิ - พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๗  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
๑. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 
 
 
 
๒. ค่าคะแนน 
 
คะแนนที่ได้ =            เท่ำกับ....... 8.33 (5 คะแนน)..........คะแนน 
 
 
 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง  
๐ – ๕ 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
 
 

     ๓๓.๓๓ 

      ๒๐ 

X ๕ 

       ๒  

       ๖ 
X ๑๐๐ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
              ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X ๕ 

     จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X ๑๐๐ 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๔๙ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับที่ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
๑ พ.ต.อ.หญิงปราณี      เสนีย ์ รองศาสตราจารย์ 
๒ พ.ต.อ.หญิงพรพรรณ    ภูสาหัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓ ว่าท่ี พ.ต.อ.หญิงสมสุข      ภาณุรตัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๔ พ.ต.ท.หญิงเนาวนิจ    พ่ึงจันทรเดช อาจารย์ 
๕ พ.ต.ต.หญิงธิดารัตน์    แสงรุ่ง อาจารย์ 
๖ ร.ต.อ.หญิงยุวดี     แตรประสิทธ์ิ อาจารย์ 

 
๑. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
๒. ค่าคะแนน 
 
คะแนนที่ได้ =            เท่ำกับ....๔.๑๗.......คะแนน 
 
 
 
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร  
 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 

      ๕๐ 

      ๖๐ 
X ๕ 

       ๓ 

       ๖ 
X ๑๐๐ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
                         ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

X ๕ 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

        จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X ๑๐๐ 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

 

๕๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อ รำยละเอียด 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

(ปีกำรศึกษำ) 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

เอกสำร
หลักฐำน 

๒๕๕๘ 
ผลงำนทำงวิชำกำร 
๑ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ(บทความที่
พิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุม
วิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและ
ตีพิมพ์แล้ว ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้) 

- ๐.๒๐ - - 

๒ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่ ว ไป  และแจ้ ง ให้  
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

- ๐.๔๐ - - 

๓ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ๐.๔๐ - - 
๔ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

- ๐.๖๐ - - 

๕  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไ ม่ อยู่ ใ นฐานข้ อมู ล ตาม
ป ร ะ ก า ศ  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ว่ า ด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

- ๐.๘๐  - 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๕๑ 
 

ข้อ รำยละเอียด 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

(ปีกำรศึกษำ) 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

เอกสำร
หลักฐำน 

๒๕๕๘ 
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่ ว ไป  และแจ้ ง ให้  
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ออกอากาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

๖ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

- ๐.๘๐ ๖ 4.2-1-1 
4.2-1-2 
4.2-1-3 
4.2-1-4 
4.2-1-5 
4.2-1-6 

๗ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

- ๑.๐๐ - - 

๘ ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ๑.๐๐ - - 
๙  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
 

- ๑.๐๐ - - 

๑๐ ผลงานวิ จั ยที่ หน่ วยงานหรื อองค์ กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ๑.๐๐ - - 

๑๑ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ๑.๐๐ - - 

๑๒ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- ๑.๐๐ - - 

๑๓ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

- ๑.๐๐ - - 
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ข้อ รำยละเอียด 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

(ปีกำรศึกษำ) 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

เอกสำร
หลักฐำน 

๒๕๕๘ 
ผลงำนสร้ำงสรรค์  (ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมี
บุคคล ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
๑ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online 

- ๐.๒๐ - - 

๒ งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

- ๐.๔๐ - - 

๓ งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

- ๐.๖๐ - - 

๔ งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- ๐.๘๐ - - 

๕ งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

- ๑.๐๐ - - 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำร ๔.๘ - 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร =  ๖ คน  

 
เอกสำรหลักฐำน  
4.2-1-1 ธิดารัตน์  แสงรุ่ง, พรทิพย์ มาลาธรรม, ก าธร มาลาธรรม, และ ขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค า.   
   (๒๕๕๘). การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการการติดเชื้อไวรัส  
   อีสุกอีใสของบุคลากรทีมสุขภาพ. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 21(3), 309-321. 
4.2-1-๒  เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช และ ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
    คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาล   
    ต ารวจ, 8(1), 125-135. 
4.2-1-3 ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว และ เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช. (2559). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   
   ต่อสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1),   
   136-144. 
4.2-1-4 พรพรรณ ภูสาหัส และ สมสุข ภาณุรัตน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิจิต ความเครียด 
   และความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1),   
   145-152. 
4.2-1-5 พรพรรณ ภูสาหัส, สมสุข ภาณุรัตน์, และ ยุวดี แตรประสิทธิ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่าง   
   เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ผลการสอบเสมือนจริง กับผลการสอบความรู้เพ่ือขอขึ้น   
   ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของ  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1), 153-159. 
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4.2-1-6 สุรัมภา รอดมณี, กรรณิกา เกตุนิล, เนาวนิจ พ่ึงจันทรเดช, และ ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว.    
   (2559). การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2549) วิทยาลัย  
   พยาบาลต ารวจ. วารสารพยาบาลต ารวจ, 8(1), 170-181. 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร  
 
 
 
 
 ผลการด าเนินการได้  4.8 x  100 = 80.00  
     6   
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
 
แปลงเป็นค่าคะแนนได้   80 x  5 = 20 (5 คะแนน) 
    20 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 2๐ ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของ

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 
80 

 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง 

๑. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งอาจารย์ในสังกัด 
รร.นรต. และ วพ.รพ.ตร. (ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อ ๒๖ ธ.๕. ๒๕๕๗) ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้
อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนไหลเข้าสู่ต าแหน่ง ผศ. และ รศ. มากยิ่งขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีบทความ รายงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ในปี
การศึกษา  ๒๕๕8 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัย การเขียนบทความวิชาการ ต ารา และงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 

X ๕ 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X ๑๐๐ 
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๒. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
๓. จัดหางบประมาณสนับสนุนและแหล่งน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในเวทีระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสม

กับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในการรายงานการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 
- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

- ไม่มีการ 
รายงาน 
ผลการ 
ด าเนิน 
งาน 

- มีการ 
รายงาน 
ผลการ 
ด าเนิน 
งานใน 
บางเรื่อง 

- มีการ 
รายงาน 
ผลการ 
ด าเนินงาน 
ครบทุก 
เรื่องตาม 
ค าอธิบาย 
ในตัวบ่งชี้ 

- • มีการรายงาน
ผลการด าเนิน 
งานครบทุก 
เรื่องตามค า 
อธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้ม 
ผลการ 
ด าเนินงานที ่
ดีขึ้นในบาง 
เรื่อง 

- มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม 
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน 
ทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตั ว
บ่งชี้ 
- มี แน ว โ น้ ม ผลกา ร
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 
- มีผลการด าเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี 
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น
สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1. การคงอยู่ของ
อาจารย์ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรใน มคอ. 7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

4.3-1-1 
4.3-1-2 
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยมีอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.2 และการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน ตั้งแต่หลักสูตร
ปรับปรุงได้รับการอนุมัติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
สภาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลต ารวจยังคงมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครบทั้ง 6 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง ได้ร้อยละ 100 
(4.3-1-1) 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนคงอยู่ ร้อยละคงอยู่ 
2556 6 100.00 
2557 6 100.00 
2558 6 100.00 

และมีอัตราก าลังอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในอัตรา 1 : 5.29 
คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 39 คน (4.3-1-2) 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ าแยกตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในอัตรา 
๑: 6 คน 

2. ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ 

ความพึงพอใจของอาจารย์พิจารณาจากความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 6 คน ที่ได้ท าหน้าที่ประจ า
หลักสูตร โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับ
อาจารย์ (4.3-2-1) ดังนี้ 
2.1 ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความ
ชัดเจนในระดับมาก (X = 4.00 , S.D. = .50) 
2.2 ด้านระบบการบริหารอาจารย์ พบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความพึงพอใจเรื่องการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรในระดับมากที่สุด ( X = 
5.00) เช่นเดียวกับเรื่องอาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอนที่อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรโดยอยู่ในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = .55) 

4.3-2-1 
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
2.3 ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจในเรื่องอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในระดับมาก ( X = 
4.39, S.D. = .40) และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึง
พอใจในเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งในระดับมาก (X = 4.16, S.D. = .33) 

 
เอกสำรหลักฐำน 
4.3-1-๑  มคอ. 7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
4.3-1-2  ข้อมูลอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2558 
4.3-2-1  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับ

คะแนนที่ ๔ คะแนน 
ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครอบคลุมและวัดได้ตรงใน
กระบวนการด าเนินงานด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร, ระบบการบริหารอาจารย์, 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสตูร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดใหบ้ริการต้องผ่านการรับทราบจาก 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท า 
   รายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ 
   เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา 
   บังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของ 
   นักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการ 
   พัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการรายงานการ 
   ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ  
   ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

   - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
   - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
   ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวม 
   ของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับ 
   ความต้องการ ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 
จากผลการ
ประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจากผล
การ 
ประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดย 
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ 
ผู้ ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น 
ส า ม า ร ถ ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล
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๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

1. การออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

      วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร มีการด าเนินงาน
น าระบบไปสู่การปฏิบัติโดย หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2554 (๕.๑-๑-๑) พัฒนาขึ้น
เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552 โครงสร้าง 
หลักสูตรมีหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต 
แบ่งหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต 3. หมวด
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 4. หมวดวิชาต ารวจ 5 หน่วย
กิต รวมทั้งสิ้น 67 รายวิชา โดยทุกรายวิชามีการ
ออกแบบสาระของรายวิชาในหลักสูตรเน้นการให้การ
บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม แก่บุคคล ครอบครัว
และชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่ างต่อ เนื่ อง  ใช้ วิ ธี การจัดการ เรี ยน การสอนที่
หลากหลาย เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
เชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา 
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งบุ คคล การ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้งมี
ภาวะผู้น า สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบตาม
การเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการน าหลักสูตรไปใช้และ
จัดการเรียนการสอนตามการออกแบบรายวิชาที่ก าหนด
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 (๕.๑ -๑-๒) ทุกภาค
การศึกษา และมีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
และข้อเสนอแนะในการออกแบบรายวิชาใน มคอ.  5 
และ มคอ. 6 (๕.๑-๑-๓) เพ่ือน าผลไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

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 
๕.๑-๑-๘ 
๕.๑-๑-๙ 
๕.๑-๑-๑๐ 
๕.๑-๑-๑๑ 
๕.๑-๑-๑๒ 
๕.๑-๑-๑๓ 
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เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 

       มีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร พิจารณาจาก 
      ๑) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตาม
และทบทวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๕.๑-๑-๔) 
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับสูง ( X = ๔.๔๐, SD = .๓๖)  
     2) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตามและทบทวน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๕.๑-๑-๕)  ด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร โดยภาพรวม  พบว่า อยู่ ใน
ระดับสูง ( X = ๓.๙๗, SD = .๖๕)  
     3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
พยาบาลต ารวจ ต่อ 
กระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ (๕.๑-๑-๖) ด้านกระบวนการหลักสูตร
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง   ( X = ๔.๑๖, SD = 
.๓๘)  
     เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า 
ข้อควรพัฒนาคือ 
     1) การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปีที่
แล้ว ( X = ๓.๖๘, SD = .๕๓) (๕.๑-๑-๔) 
     ๒) การบริหารหลักสูตรได้รับการดูแลและสนับสนุน
จากผู้บริหาร ( X = ๓.๘๔, SD = .๖๖) และ ( X = ๓.๘๙, 
SD = .๖๔) (๕.๑-๑-๔) (๕.๑-๑-๕)     
     ๓) การบริหารหลักสูตรได้รับความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานสนับสนุน ( X = ๓.๙๗, SD = .
๖๙) และ ( X = ๓.๙๕, SD = .๖๖) (๕.๑-๑-๔) (๕.๑-๑-
๕)   
    ๔) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาใน
หลักสูตร ( X = ๓.๘๗, SD = .๖๔) (๕.๑-๑-๕)   
    ๕) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ.
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๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา ( X = ๓.๘๗, SD = .๖๔) (๕.๑-๑-
๕)       
    6) กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาใน
คณะฯ ( X = ๔.๑๐, SD = .๓๑) (๕.๑-๑-๖)   
       จากผลการประเมินการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตรและข้อควรพัฒนาจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น มี
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
โดยผลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรูปธรรม ดังนี้  
    1) การจัดการเรียนการสอนโดยส่งสื่อการสอนผ่าน 
social media ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวน
ได้ทุกเวลาจาก smart phone ของตนเองในรายวิชา 
พยาธิสรีรวิทยา และ เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านทาง facebook group ใน
รายวิชาแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล (๕.๑-
๑-๗)  
      2) ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น โดยก่อนเปิด
ภาคการศึกษา มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด าเนินการ
ก าหนดหลักเกณฑ์รูปแบบการสอน กลยุทธ์การสอนแก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (๕.๑-๑-๘) โดยเน้นวิธีการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ในการคิดวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การใช้วิธีการสอนแบบการใช้
ปั ญ ห า เป็ น ฐ า น ใ น ร า ย วิ ช า แ นว คิ ด ท ฤษ ฎี แ ล ะ
กระบวนการพยาบาล รูปแบบการสอนแบบ teach less 
learn more ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา และใช้วิธีการ
สอนแบบ active learning ในรายวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น (๕.๑-๑-๙)  
      3) ผลการด าเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เสนอต่อรองผู้บังคับการฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
เห็นชอบ (๕.๑-๑-๑๐) 
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      4) ก่อนเปิดภาคการศึกษามีการประชุมระหว่าง
หน่วยงานสนับสนุน กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์  และคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ในเรื่องการจัดตารางการเรียน
การสอน การฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละรายวิชา (๕.๑-๑-
๑๑)  
      5) มีการรวบรวมข้อมูลที่ได้ปรับแก้ในเรื่องสาระใน
รายวิชาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ๖ ด้าน ในรายงานผลการ
ด า เนินการของหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(๕.๑-๑-๑๐) 
       6) ก ากับติดตามระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.  ๓ และ มคอ.๔ ตามคู่มือบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (๕.๑-๑-๑๒) 
       7) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา 
โดยจัดโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลที่ห้อง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาล
ต ารวจ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทบทวนและฝึกฝนเพ่ิมเติม
นอกเวลา ให้เกิดความช านาญเพ่ือการเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ในรายวิชา ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ ๑ (๕.๑-๑-๑๓) 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ทั น ส มั ย ต า ม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

    วิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา
ให้ทันสมัย โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยในการวางแผน มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (๕.๑-๒-๑) ท าการวางแผน
ด าเนินการจัดท าคู่มือการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ (๕.๑-๒-๒) น าแผนไปสู่การปฏิบัติ
โดย  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ส ารวจสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่างๆ  เพ่ือ
ก าหนดแผนงาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการท างานเป็นทีม  
วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินหลักสูตรเดิม การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๕.๑-๒-๑ 
๕.๑-๒-๒ 
๕.๑-๒-๓ 
๕.๑-๒-๔ 
๕.๑-๒-๕ 
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2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ มีการตรวจสอบโดยการประชุมติดตาม
ผลเป็นระยะ (๕.๑-๒-๓) ด าเนินการปรับปรุง โดยการ
ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาและรายละเอียดลักษณะ
วิชาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ คือ มีวินัย ใจอาสา และ
เอกลักษณ์คือ การจัดการภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ใน
ส่วนของความส าคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรปรับปรุงฯ มีค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพ่ือระดมความคิดเห็น
ในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (๕.๑-๒-๔) ในเรื่องรายละเอียด
ของรายวิชาในหลักสูตรใหม่ ต้องมีการค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
นโยบาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้น
ความปลอดภั ยของผู้ ป่ วย  (Patient Safety)  การ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม (Transcultural) ความเป็น
สากล (International) และการจัดการเรียนการสอนที่
เ หมาะสมกั บผู้ เ รี ยน ในยุ คศตวรรษที่  21  ที่ ใ ห้
ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษา ทักษะการท างานแบบมี
ส่วนร่วม เป็นต้น  และมีการน าข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิไปสอดแทรกในค าอธิบายรายวิชาต่างๆ 
โดยบูรณาการในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ความ
เป็นสากล การจัดการภาวะฉุกเฉิน การพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม ซึ่ งปรากฏในรายวิชาต่างๆ ดังนี้  หลัก
ภาษาไทย การพยาบาลพ้ืนฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการ
พยาบาลในวัฒนธรรมที่หลากหลาย กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ์การพยาบาลภาวะฉุกเฉินและการจัดการภัย
พิบัติ ฯลฯ (๕.๑-๒-๕) 

 
เอกสำรหลักฐำน 

๕.๑-๑-๑   มคอ. ๒ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
๕.๑-๑-๒   มคอ.๓ และ มคอ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๑-๑-๓   มคอ.5 และ มคอ.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๕.๑-๑-๔   ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน
 ติดตามและทบทวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี
 การศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๑-๑-๕  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนติดตามและทบทวน
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๘ 
๕.๑-๑-๖  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
 สอนของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๕.๑-๑-๗   มคอ. ๕ รายวิชาพยาธิสรีรวิทยา และรายวิชาแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๑-๑-๘   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 
 วันที่ 28 เม.ย.2559 
๕.๑-๑-๙   มคอ. ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รายวิชาแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล  รายวิชาพยาธิ              
 สรีรวิทยา และรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
๕.๑-๑-๑๐ มคอ. ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๑-๑-๑๑ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่พิเศษ/
 ๒๕๕๙ วันที่ 8 เม.ย.2559 
๕.๑-๑-๑๒  คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๕.๑-๑-๑๓  มคอ. ๖ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๑-๒-๑   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ที่ ๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๕.๑-๒-๒   คู่มือการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
๕.๑-๒-๓   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
๕.๑-๒-๔   รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง เพ่ือระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ของโครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ ๑๕ 
 ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๕.๑-๒-๕   ค าอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับคะแนนที่ 

๔ คะแนน ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 
๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน    
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๖๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

จุดแข็ง 
๑. มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
๒. หลักสูตรมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของประเทศ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องหลักสูตร การเรียน การสอน และการประเมินผู้เรียน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องหลักสูตร การเรียน การสอน และการประเมินผู้เรียน 
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ตวับ่งชี้ท่ี ๕.๒  กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดย

ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้
ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์  และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้ รู้ จริ ง 
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่
ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็
ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการ
เรียนรู้  

   ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล 
   การด าเนินงานในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
   - การก าหนดผู้สอน  
 - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ  
  มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอน 
 - การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
  บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวม
 ของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
 ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
 เป็นส าคัญก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

เกณฑ์กำรประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

• ไม่มี
ระบบ 
• ไม่มี
กลไก 
• ไม่มี
แนวคิด 
ในการ
ก ากับ 
ติดตาม
และ 
ปรับปรุง 

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

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

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

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจากผล
การ 
ประเมิน 
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๖๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มี
ข้อมูล 
หลักฐาน 

ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

• มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

จากผลการ
ประเมิน 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีผลจากการ
ปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
ชัดเจน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๑. การก าหนด
ผู้สอน 

        วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน มีการ
น าระบบไปสู่การปฏิบัติโดยคณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
(๕.๒-๑-๑) (๕.๒-๑-๒) (๕.๒-๑-๓)  ประชุมวางแผน ศึกษา
วิเคราะห์เนื้อหารายวิชา ใน มคอ.๒ (๕.๒-๑-๔) เพ่ือก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ดังนี้ อาจารย์พยาบาลใช้คุณสมบัติ
ผู้สอนตามระเบียบข้อบังคับของสภาการพยาบาล ส่วน
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป/พ้ืนฐานวิชาชีพ/วิชา
เลือก ซึ่งเป็นอาจารย์ภายนอกสถาบัน มีการก าหนด
คุณสมบัติ ดังนี้ มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท/
ปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์การสอน/การท างานอย่าง
น้อย 2 ปี  ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณา จากนั้นผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานผู้สอน เพ่ือ
ด าเนินการออกแบบการสอนรายวิชา 
     จากการประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า วิชาการศึกษาทั่วไป/พ้ืนฐาน
วิชาชีพ/วิชาเลือก มีอาจารย์ผู้สอนจ านวน ๑๐๗ คน ทุกคน
มีคุณสมบัติครบตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และใน
หมวดวิชาชีพ สอนโดยอาจารย์พยาบาลประจ า จ านวน ๖๒ 
คน ทุกคนมีคุณสมบัติครบตรมเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ (๕.๒-๑-๕)  

๕.๒-๑-๑ 
๕.๒-๑-๒ 
๕.๒-๑-๓ 
๕.๒-๑-๔ 
๕.๒-๑-๕ 
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๒ .  ก า ร ก า กั บ 
ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ต ร ว จ ส อบ ก า ร
จั ดท า แผนกา ร
เรียนรู้  (มคอ.๓ 
และ มคอ.๔) การ
จัดการเรียนการ
สอน 

     วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอน โดยคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร วางแผนการจัดการศึกษาและจัดท าคู่มือ
การศึกษาเผยแพร่แก่อาจารย์ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๔ วางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และมีการวิพากษ์ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ (๕.๒-๒-๑) ก่อนการน าไปจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการวิพากษ์ไปปรับปรุงแก้ไข 
มคอ. พร้อมกับเสนอ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ที่แก้ไขแล้วผ่าน
หัวหน้าภาควิชา คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บัณฑิต และรองผู้บังคับการฝ่ายวิชาการเพ่ือรับรอง
การน าไปใช้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาชี้แจง มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
ต่อทีมผู้สอน/ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปจัดท าแผนการสอน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และด าเนินการสอนตามแผน  
       จากการประเมินการจัดท า มคอ.3 และ 4 ในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีรายวิชาจ านวน ๖๖ รายวิชา ได้รับการ
วิพากษ์ มคอ.๓ มคอ.๔ และผ่านการรับรองก่อนเปิดภาค
การศึกษาทุกรายวิชา นอกจากนี้การตั้งอาจารย์นิเทศการ
สอน คอยก ากับติดตาม/ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างการสอน เพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ (๕.๒-๒-๒) 
        ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานการสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไข ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
(๕.๒-๒-๓) เพ่ือน าผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาต่อไป 
         มีการประเมินกระบวนการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนพิจารณาจาก 
        ๑) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาพบว่า 
อยู่ในระดับดีมาก ( x = ๔.๓๑) (๕.๒-๒-๔)  
       ๒) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยอาจารย์ พบว่า 
อยู่ในระดับดี ( x = ๔.๐๐) (๕.๒-๒-๕) 
        ๓) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพบว่า อยู่ในระดับดีมาก ( x = ๔.๑๔) (๕.๒-๒-๖) 
        เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละกลุ่มที่ประเมินพบจุดที่
ควรพัฒนาใน 2 ด้าน คือ 

๕.๒-๒-๑ 
๕.๒-๒-๒ 
๕.๒-๒-๓ 
๕.๒-๒-๔ 
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๖๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
        ๑) การก าหนดจ านวน/ลักษณะของประสบการณ์
การพยาบาลในสมุดบันทึกประสบการณ์ในการขึ้นฝึกปฏิบัติ 
( x = ๔.๑๔) 
        ๒) การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ( x = ๓.๙๑)  
        จากผลการประเมินกระบวนการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ข้อควรพัฒนาจาก
นักศึกษา อาจารย์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้น มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมินโดยผลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรูปธรรมดังนี้ 
       ๑) มีการปฐมนิเทศคู่มือบันทึกประสบการณ์พยาบาล
แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ทุกวิชา และกระตุ้นให้นักศึกษา
เข้ า ใ จและ เล็ ง เ ห็ นค ว ามส า คัญของก ารล งบั นทึ ก
ประสบการณ์พยาบาลให้ครบทุกวิชา ทั้งนี้ระหว่างฝึก
ปฏิบัติงานอาจารย์ผู้ควบคุมต้องคอยตรวจสอบการลง
บันทึกประสบการณ์พยาบาลก่อนนักศึกษาจะย้ายตึก และ
อาจารย์ผู้ควบคุมมีการส่งต่อข้อมูลประสบการณ์ที่นักศึกษา
ยังได้ไม่ครบ (๕.๒-๒-๗) 
        ๒) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอน
ใหม่ๆที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการ
วิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วพ.รพ.ตร. จึงได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนทางการพยาบาล”เพ่ือให้อาจารย์ได้
พัฒนาวิธีการสอนและน าไปปรับปรุงวิธีการสอนของตนเอง 
(๕.๒-๒-๘) 

๓ .  ก า ร จั ด กา ร
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 
ที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การ
บริการวิชาการแก่
สั งคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

      ในแผนปฏิบัติราชการ ของ วพ. มีการก าหนดตัวชี้วัด
อย่างชัดเจน โดยให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (๕.๒-๓-๑) เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
      จากการประเมินผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2558 พบว่า  มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ (๕.๒-๓-2) การบูร
ณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ในวิชาการพยาบาล
มารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑-๒ (๕.๒-๓-3) และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ 
(๕.๒-๓-4) อย่างไรก็ตามจากการประเมินกระบวนการ 
พบว่า การบูรณาการในรายวิชายังไม่ชัดเจนนัก จึงได้มีการ

๕.๒-๓-๑ 
๕.๒-๓-๒ 
๕.๒-๓-๓ 
๕.๒-๓-๔ 
๕.๒-๓-5 
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
เผยแพร่แนวทางการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน 
ตามคู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม (5.2-3-5)  
เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์น าไปใช้ในการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

 
เอกสำรหลักฐำน 
๕.๒-๑-๑ คู่มือบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒-๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรและคณะอนุกรรมการบริหาร
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕.๒-๑-๓ แผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๕.๒-๑-๔ มคอ.๒ 
๕.๒-๑-๕ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒-๒-๑ เอกสาร มคอ.๓ และ มคอ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒-๒-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 
๕.๒-๒-๓ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒-๒-๔ รายงานผลการประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของ
 นักศึกษาพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒-๒-๕ รายงานผลการประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของ
 อาจารย์ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒-๒-๖ รายงานผลการประเมินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของ
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๒-๒-๗ สมุดบันทึกประสบการณ์ 
๕.๒-๒-๘ รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
 ทางการพยาบาล”  
๕.๒-๓-๑ แผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
๕.๒-๓-2 รายงานสรุปผลโครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง 
๕.๒-๓-3 มคอ.๓ วิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑-๒ 
๕.๒-๓-4 มคอ.๓ วิชาสุนทรียศาสตร์ 
๕.๒-๓-๕ คูมือการบริการวิชาการแก่สังคม 

ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ถึงระดับคะแนน

ที่ ๔ คะแนนขาดแนวปฏิบัติที่
ดีในการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

๔ คะแนน ไม่บรรลุ 
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๗๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน    
 
จุดแข็ง 

๑. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด  
๒. อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย การท านุ

ศิลปวัฒนธรรมยังไม่ครบทุกภาควิชา 
๒. ส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ การประเมินผลนักศึกษา 
   เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของ 
   ผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for  
   learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการ 
   น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการ 
   เรียนรู้  (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ 
   นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of  
   learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลังคือเน้นการได้
   ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอน จึง 
   ควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วยทั้งนี้ความ 
   เหมาะสมของระบบประเมิน ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การ 
   ประเมินวิธีการประเมินเครื่องมือ ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่ 
   สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพ 
   จริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผล 
   การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  
   (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ(feedback) ที่ท าให้นักศึกษา 
   สามารถ แก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อน 
   ระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
   ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์   การค้นคว้าอิสระที่มี 
   คุณภาพ ด้วยในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการ  
   หรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
                      - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   แห่งชาติ 
                      - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                      - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  
     มคอ.6 และ มคอ.7) 
             ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวม 
   ของผลการด าเนินงานทั้งหมดท่ีสะท้อนภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่ 
   เชื่อถือได้ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุง  
   พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ 

• มีระบบมี
กลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการน า
ระบบกลไกไป 

• มีระบบ มี
กลไก 
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๗๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

ไปสู่การ
ปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

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

• มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการ
จากผลการ 
ประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์
ยืนยัน และ
กรรมการ
ผู้ตรวจ
ประเมิน 
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ประเด็นกำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลหลักฐำน 
-  การประ เมินผลการ
เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (๕.๓-๑-๑) ก ากับ ดูแล และ
ทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของภาควิชาใน

๕.๓-๑-๑ 
๕.๓-๑-๒ 
๕.๓-๑-๓ 
๕.๓-๑-๔ 
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ประเด็นกำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ข้อมูลหลักฐำน 
-  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

รายวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับภาควิชาและระดับหลักสูตร 
( ๕ . ๓ - ๑ - ๒ )  ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทั้ง ๕ ด้าน (รายวิชา
ทฤษฎี) และ ๖ ด้าน (รายวิชาปฏิบัติ) ตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ. ๒ ได้แก่ หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล และหมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์
ในการประเมินผลนักศึกษา (๕.๓-๑-๓) 
     คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการ
ทวนสอบและผลการประเมินการเรียนรู้ต่อรองผู้บังคับ
การฝ่ายวิชาการ เพ่ืออนุมัติเกรดในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา และภาควิชาส่งผลการเรียนรู้ (เกรด) 
ไปยังฝ่ายทะเบียน (๕.๓-๑-๔)           
     คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมและ
ตรวจสอบ มคอ.๕-๖ ในทุกรายวิชา เพื่อจัดท าเป็น 
มคอ ๗ (๕.๓-๑-๕)  
   ทุกรายวิชาให้ผู้เรียนและผู้สอนประเมินการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้แบบฟอร์ม ป-๐๑, ป-๐๒, ป-
๐๓, ป-๐๔ ผ่านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
(๕.๓-๑-๖) 
   จากผลการประเมินการเรียนรู้และการตรวจสอบ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ด าเนินการปรับปรุงแบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาพยาบาลต ารวจต่อแหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน (๕.๓-๑-๗) และปรับปรุงแบบประเมินใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
(๕.๓-๑-๘)  
    คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  น าปัญหาและ อุปสรรคที่ พบจากการ
ด า เนิ นการมาท าก าหนดการควบคุมคุณภาพ
กระบวนการ จั ด ก าร เ รี ยนก ารสอนหลั กสู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๕.๓-๑-
๙) 

เอกสำรหลักฐำน  
๕.๓-๑-๑  ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๐๒/๒๕๕๙ แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ : 
    คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หน้า ๒ ลง ๑๒ มกราคม พ.ศ.   
    ๒๕๕๙ 
๕.๓-๑-๒  ตารางคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย  
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๗๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

    ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๓-๑-๓  มคอ. ๒ หน้า ๖๖-๘๐ 
๕.๓-๑-๔  บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งผลการเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๓-๑-๕  มคอ.๕, มคอ.๖ และ มคอ.๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕.๓-๑-๖  ป-๐๑, ป-๐๒, ป-๐๓, ป-๐๔ 
๕.๓-๑-๗  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต ารวจต่อแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
๕.๓-๑-๘  แบบประเมินในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
๕.๓-๑-๙  ก าหนดการควบคุมคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
    ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ 4 ข้อ  

ขาดแนวปฏิบัติที่ดี 
๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน    

 
จุดเด่น 

๑. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใช้ในหน่วยงาน ท าให้ลดภาระงานในการท าเอกสารการ
ประเมิน 

๒. ผู้เรียนเห็นความส าคัญต่อการประเมิน ท าให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
๓. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างรวดเร็วในระบบสารสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนำ  
๑. เพ่ิมเติมหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  

แนวทำงในกำรพัฒนำ 
๑. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตร 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๗๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   แห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัว

บ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน
หลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗  ข้อ ๗  ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้
ในแต่ละปีการศึกษา  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้ รายงานผลการ
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
ป ี

มีการ
ด าเนินงาน
ร้อยละ ๘๐ 
ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่
ละป ี

มีการ
ด าเนินงาน
ร้อยละ 
๘๐.๐๑-
๘๙.๙๙ ของ
ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่
ละป ี

มีการ
ด าเนินงาน
ร้อยละ 
๙๐.๐๐-
๙๔.๙๙ ของ
ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่
ละปี 

มีการ
ด าเนินงาน
ร้อยละ 
๙๕.๐๐-
๙๙.๙๙ ของ
ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่
ระบุไว้ในแต่
ละป ี

มีการ
ด าเนินงาน
ร้อยละ ๑๐๐ 
ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่
ละป ี

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ตามร้อยละของ
ก า รด า เ นิ น ก า ร
บรรลุตามตัวบ่งชี้ที่
ระบุไว้ในแต่ละป ี

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  ตามที่ปรากฏในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔) (๕.๔-๑) 
จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้จากจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด ๑๕  ตัวบ่งชี้  
โดยใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑,๒,๓ 
และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ 

๕.๔-๑  
๕.๔-๒  
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๗๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

   ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ทั้ง ๑๔ ตัวบ่งชี้พบว่า บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 

 
เอกสารหลักฐาน 
๕.๔-๑ มคอ ๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๕๔) 
๕.๔-๒ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการบรรลุตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏ
ในหลักสูตร (มคอ ๒) จ านวน ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ จากจ านวนทั้งหมด ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 

๔.๐๐ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการในปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน  คะแนน  
 

 
จุดแข็ง 

๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดเพิ่มเติมบางตัวไม่สอดคล้องกับบริบทของการด าเนินงานในปัจจุบัน 
๒. อาจารย์พยาบาลประจ าบางคนมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. ปรับปรุงหลักสูตร โดยก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของ
สถาบันในปัจจุบัน รวมถึงค านึงถึงความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และความจ าเป็นในการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

๒. ทบทวนการคัดสรรอาจารย์ใหม่ให้มีคุณสมบัติครบตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความ

พร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และ
ความพร้อมอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสารฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่ง
สนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอแลมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดย
พิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ ในการรายงานการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบาย
การบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการปะเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด  ให้พิจำรณำใน
ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนทั้งหมดที่สะท้อนกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน  และส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิผล 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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

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

- มีระบบกลไก 
- มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรมประเมิน 
- มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีโดยมี

องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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0 1 2 3 4 5 
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจสอบประเมิน 
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1 .  ร ะ บ บ ก า ร
ด า เนินงานของ
คณะ/สถาบันโดย
มี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

     วิทยาลัยฯมีระบบและกลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
ฝ่ายพัฒนา 1 เป็นผู้รับผิดชอบดังนี้  มีการส ารวจความ
ต้องการอุปกรณ์การเรียนด้านห้องสาธิตการพยาบาล และ 
ให้อาจารย์จากทุกภาควิชาเป็นผู้คัดเลือกหนังสือ ต ารา 
วารสาร ทั้งในและต่างประเทศ เข้าห้องสมุด (6.1-1-1) มี
การจัดประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือร่วม
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการสนับสนุนการเรียนรู้ 
จากนั้นฝ่ายพัฒนา 1 จัดท าค าของบประมาณในภาพรรวม 
(6.1-1-2) เสนอคณะกรรมการบริหาร วพ. เพ่ือพิจารณา
อนุมัติและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 ในปีการศึกษา 
2558 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  
     1) การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์
ห้องสาธิตการพยาบาล ไมล์ลอย อุปกรณ์ประจ าห้องสาธิต
การพยาบาล หนังสือ ต ารา วารสารทั้งในและต่างประเทศ   
     2) การบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตรวจสอบ
ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์  
     3) การซ่อมบ ารุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ซ่อมบ ารุง
เครื่องดิจิตอลเอกสาร   
     4) การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การ
เตรียมอุปกรณ์ ห้องต่างๆตามเอกสารการขอใช้อุปกรณ์และ
ขอใช้ห้อง 
          มีการประเมินกระบวนการโดยก่อนเปิดภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสู ตร  อาจารย์ประจ าหลั กสู ตร  มีการประเมิน

6.1-1-1  
6.1-1-2 
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
กระบวนการด า เนินงานเ พ่ือน าผลไปปรับปรุ งการ
ด าเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเพ่ิมขั้นตอน
การวางแผน เพ่ิมผู้รับผิดชอบ และให้มีการส ารวจความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
และได้น าผลการประเมินมาพัฒนาระบบและกลไกการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา2559 

2 .  จ า น ว น สิ่ ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร
เรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 
 

     วิทยาลัยฯมีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ มีการ
จัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน โดยมีพ้ืนที่
ใช้สอยดังนี้ 
      - อาคารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สูง  7  ชั้น  (มี
ดาดฟ้า1ชั้น) จ านวน 1 หลัง 13,977  ตรม. 
     - อาคารอเนกประสงค์ สูง 5 ชั้น จ านวน 1หลัง 3,600 
ตรม. โดยอาคารทั้งสองหลัง มีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนดังนี้ 
     1. ห้องบรรยาย/ห้องเรียน จ านวน 6 ห้อง 
     2. ห้องประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 1 ห้อง 
     3. ห้องปฏิบัติการฯ จ านวน 3 ห้องได้แก่ 
        3.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
        3.2 ห้องปฏิบัติการสาธิตการพยาบาล 
        3.3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
     4. ห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 
     5. ห้องสมุด จ านวน 1 ห้อง 
     6. หอ้งประชุมรัตนะกนกจ านวน 1 ห้อง 
     7. อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง ใช้เป็นสนาม
กีฬา 
  อนึ่ง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และกายวิภาค
ศาสตร์ใช้สถานที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
        วิทยาลัยมีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน 
และทันสมัย ได้แก่ 
     1. ห้องสมุด หนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ และระบบ
สืบค้นวิทยาลัย ฯ มีห้องสมุด ณ ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาล มี
หนังสือ/ต าราหลักทางการพยาบาล ของแต่ละรายวิชาไม่
น้ อยกว่ า  ๑๐  ชื่ อ เ รื่ อ ง (๖ .๑ -๒ -๑ )   โดยได้ท า เป็ น
เอกสารอ้างอิงไว้ใน มคอ ๓ และ มคอ ๔ เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้นักเรียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ได้แก่ 

6.1-2-1 
๖.๑-2-2 
๖.๑-2-3 
๖.๑-2-4 
๖.๑-2-5 
๖.๑-2-6 
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
     ๑) หนังสือสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  จ านวน ๒๒  
ชื่อเรื่อง  
     ๒) หนังสือสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก จ านวน ๒๓ ชื่อ
เรื่อง  
     ๓) หนังสือสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จ านวน ๘๕ ชื่อ
เรื่อง  
     ๔) หนังสือสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
จ านวน ๒๒  ชื่อเรื่อง  
     ๕) หนังสือสาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
จ านวน ๓๗ ชื่อเรื่อง  
      วิทยาลัยฯมีหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์
สุขภาพจ านวนทั้งสิ้น  ๑๔,๕๗๘  เล่ม เมื่อเทียบกับจ านวน
นักศึกษาพยาบาล ๔ ชั้นปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มี
จ านวนทั้งสิ้น ๒๕1 นาย ท าให้มีจ านวนหนังสือ ๕8.50 
เล่ม ต่อนักเรียน ๑ คน ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์สภาการ
พยาบาล (๓๐ เล่มต่อนักศึกษา ๑ คน) นอกจากหนังสือ
ดังกล่าว วิทยาลัยฯมีฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ 
Wiley E-Book เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขา
ก า ร พ ย า บ า ล  จ า น ว น  ๑ ๕  เ ล่ ม 
URLhttp://nursepolice.go.th ห้องสมุด/E-Journals/E-
Books URLhttp://Onlinelibrary.wiley.com (๖.๑-2-2) 
       วิทยาลัยฯ รับวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล โดยวารสารในประเทศมี
จ านวน ๑๐ ชื่อเรื่อง ดังนี้ ๑) วารสารวารสารพยาบาล
ศาสตร์ จุฬาฯ  ๒) วารสารการพยาบาลและการศึกษา ๓) 
วารสารพยาบาลเกื้อการุณย์ ๔) วารสารสภาการพยาบาล 
๕) วารสารวิจัยทางการพยาบาล ๖) วารสารพยาบาล
ศาสตร์และสุขภาพ ๗) วารสารพยาบาลศาสตร์  มหิดล ๘) 
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ๙) รามาธิบดีพยาบาลสาร 
และ ๑๐) วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๑๑) 
วารสารพยาบาลต ารวจ 
       วารสารวิชาชีพทางการพยาบาลของต่างประเทศที่
บอกรับอย่างต่อเนื่อง จ านวน ๑๐ ชื่อเรื่อง ได้แก่ ๑) 
American Journal of Nursing (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) 
๒ )  Evidence  Based  Nursing ๓ )   Archives of  
Psychiatric Nursing  (สาขาการพยาบาลจิต เวชและ
สุขภาพจิต)  
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๔ )  Journal of Cardiovascular Nursing ๕ )  British 
Journal of Community Nursing (สาขาการพยาบาล
ชุมชน) ๖) Geriatric Nursing ๗)  Journal of Emergency 
Nursing  ๘ )  Nurse Leader ๙ )  Journal of Obstetric 
Gynecology and Neonatal Nursing : JOGNN (ส าข า
การพยาบาลมารดาและทารก) ๑๐) Journal of Pediatric 
Nursing (สาขาการพยาบาลเด็ก) 
      นอกจากนี้  วิทยาลัย ฯ ยังให้บริการฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ E-Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
ฉบับเต็ม  (Full text) จ านวน ๕ ชื่ อ เ รื่ อง  ได้แก่  ๑ ) 
Geriatric Nursing  ๒) Journal of Emergency Nursing  
๓) Nurse Leader ๔) Journal of Pediatric Nursing ๕)
Archives of Psychiatric Nursing ผ่ า น 
URLhttp://nursepolice.go.th ห้องสมุด/E-Journals/E-
Books โดยวิทยาลั ยฯ มีระบบการเข้ าถึ งข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลัย ฯ โดยให้การฝึกอบรมการใช้แก่นักศึกษาใหม่ทุกปี
การศึกษา มีระบบการสืบค้นหนังสือผ่านระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัติ และภายในห้องสมุดจัดให้มีจุดบริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จ านวน ๒ เครื่อง 
   2. ห้องคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จ านวน 70 เครื่อง 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในสัดส่วน 1 คน : 1 
เครื่อง (6.1-2-3) 
    3. มีโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องเรียน อาทิ เช่น คอมพิวเตอร์ 
desktop คอมพิวเตอร์notebook ไมโครโฟนไร้สาย เครื่อง
ถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ครบทุกห้องเรียน เป็นต้น ซึ่งมีจ านวนเพียงพอ ทันสมัย 
และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ (6.1-2-4) 
     4. ห้องปฏิบัติการพยาบาล มีอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาล ให้บริการยืม-คืน
ส าหรับนักศึกษา (6.1-2-5) 
     5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีอุปกรณ์รองรับการเข้าใช้
บริการ 70 เครื่อง รองรับการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษในอัตราส่วนนักศึกษา 1 คน :  1 เครื่อง 
(6.1-2-6) 

3. กระบวนการ
ปรับปรุงตามผล

         วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา ๑ 
ก าหนดให้นักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ ข้าราชการ และ

6.1-3-1 
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๘๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เจ้าหน้าที่สังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการในสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
255๘ (6.1-3-1) มีผลการประเมิน ดังนี้ 

รายงานประเมิน ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
255๘ 
   X  SD 

1. ห้องสมุด ๓.๕๕ .8๐ 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓.๕๓ .๘๒ 
3. อินเตอร์เน็ต  ๓.๑๒ .๘๖ 
4. ห้องเรียน ๓.๓๐ .๘๓ 
5. สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ๓.๒๖ .๘๔ 
6. ห้องปฏิบัติการสาธิตการพยาบาล ๓.๒๕ .๙๔ 
ค่ำเฉลี่ยรวม ๓.๓๔ .๘๕ 

 

และทางฝ่ายพัฒนา ๑ จะน าข้อมูลการประเมิน ดังกล่าว
ข้างต้น จัดท าแนวทางการพัฒนาต่อไป ดังนี้ 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 
ห้องสมุด 
จ านวนวารสาร
ภาษาไทย 

 
วารสารภาษาไทยปัจจุบันมี ๑๐ 
ชื่อเรื่อง ควรเพิ่มจ านวนชื่อเรื่อง
เป็น ๑๒ ชื่อเรื่อง โดยขอรับความ
คิดเห็นจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน
คอมพิวเตอร์ 

 
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันสัดส่วน
คอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน ๒:
๑ วางแผนจัดหาเพ่ิมเติมให้ได้
สัดส่วน ๑:๑ 

อินเตอร์เน็ต 
ความครอบคลุม
พ้ืนที่ 

 
ด าเนินการติดตั้งเครื่องกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ให้มากข้ึน 

ห้องเรียน 
เก้าอ้ีนั่ง 

 
วางแผนปรับปรุงห้องเรียนของ 
นศพต. ชั้นปี ๓ และซ่อมแซมเก้าอ้ี
นั่ง 

โสตทัศนูปกรณ์  
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ประเด็นประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
อุปกรณ์มีความ
ทันสมัยอยู่ใน
สภาพดี 

จัดซื้อเครื่อง LCD ประจ า
ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ
สาธิตการพยาบาล 
อุปกรณ์เพียงพอ
กับความต้องการ 

 
 
วางแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการสาธิตการพยาบาล 
โดยขอความเห็นชอบจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

 
เอกสำรหลักฐำน 
6.1-1-1  หนังสือฝ่ายพัฒนา 1 ที่0036.22/274 เรื่องส ารวจความต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอน 
6.1-1-2  ค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559 
๖.๑-2-1  รายชื่อหนังสือทางการพยาบาล 
6.1-2-2  เอกสารหน้า web  วารสาร online 
6.1-2-3  ภาพถ่ายห้องคอมพิวเตอร์ 
6.1-2-4  เอกสารการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ 
๖.๑-2-5  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการพยาบาล 
6.1-2-6  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางภาษา 
6.1-3-1  ผลส ารวจความพึงพอใจปีการศึกษา 255๘ 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำนในระดับคณะ 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ค่าคะแนนประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 
เท่ากับ ................ 

๑.๑-๑   

 
เอกสำรหลักฐำน 
๑.๑-๑  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๓.๕๑ คะแนน ......... คะแนน ........... คะแนน บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๓.๕๑ คะแนน    
 
จุดแข็ง 

๑. มีการด าเนินงานหลักสูตรสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ทันสมัยกับบริบทปัจจุบัน  
แนวทำงกำรพัฒนำ 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยศึกษาบริบทปัจจุบัน 
และศึกษาจากกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ
สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค ๒ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐  

สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกคิด
เป็นร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ าจ านวน ๓๙ คน โดยมี
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในทุกสาขา จ านวน ๖ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ ซึ่งเทียบเป็นคะแนนได้ ๑.๙๒ คะแนน  
(๑.๒-๑, ๑.๒-๒)  

๑.๒-๑  
๑.๒-๒ 

 

เอกสำรหลักฐำน  
๑.๒-๑  เอกสารสรุปคุณวุฒิของอาจารย์ทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตั้งแต่ ส.ค. ๒๕๕๘ ถึง ก.ค. 
 ๒๕๕๙) 
๑.๒-๒ ส าเนาปริญญาบัตรแสดงคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  X 100    

         จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก      X ๕      
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
              ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๙๑ 
 

ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน 

 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ 

๑.๙๒ คะแนน   ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. งบประมาณให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมีไม่เพียงพอ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
๒. จัดสรรงบประมาณหรือแจ้งแหล่งทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๙๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ       

เกณฑ์กำรประเมิน 
      เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค ๒ 
      ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นคะแนน
เต็ม  ๕ = ร้อยละ ๖๐  

สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
   คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ร้อยละของอาจารย์
ป ร ะ จ า ที่ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ า จ านวน ๓๙ 
คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน   
      - รองศาสตราจารย์ จ านวน ๑0 คน 
  รวมอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อย
ละ ๔1.03 ซึ่งเทียบเป็นคะแนนได้ ๓.42 คะแนน (๑.๓-
๑, ๑.๓-๒) 

๑.๓-๑  
๑.๓-๒ 

 
เอกสำรหลักฐำน  
๑.๓-๑ รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๓-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ   X ๕       
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีมีต าแหน่งทางวิชาการ      X  ๑๐๐ 
         จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๙๓ 
 

ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน 

(ร้อยละ ๖๐) 
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ  
๔1.03 

๓.42 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
 ๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ ให้อาจารย์มีโอกาสก้าวหน้าทางต าแหน่ง
วิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ภาระงานของอาจารย์มาก ท าให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อครบก าหนดเวลา 
 ๒. สนับสนุนเวลาให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยท าเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๙๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  คือ

สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์  ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละ
สาขาวิชาและลักษณะการเรียนกาสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผน
ต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิต
บัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

เกณฑ์กำรประเมิน  ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 กับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่
ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ดังนี้ 

 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนด
เป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 
ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และ
ไม่เกินร้อยละ  20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของ
หลักสูตรนั้นๆ 

สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ  
 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 
เทียบเท่าต่อปี(FTES) 

= 

 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน 
ในระดับปริญญานั้นๆ 

 
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ  ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๙๕ 
 

นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำแยกตำมกลุ่มสำขำวิชำ 

กลุ่มสำขำวิชำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำ 

เต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๖:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 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 

 
สูตรกำรค ำนวณ  
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 านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – 
  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X  ๑๐๐ 
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๙๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 255๘ (คิดเฉพำะรำยวิชำที่อำจำรย์ในสถำบันเป็นผู้สอน) 
๑. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  
    (ค่า SCH = ๗,433 และจ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียน = ๓๖) 
  
       เท่ากับ  ...... 206.47 ....... 
 
 
๒. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ  
 

เท่ากับร้อยละ...... -๑1.76 ....... 
 
 
๓. ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 
          เท่ากับ...... 4.12 .......คะแนน 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน 4.12 คะแนน  ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง    

- 
จุดที่ควรพัฒนำ   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๒๐ – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ ๑) 

                     ๑๐ 
X  ๕ 

     ๗,๔๓๓ 
        ๓๖ 

 (๒๐ –  ๑๑.๗๖)  
         ๑๐ X  ๕ 

206.47/๓๙ –    ๖ 
        ๖ 

X  ๑๐๐ 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๙๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่าง
การใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  ข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  โดยการให้บริ
การทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์มำตรฐำน ๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่

นักศึกษา 
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อ ไม่

ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้

ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๑ จัดบริการให้ค าปรึกษา

ทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดระบบการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ตามระบบงานให้ค าปรึกษา (๑.๕-๑-๑) โดยมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา 
ในสัดส่วน (๑ :6) (๑.๕-๑-2) โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคนจะได้รับการอบรมด้านการปรึกษา
แก่นักศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่
ปรึกษา (๑.๕-๑-3) และมีการติดตามการให้

๑.๕-๑-๑ 
๑.๕-๑-๒ 
๑.๕-๑-๓ 
๑.๕-๑-๔ 
๑.๕-๑-๕ 
๑.๕-๑-๖ 
๑.๕-๑-๗ 
๑.๕-๑-๘ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๙๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ค าปรึกษาของอาจารย์กับนักศึกษาจากบันทึกการ
ให้บริการปรึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องได้รับการให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา (๑.๕-๑-4) ส่วนด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ กษาชมรมเ พ่ือให้ค าแนะน าและให้การ
ช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมชมรมของสภานักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
(๑.๕-๑-5) และมีการจัดพิธีปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองนักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาล (1.5-1-6) และกิจกรรมปรับ
พ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาล-ศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2558 (๑.๕-
๑-7 )  และโครงการรับน้อง ใหม่  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ (๑.๕-๑-8) เพ่ือเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาทางด้านวิชาการ  หลักสูตร การ
เรียนการสอน ระเบียบวินัย และสายสัมพันธ์
ระหว่างพี่กับน้องก่อนเข้ารับการศึกษา  

 

๒ มี ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่ ว ยง านที่ ให้ บริ กา ร
กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ น อ ก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

วิ ทย าลั ยพยาบาลต า ร วจ  มี ก า ร ให้ ข้ อมู ล
ทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมทางการศึกษา โดยให้
นักศึกษาเขียนค าร้องและประวัติส าหรับการ
ขอรับทุนการศึกษา (1.5-2-1) หรือทุนกู้ยืมทาง
การศึกษา (1.5-2-2) โดยภายหลังการส่งค าร้อง
จะมีการพิจารณาทุนและมีประกาศวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 
ประจ าปี การศึ กษา  2558 โดยมี จ านวน
ทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 
101 ทุน (1.5-2-3) นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจได้มีการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ทั้งแหล่งงานเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาในโครงการจัดหา
งานให้นักศึกษาพยาบาลท าในระหว่างวันหยุด
และวันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 (๑.๕-๒-
4) 

๑.๕-๒-๑ 
๑.๕-๒-2 
๑.๕-๒-3 
๑.๕-๒-4 
๑.๕-๒-5 

๓ จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเ พ่ือการท างาน เมื่ อใกล้ส า เร็จ

๑.๕-๓-๑ 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่
นักศึกษา 

การศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมพิธีปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาพยาบาลต ารวจที่มีการบรรยาย
พิเศษ เรื่องพลังสุขในวิชาชีพพยาบาล และมีการ
ออกบูตของสถานประกอบการพยาบาลทั้ ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การหางานของนักศึกษาภายหลังส าเร็จการศึกษา 
(๑.๕-๓-1) และมีกิจกรรมพิธีส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ที่มี
การประดับขีดหมวกพยาบาล การติด เข็ม
พยาบาล มอบโล่รางวัล และใบประกาศรับรอง
การส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
เพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
พยาบาลและพร้อมที่จะปฏิบัติงานพยาบาล
ภายหลังส าเร็จส าเร็จการศึกษา (1.5-3-2) 

๔ ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุก
ข้อ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการประเมินกิจกรรมในข้อ ๑ - ๓ ดังนี้ 
     1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ มีผลการประเมินมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.81, S.D. 
= 0.89) (๑.๕-๑-3) 
     2 .  กิ จกรรม พิธีปฐมนิ เทศและประชุ ม
ผู้ปกครอง นักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาล มีผลการประเมินมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๗๖, SD. = 
๐.๖๑) (1.5-1-6) 
     3 .  กิ จ ก ร ร ม ป รั บ พ้ื น ฐ า น แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่ วยพยาบาล ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการประเมินมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๔๘, SD. = 
๐.๖๙) และผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะ อยากให้
เ พ่ิมการจัดกิจกรรมเพ่ือท าความรู้จักผู้ เรียน
ด้วยกันให้มากขึ้น (1.5-1-7)  
     4. โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ มีผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๖๗, SD. = ๐.๗๑) 
และมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ 
การด าเนินการล่าช้าเนื่องจากบางกิจกรรมใช้เวลา

๑.๕-๑-3 
1.5-1-6 
1.5-1-7 
๑.๕-1-8 
๑.๕-๒-4 
๑.๕-๓-1 
๑.๕-๓-2 
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๑๐๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
มากเกินไป นักศึกษาผู้จัดกิจกรรมมีจ านวนน้อย
ท า ให้ ภ าระหน้ าที่ และความรั บผิดชอบไม่
เหมาะสมเท่าที่ควร (๑.๕-1-8) 
     5. โครงการจัดหางานให้นักศึกษาพยาบาล
ท าในระหว่างวันหยุดและวันปิดภาคเรียน ปี
การศึกษา 2558 มีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.33, SD. = 
๐.58) (๑.๕-๒-4) 
     6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษา
พยาบาลต ารวจชั้นปีที่  ๔ มีผลการประเมินมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = ๔.๒๐, 
SD. = ๐.๕๑) (๑.๕-๓-1) 
     7. กิจกรรมพิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  4 มีผลการ
ประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (
X = ๔.๒๐, SD. = ๐.๕๑) และมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปคือ ควรเพ่ิมเติม
ทีน่ั่งส าหรับผู้ปกครองในอาคารให้มีอย่างเพียงพอ 
(1.5-3-2) 

๕ น าผลการประเมินจากข้อ 
๔ มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้น าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมที่จัดให้บริการนักศึกษา มา
ปรับปรุงพัฒนา จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
     1 .  กิ จ ก ร ร ม ป รั บ พ้ื น ฐ า น แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยปรับ
กิจกรรมให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักกันเพ่ิมมาก
ขึ้น และด าเนินการจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีต ารวจกลางหนองสาหร่าย 
และเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมจากค่ายพระราม 
6 จว.เพชรบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีต ารวจ
กลางหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 
จว.นครราชสีมา (1.5-5-1) 
     2. โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ที่มีการปรับปรุงกิจกรรมเป็น 2 ช่วงคือ 
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 เป็นกิจกรรมรับน้อง
ใหม่ที่เน้นการฝึกระเบียบแถว สันทนาการ พี่สอน

๑.5-๕-๑ 
1.5-5-2 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๐๑ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
น้อง และกลุ่มสัมพันธ์ ส่วนช่วงที่  2 วันที่  8 
สิงหาคม – 6 กันยายน 2559 ที่จัดกิจกรรมเป็น
ด้านวิชาการ ด้านสายสัมพันธ์ ด้านระเบียบวินัย 
(1.5-5-2) 

๖ ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ผ่านทาง
เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.nursepolice.go.th/ 
(1 .5 -6 -1 )และ  Facebook Fan Page ของ
วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ 
(https://www.facebook.com/Nursepolicep
age/) (1.5-6-2) และในปีการศึกษา 2558 มี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า ดังนี ้
1. การประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอนทางการพยาบาล (1.5-6-3) 
2. กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนส าหรับอาจารย์ใหม่และพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
(1.5-6-4) 
3. ประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๕9 เรื่อง “ความ
ท้าทาย : กับความพร้อมรับมือธรณีภัยพิบัติ” ใน
วันที่  18-19 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลั ย
พยาบาลต ารวจ (1.5-6-4) 

1.5-6-1 
1.5-6-2 
1.5-6-3 
1.5-6-4 
1.5-6-5 

 
เอกสำรหลักฐำน  
๑.๕-๑-๑ ระบบงานให้ค าปรึกษา นศพต. และ นรผ. 
๑.๕-๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
๑.๕-๑-๓ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑.๕-๑-๔ บันทึกการให้บริการปรึกษา 
๑.๕-๑-๕ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
๑.๕-๑-๖ รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาพยาบาล  
   ต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
๑.๕-๑-๗ รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา 

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา  
  ๒๕๕8 

๑.๕-๑-๘ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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๑๐๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

๑.๕-๒-๑ บันทึกการขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
1.5-2-2 เอกสารขอทุนกู้ยืม ปีการศึกษา 2558 
1.5-2-3 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
๑.๕-๒-4 โครงการจัดหางานให้นักศึกษาพยาบาลท าในระหว่างวันหยุดและวันปิดภาคเรียน  

  ปีการศึกษา 2558 
๑.๕-๓-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๔ 
1.5-3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
    ชั้นปีที่ 4  
๑.๕-๕-๑ กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-5-2 โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.5-6-1 เว็บไซต์ http://www.nursepolice.go.th/  
1.5-6-2 Facebook ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจhttps://www.facebook.com/Nursepolicepage/ 
1.5-6-3 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

  ทางการพยาบาล 
1.5-6-4 กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับอาจารย์ใหม่และพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
1.5-6-5 กิจกรรมประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๕9 เรื่อง “ความท้าทาย: กับความพร้อมรับมือธรณีภัย  
   พิบัติ” 
 
ผลกำรประเมนิตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
  -  

จุดที่ควรพัฒนำ 
  - 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๐๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ 

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดย
คณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม 
จริยธรรม  (๒) ความรู้  (๓) ทักษะทางปัญญา  (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์มำตรฐำน ๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ๕ ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

  (๑) คุณธรรม จริยธรรม   
(๒) ความรู้   
(๓) ทักษะทางปัญญา   
(๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๐๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๑ จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักของ
องค์การ ที่ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในกลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนานักศึกษา/บัณฑิต 
และส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (๑.๖-
๑-๑) และมีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
และส่ ง เส ริ ม อัตลั กษณ์และ เอกลั กษณ์  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑.๖-๑-๒) และ
มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการ/
กิจกรรมนักศึกษา จ านวน ๑๗ ชมรม ซึ่งทั้ง 
17 ชมรมในสภานักศึกษาพยาบาลต ารวจได้
มีส่วนร่วมในการน างบประมาณไปด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของชมรม ตามแผนงานของแต่
ละชมรมที่ได้วางไว้ (๑.๖-๑-๓) 

๑.๖-๑-๑ 
๑.๖-๑-๒ 
๑.๖-๑-๓ 

๒ ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน 
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
แห่งชาติ ๕ ประการ ให้ 
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(๑) คุณธรรม จริยธรรม   
(๒) ความรู้   
(๓) ทักษะทางปัญญา 
(๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(๕) ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดกิจกรรมใน
แผนการจัดพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 (๑.๖-๑-๒)โดยมีการด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การ เรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐา นคุณวุฒิ
แห่งชาติ ๕ ประการ ดังนี้ 
     1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการ
มอบโล่รางวัลเรียนดี โล่นักเรียนผู้มีความ
ป ร ะ พ ฤ ติ ดี  แ ล ะ โ ล่ นั ก เ รี ย น ผู้ ช่ ว ย
ผู้บังคับบัญชาให้กับนักศึกษาที่ได้แสดงออก
ซึ่งความเสียสละ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และ
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและในงาน
มอบหมาย อีกทั้งเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี และ
เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยสามารถ
ควบคุมตนเองไม่ให้ประพฤติชั่ว และท าแต่
ความดี (๑.๖-๒-1) 

๑.๖-๑-๒ 
๑.๖-๒-๑  
๑.๖-๒-2 
๑.๖-๒-3 
๑.๖-๒-4 
๑.๖-๒-5 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๐๕ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
     2) ด้านความรู้ มีกิจกรรมพัฒนาความรู้
ก่อนการสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พ ย า บ า ล แ ล ะ ก า ร ผ ดุ ง ค ร ร ภ์ ข อ ง
คณะอนุกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (1.6-2-2)และกิจกรรมพิธีปัจฉิม
นิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ (1.6-
2-3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ทางวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ พ ย า บ า ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
     3 )  ด้ านทักษะทางปัญญา  มี การจั ด
โครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะ
ฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย เ พ่ือให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จ าลองที่เป็นเหตุฉุกเฉินและสา
ธารณภัย  (1.6-2-4) 
     4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ มีการจัดโครงการรับ
น้อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (1.6-2-5) 
ภายใต้โครงการกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้ท าความรู้จักกันตั้งแต่แรกเข้า
เรียนที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และเป็นการ
ส่ ง เสริมการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ าง เ พ่ือ น
นักศึกษา นักศึกษากับรุ่นพ่ี และนักศึกษากับ
บุคลากร โดยมีการสอดแทรกระเบียบวินัย
และหน้าที่ความรับผิดชอบ  
     5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการสอดแทรกอยู่ ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (1.6-2-1) ซึ่งมี
การให้นั กศึกษาที่ ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศ
ประกวดค ากลอนวันไหว้ครูมาอ่านบทกลอน
ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฟัง และมีการอ่านบทกลอน
ชมพานไหว้ครูของแต่ละชั้นปี ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทย



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๐๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด อ่าน และ
เขียน โดยสามารถอ่านและถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างดี 

๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ แ ละทั กษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาในตามแผนพัฒนา
ระบบและกลไกและสร้างเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2559  ใน โ ค ร งก า ร  “พัฒนาคุณภ าพ
การศึกษาตามกระบวนการ PDCA  ของ
นักศึกษา” เพ่ือให้นักศึกษาใช้กระบวนการ 
PDCA  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
พัฒนาตนเองได้ ผ่านกิจกรรม “สร้างแกนน า
นักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพตามวงจร 
PDCA” และกิ จก ร รม  “สั มมน าผล ง าน
คุณภาพตามวงจร PDCA” (1.6-3-1) 

1.6-3-1 

๔ ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม แต่ยังมีการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไปเป็นบางโครงการ ดังนี้ 
     1. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ มีการประเมินผลการด าเนินการ 
พบว่า นักศึกษาพยาบาลต ารวจได้แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณในระดับ
มาก ( X = ๔.๓๕) และพบปัญหา/อุปสรรค
ในการจัดกิจกรรม คือ การนัดซ้อมพิธีการไหว้
ครูที่ไม่สามารถท าได้พร้อมกันทุกชั้นปี ท าให้
ต้องซ้อมหลายครั้ง และนักศึกษาไม่เข้าร่วม
พิธี ได้ครบทุกชั้นปี  (๑.๖-2-1) และในปี
การศึกษา 2559 มีการปรับปรุงแก้ไขโดย 
ก าหนดกิจกรรมพิธี ไหว้ครู  ปีการศึกษา 
2559 ในปฏิทินการศึกษา และมีหนังสือ
ประสานขอความร่วมมือกลุ่มงานอาจารย์ 
และฝ่ายพัฒนา 1 ในการจัดตารางสอนและ
ขอความร่วมมือในการให้นักศึกษามาฝึกซ้อม
และเข้าร่วมพิธีครบทุกชั้นปี (๑.๖-๔-1) 

1.6-2-1 
1.6-2-2 
1.6-2-3 
1.6-2-4 
1.6-2-5 
1.6-3-1 
๑.๖-๔-๑ 
๑.๖-๔-๒ 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๐๗ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
     2. กิจกรรมพัฒนาความรู้ก่อนการสอบ
ความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ของคณะอนุกรรมการหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการประเมินผลการ
ด าเนินการ พบว่า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการศึกษาและการสอบของนักศึกษา
พยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 4 ได้ระดับมาก (X = 
4.42) และมีข้อเสนอแนะในการท ากิจกรรม
ครั้งต่อไปคือ ให้เ พ่ิมระยะเวลาในการจัด
กิ จกร รม เป็ น  3  วั น  2  คืน  และควรมี
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมมากกว่านี้ ซึ่ง
คณะกร รมกา รอนุ ก ร รมการหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจะน าไปวางแผนการ
จัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559 ต่อไป(1.6-
2-2) 
     3 .  กิ จกรรมพิธีปั จฉิ มนิ เทศส าหรั บ
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผล
การด าเนินการ พบว่า นักศึกษาผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล มี
ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมั่นใจต่อการ
ปฏิบัติงานในอาชีพระดับมาก (X  = ๔.๒๐) 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเตรียมความ
พร้อม และได้แนวทางในการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก (X  = ๔.40) (1.6-2-3)  
     3. โครงการเสริมทักษะการพยาบาลใน
ภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย มีการ
ประเมินผลการด า เนินการ พบว่า  การ
ฝึกอบรมช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทา
สาธารณภัยในระดับมาก (X  = 4.25, S.D. 
= .56) และการฝึกอบรมช่วยให้นักศึกษา
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ
บรรเทาสาธารณภัย ( X  = 4.33 , S.D. = 
.64) ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงครั้ง



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๐๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ต่อไป คือ ส่วนใหญ่ต้องการให้เพ่ิมระยะเวลา
ในการฝึกเพ่ิมมากข้ึน (1.6-2-4) 
     4. โครงการรับน้อง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ มีการประเมินผลการด าเนินการ 
พบว่า รุ่นน้องได้สร้างความสัมพันธ์และความ
สามัคคีซึ่งกันและกันในระดับมาก ( X  = 
4.23) รุ่นน้องรู้จักการปรับตัว ได้เรียนรู้การ
ใช้ชีวิตภายในสถาบันในระดับมากที่สุด ( X  
= 4.66) และรุ่นน้องรู้จักวางตัว รวมทั้งกริยา
มารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมในระดับมากที่สุด    ( X  = 4.74) 
(1.6-2-5)  ส่วนปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงานนั้นเป็นเรื่องการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและความล่าช้าในการจัดกิจกรรม 
อีกทั้งไม่มีการจัดกิจกรรมในด้านวิชาการที่
ชัดเจน ในโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2559 จึงมีการปรับปรุงกิจกรรม
โดยแบ่ งออกเป็น 2 ช่ วงคือ วันที่  3 -4 
สิงหาคม 2559 เป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ที่
เน้นการฝึกระเบียบแถว สันทนาการ พ่ีสอน
น้อง และกลุ่มสัมพันธ์ และวันที่ 8 สิงหาคม – 
6 กันยายน 2559 เป็นกิจกรรมด้านวิชาการ 
ด้านสายสัมพันธ์ และด้านระเบียบวินัย ซึ่ง
นั กศึ ษ า รุ่ น พ่ี ส ามา รถแบ่ งหน้ าที่ ค ว าม
รับผิดชอบได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถ
ควบคุมการด าเนินกิจกรรมได้มากขึ้น (1.6-
4-2) 
     5. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ มีการประเมินผลการด าเนินการ 
พบว่า นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และแสดงออกในสิ่งที่ดีงามใน
ระดับมาก ( X  = 4.00) โดยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นี้รวมไปถึงการออกแบบพานไหว้
ครู การแต่งกลอนไหว้ครู และการอ่านกลอน
ของผู้ที่ได้รับรางวัล (1.6-2-1)  
     6. โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามกระบวนการ PDCA  ของนักศึกษา” มี
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
การประ เมินผลการด า เนินการ  พบว่ า 
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพตามวงจร PDCA ภายหลังเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมสร้างแกนน านักศึกษาในการ
พัฒนาคุณภาพตามวงจร PDCA ในระดับมาก 
( X  = 4.23) และนักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาคุณภาพตามวงจร PDCA 
ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาผลงาน
คุณภาพตามวงจร PDCA ในระดับมาก ( X  
= 4.35) นักศึกษาน ากระบวนการ PDCA  ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนได้ในระดับมาก    ( X  = 4.43) และ
นักศึกษาน ากระบวนการ PDCA  ไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองได้เพียงในระดับมาก ( X  = 
4.34) และ ผลงานคุณภาพตามวงจร PDCA 
ที่นักศึกษาน าเสนอในกิจกรรมมี 4 โครงการที่
ได้รับคัดเลือกตามวงจร PDCA คือ โครงการ
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ๑๐สถาบัน, โครงการ
ต้อนรับพ่ีกลับบ้าน, โครงการวันปิยมหาราช, 
และโครงการรับน้องใหม่สู่รั้ วชวนชม ซึ่ ง
ปัญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรมที่ ๑ คือ 
การจัดกิจกรรมในวันหยุด เนื่ องจากไม่
สามารถจัดสรรเวลาที่สะดวกพร้อมเพรียงกัน
ได้  (1 .6 -3-1 )  ในปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จึงวางแผน
การจัดกิจกรรมโดยตรวจสอบจากตาราง
กิจกรรมของนักศึกษา และได้ประสาน
ผู้ รั บผิ ดชอบวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการจั ด
ตารางสอนของนักศึกษา เพ่ือก าหนดวันที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อนักศึกาต่อไป 

๕ ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มี การติดตาม
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
โดยมีผลการด าเนินตามแผนจ านวน 10 
โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็น

๑.๖-๕-๑ 
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๑๑๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ร้อยละ 100 และมีผลการประเมินความพึง
พอใจของทุกโครงการ/กิจกรรมในแผน
มากกว่า ๓.๕๑ (๑.๖-๕-๑)  

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

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรมตามที่มีข้อเสนอแนะ แต่คง
ยังใช้ลักษณะของแผนพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕60 ตามแผนเดิมของ
ปีงบประมาณ 2559 ซึ่ งมีทั้ งหมด 12 
โครงการในแผน (๑.๖-๖-๑)                                                                                            

๑.๖-๖-๑ 

 
เอกสำรหลักฐำน  
๑.๖-๑-๑  แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๖-๑-๒  แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.๖-๑-๓  บันทึกข้อความการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา  

  (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
๑.๖-๒-๑ รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
1.6-2-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาความรู้ก่อนการสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียน  
   และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
1.6-2-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
1.6-2-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและ 

  บรรเทาสาธารณภัย 
1.6-2-5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการรับน้อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
1.6-3-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA  

  ของนักศกึษา 
๑.๖-๔-1 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และตารางสอนชั้นปีที่ 1-4 
1.6-4-2 โครงการรับน้อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 
๑.๖-๕-๑ สรุปผลการประเมินแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.๖-๖-๑ แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน 4 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลุ 
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จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 - ปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ให้สอดคล้องกับในแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  (๑) คุณธรรม จริยธรรม   

(๒) ความรู้   
(๓) ทักษะทางปัญญา   
(๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - เขียนวัตถุประสงค์ของโครงการให้ตรงและสามารถวัดได้จริงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ  
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 - จัดโครงการในแผนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
๕ ประการ 
 - บูรณาการโครงการที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพ่ือให้จ านวนโครงการลดลงแต่ตอบตัวชี้วัดได้ครบ 
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๑๑๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน
ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุน
ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย  การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
      - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์ อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรื องาน
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

การบริหารงานวิ จั ยที่
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในการบริหาร
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค ์

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยบนเว็บไซต์ วพ.(๒.๑-๑-๑) 
ที่บุคลากรของ วพ.สามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดย
มีคณะกรรมการวิจัยฯ ท าหน้าที่ รวบรวม 
จั ด เ ก็ บ  แล ะ จั ด ก า ร เ พ่ื อ ใ ห้ ส าม า ร ถน า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้  เนื้อหาส าคัญ
เพ่ือใช้ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จะเก่ียวกับ 
   - คู่มือการบริหารงานวิจัย ได้แก่  ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย วพ.  การขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย  ระบบสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัย  การจดลิขสิทธิ์งานวิจัย และ ระบบ
และกลไกส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยกับ
องค์กรภายนอก 
   - ตัวอย่างและแบบฟอร์มการท าวิจัย 
   - การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและนวัตกรรมบนเว็บไซต์  
    นอกจากนั้น วพ.ต ารวจ ยังมีระบบ E-
journal และ  E-book ( ๒ .๑ -๑ -๒ )  ที่ ช่ ว ย
สนับสนุนการค้นคว้าเพ่ือการผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ และร่วมเครือข่ายกับสมาคม

๒.๑-๑-๑  
 ๒.๑-๑-๒  
 ๒.๑-๑-๓  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ศิษย์ เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบ
วารสารพยาบาลต ารวจ เพ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในแบบสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ผ่านระบบ online (Thai JO)  (๒.๑-๑-๓) 

๒ สนับสนุนพันธกิจด้ าน
ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือ
ง านสร้ า ง ส ร ร ค์  ห รื อ
ห น่ ว ย วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้ า งสรรค์  หรื อศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย 
- ห้ อ งสมุ ดหรื อแหล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค ์
- สิ่งอ านวยความสะดวก
ห รื อ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในการวิจัยหรือ
ง า นส ร้ า ง ส ร ร ค์  เ ช่ น 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
-  กิ จ กร รมวิ ช า กา รที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือเป็นศูนย์ในการ
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯรวมถึง
รวบรวม ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
(๒.๑-๒-๑) 
   - มีห้องสมุด (๒.๑-๒-๒) และระบบ E-
journal และ E-book ที่ช่ วยสนับสนุนการ
ค้นคว้าเพ่ือการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(๒.๑-๑-๒) 
   - มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัย ในการวิ จั ยฯ  เช่น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงมีการดูแล
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (๒.๑-๑-
๑) 
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยได้แก่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการวิจัย
ในชั้นเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
และชุมชน  (๒.๑-๒-๓)  
 

 ๒.๑-๒-๑  
๒.๑-๒-๒  
๒.๑-๒-๓  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
จัด ให้มีศาสตราจารย์  
อ า คั น ตุ ก ะ  ห รื อ
ศาสตราจารย์ รั บ เชิญ 
(visiting professor) 

๓ จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดสรรงบประมาณ
ประมาณประจ าปี  ๒๕๕๘  เ พ่ือ เป็ นทุ น
สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ จ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การขอทุน (๒.๑-๓-๑)  มีประกาศระเบียบ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการ
วิจัยทั้งในคู่มือการบริหารงานวิจัย (๒.๑-๑-๑)   
และในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ รวมถึงมีการอ านวย
ความสะดวกในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ
ทุนผ่านทางเว็บไซต์ วพ. (๒.๑-๓-๒)   

๒.๑-๓-๑  
๒.๑-๓-๒  
 

๔ จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์ ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

วิ ท ย าลั ย พย า บ าล ต า ร ว จ มี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณ เ พ่ื อสนั บสนุ นก าร เ ผ ยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้จัด 
“โครงการประชุมวิชาการประจ าปี” (๒.๑-๔-๑) 
และมีกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ จ านวน ๕เรื่อง นอกจากนั้นยังและร่วม
เครือข่ายกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจ
ด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่
ในฐานข้อมูล TCI เ พ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในแบบสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ผ่านระบบ online (Thai JO) (๒.๑-๔-๒)  

๒.๑-๔-๑  
๒.๑-๔-๒  
 

๕ มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มี
ก า ร ส ร้ า ง ข วั ญ แ ล ะ
ก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย  โดยจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ บูรณาการวิจัยในชั้นเรียนกับ
การฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชน  (๒.๑-
๒-๓) ซึ่งเป็นการพัฒนาตามความต้องการของ
คณาจารย์  และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล

๒.๑-๒-๓  
๒.๑-๕-๑  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ดีเด่น 

ต ารวจ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ และพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม  มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ
แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ท า ง ต า ร ว จ ใ ห้ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าของอาจารย์มากขึ้น  เพ่ือสร้าง
ก าลังใจให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการเพ่ือ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่ง
ทางต ารวจเพ่ิมขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
มีอาจารย์ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งทางต ารวจเพ่ิมขึ้น ๗ คน (๒.๑-๕-
๑)  

๖ มีระบบและกลไกเ พ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิ จั ยหรื อ งาน
สร้ า งส ร รค์ที่ น า ไป ใช้
ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยก าหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไว้ในคู่มือบริหาร
งานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕ (๒.๑-๖-๑) และบรรจุอยู่
บนเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของ 
วพ. (๒.๑-๖-๒) และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด หากมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ต้องการคุ้มครองสิทธิ์ 

๒.๑-๖-๑  
๒.๑-๖-๒  

 
เอกสารหลักฐาน 
๒.๑-๑-๑ หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
๒.๑-๑-๒ หน้าเว็บไซต์แสดงแหล่งข้อมูล E-journal , E-book 
๒.๑-๑-๓ หน้าเว็บไซต์แสดงระบบวารสารพยาบาลต ารวจ online 
๒.๑-๒-๑ ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย 
๒.๑-๒-๒ ภาพถ่ายห้องสมุด 
๒.๑-๒-๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการวิจัยในชั้นเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและ

ชุมชน 
๒.๑-๓-๑ หนังสือแจ้งประกาศทุน อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๒.๑-๓-๒ หน้าเว็บไซต์ วพ. เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
๒.๑-๔-๑ ก าหนดการประชุมโครงการประชุมวิชาการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒.๑-๔-๒ หน้าเว็บไซต์วารสารพยาบาลต ารวจ 
๒.๑-๕-๑ ค าสั่ง โรงพยาบาลต ารวจ ที่  ๒๕๙  /๒๕๕๙ เรือ่ง การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
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 

 
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  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินภายในสถาบันที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน
เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
สถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นวิจัย 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 ใช้เกณฑ์เฉพาะของกลุ่ม  ค ๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =   
 
 
๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์จากภายในแล ะ
ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐.- บาทข้ึน
ไปต่อคน 

มี ผู้ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ ทุ น อุดหนุน วิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์จ านวน ๕ เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 
๖๔,๗๘๐.- บาท 
    จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า (ไม่นับ
รวมที่ลาศึกษาต่อ) (ปีการศึกษา) = ๓๙ คน 

๒.๒-๑ 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

          จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก             

       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
X  ๕ 
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เอกสำรหลักฐำน  
๒.๒-๑  หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอน 

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ” ของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ และคณะ จ านวน ๕,๔๐๐-บาท 

๒.๒-๒ หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษากองบัญชาการต ารวจนครบาล” ของ พ.ต.อ.หญิง อารญา  โถว
รุ่งเรือง และคณะ จ านวน ๑๖,๐๐๐-บาท 

๒.๒-๓  หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖” ของ พ.ต.อ.หญิง ไฉไล  เที่ยงกมล  และคณะ จ านวน ๒๑,๐๐๐-บาท 

๒.๒-๔  หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนสะสม ระยะเวลา
การเตรียมตัวสอบและการจัดการความเครียดกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ใน
การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ” ของ พ.ต.อ.หญิง กานดามณี  พานแสง และคณะ จ านวน ๗,๔๐๐-
บาท 

๒.๒-๕ หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนงานเรียบเรียงหนังสือ เรื่อง “การปฐมพยาบาล” ของ พ.ต.อ.หญิง 
สุรีย์วรรณ ภูริปัญญา และคณะ จ านวน ๑๔,๙๘๐-บาท 

 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕๐,๐๐๐.- บาทต่อคน จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน

งานวิจัยฯ = ๑,๖๖๑.๐๓-บาท/
คน 

๐.๑๗ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

 ๑. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการ และการผลักดันหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนวิจัยใหม่ ท าให้มีอาจารย์ขอทุนมากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็น ๑,๑๖๖๑.๐๓
บาท/คน ไม่มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกหน่วยงาน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. สร้างเครือข่ายท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกและขอสนับสนุนทุนจาก สกอ. หรือ สถาบัน 

การศึกษาต่างๆ 
๒. ให้รางวัลอาจารย์ที่สามารถขอทุนภายนอกได้ เช่น ทุนจาก สกอ.  สภาวิจัยแห่งชาติ วช. เป็นต้น 

 
 

 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๒๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ 

นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ 
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลร่วมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  

ใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค ๒  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นค่าคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร  
 

 
  
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X  ๑๐๐ 
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๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๘ 
ผลงานทางวิชาการ 
๑ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (บทความ
ที่พิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับ
และตีพิมพ์แล้ว ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้) 

- ๐.๒๐ -  

๒ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบั นอนุ มั ติ แ ละจั ดท า เป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง

- ๐.๔๐ -  

ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย             

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ                        
                      นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X  ๕ 
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๑๒๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๘ 
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

๓ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ๐.๔๐ -  
๔ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

- ๐.๖๐ - - 

๕  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตาม
ป ร ะ ก า ศ  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกร รมกา ร อุ ดมศึ กษ า ว่ า ด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบั นอนุ มั ติ แ ละจั ดท า เป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ออกอากาศ (ซึ่ งไม่อยู่ ใน 
Beall’s list)  

- ๐.๘๐ -  

๖ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑๐ ๐.๘๐ ๘.๐๐ ๒.๓-๑ 
๒.๓-๒ 
๒.๓-๓ 
๒.๓-๔ 
๒.๓-๕ 
๒.๓-๖ 
๒.๓-๗ 
๒.๓-๘ 
๒.๓-๙ 

๒.๓-๑๐ 
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๘ 
 

๗ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

- ๑.๐๐ -  

๘ ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ๑.๐๐ -  
๙  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- ๑.๐๐ -  

๑๐ ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ๑.๐๐ -  

๑๑ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ๑.๐๐ -  

๑๒ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

๕ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๓-๑๑ 
๒.๓-๑๒ 
๒.๓-๑๓ 
๒.๓-๑๔ 
๒.๓-๑๕ 

๑๓ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- ๑.๐๐ -  

ผลงานสร้างสรรค์  (ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมี
บุคคล ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
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๑๒๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๘ 
๑ ง านส ร้ า ง ส ร รค์ ที่ มี ก า ร เ ผ ยแพร่ สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง 
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 ๑๓.๐๐  
         จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย = ๓๙ คน  
 
เอกสารหลักฐาน  
๒.๓-๑ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ภูสาหัส ใน วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑  

(ม.ค. – เม.ย.) ๒๕๕๘ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความทุกข์ทรมานของสตรีหลังผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้อง” 

๒.๓-๒ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และพ.ต.อ.หญิง ปราณี  เสนีย์ ใน วารสาร
พยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (ม.ค. – มิ.ย.) ๒๕๕๘ เรื่อง “จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิ
ปริเขต ดัชนีความยากง่าย ดัชนี อ านาจจ าแนก และประสิทธิภาพตัวลวงของข้อสอบแบบ
เลือกตอบ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ”  

๒.๓-๓ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา  ศรีภา ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (ม.ค. 
– มิ.ย.) ๒๕๕๘ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาลต ารวจในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต ”  
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๒.๓-๔  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ และคณะ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอน 
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ”  

๒.๓-๕  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง อารญา  โถวรุ่งเรือง และคณะ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษากองบัญชาการต ารวจนครบาล”  

๒.๓-๖  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ไฉไล  เที่ยงกมล  และคณะ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖”  

๒.๓-๗  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง กานดามณี  พานแสง และคณะ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนสะสม ระยะเวลาการ
เตรียมตัวสอบและการจัดการความเครียดกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ในการ
สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  

๒.๓-๘ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และคณะใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒  (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ”  

๒.๓-๙ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร และคณะใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒  (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ”  

๒.๓-๑๐ บทความวิจัยของ พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง และคณะใน รามาพยาบาลสาร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ 
๓  (ก.ย. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับการป้องกันและจัดการ
การติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใสของบุคลากรทีมสุขภาพ ”  

๒.๓-๑๑ หนังสือ เรื่อง “การปฐมพยาบาล” ของ พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญา และคณะ 
๒.๓-๑๒ หนังสือ เรื่อง “การพยาบาลโรคโลหิตวิทยาในเด็ก” ของ พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล 
๒.๓-๑๓ หนังสือ เรื่อง “๑๐๘ ค าถามสารพันวัคซีน” ของ พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง  และพ.ต.อ.

หญิง ไฉไล เที่ยงกมล 
๒.๓-๑๔ หนังสือ เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือด” ของ พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร 

เกษโกมล และ พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง   
๒.๓-๑๕ หนังสือ เรื่อง “คู่มือปฏิบัติการพยาบาลศัลยกรรม” ของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ 

และพ.ต.อ.หญิง อารญา  โถวรุ่งเรือง 
      



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๒๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ
ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 

ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของ
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
เท่ากับ ร้อยละ ๓๓.๓๓ 

๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

๑. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เร่งท า
ผลงานทางวิชาการ 

๒. มีวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ยังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  รวมถึงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ

ในระดับนานาชาติ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  
๒. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าเสนอผลงานวิจัยหรื อ

นวัตกรรมในท่ีประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๒๗ 
 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน

ควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน ๑. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ ๑ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
๕. น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
๖. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
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 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๒๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

๑ จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
ระดับแผนและโครงการ 
บริการวิชาการแก่สังคมและ 
เสนอคณะกรรมการประจ า 
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการวาง
แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
ของการให้การบริการวิชาการด้าน
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของ
สถาบันและแผนกลยุทธ์  เ พ่ื อ
ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน โดย
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ก า ร
วิชาการแก่สังคม (๓.๑-๑-๑) เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนงานบริการ
วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม   ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  (๓.๑-๑-๒)  

๓.๑-๑-๑  
๓.๑-๑-๒ 
 

๒ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตาม
แผนได้แก่ ๑) โครงการผู้สูงวัยสดใส
แข็งแรงในชุมชนวัดชัยมงคล (๓.๑-
๒-๑) เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ และ
ผู้สูงอายุในชุมชนมีความรู้ในการ
ดูแลตัวเอง และน าผลการบริการ
วิชาการแก่สังคมมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ (๓.๑-๒-๒)  
๒) โครงการการให้บริการสุขภาพ
แก่ประชาชนในชนบท ในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
๑(๓.๑-๒-๓) 
๓) โครงการอาสาต้านภัยห่างไกล
ยาเสพติด ในรายวิชาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต (๓.๑-๒-๓) 

๓.๑-๒-๑ 
๓.๑-๒-๒ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๒๙ 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน 

๓ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ 
อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า 

โครงการทั้ ง  ๓  โครงการของ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นโครงการ
แบบให้เปล่า (๓.๑-๒-๑) (๓.๑-๒-
๓) (๓.๑-๒-๓) 

๓.๑-๒-๑  
๓.๑-๒-๓  
๓.๑-๒-๓ 

๔ ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ ๑ และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ สู ง อายุ  ปฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลอนามัยชุมชน ๑ และ การ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้
สรุปผลการด าเนินโครงการและ
รายงานแก่คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม (๓.๑-๔-๑)(๓.๑-
๔-๒)(๓.๑-๔-๓)    

๓.๑-๔-๑  
๓.๑-๔-๒    
๓.๑-๔-๓    
 

๕ น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

จากผลการประเมินโครงการผู้สูงวัย
สดใสแข็งแรงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
พบว่าช่วงเวลาการจัดโครงการตรง
กั บ เทศกาลตรุ ษจี น  จึ ง ท า ใ ห้
ผู้สูงอายุออกมาร่วมกิจกรรมน้อย 
จึงมีการปรับเปลี่ยนวัน ในการจัด
ด า เนิน โครงการ  ผู้ สู งวั ยสดใส
แข็ งแรงปี งบประมาณ ๒๕๕๙ 
(๓.๑-๕-๑) ไม่ให้ตรงกับเทศกาล
ตรุษจีน เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมชนมี
ส่วนร่วมในโครงการมากที่สุด 

๓.๑-๕-๑ 

๖ คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

คณาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคม  

๓.๑-๖-๑    
 

เอกสารหลักฐาน 
๓.๑-๑-๑   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การบริการวิชาการแก่สังคม 
๓.๑-๑-๒   แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๑-๒-๑   โครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๑-๒-๒   มคอ.๓ รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๓๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

๓.๑-๒-๓   โครงการการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชนบท ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๑-๒-๓   โครงการอาสาต้านภัยห่างไกลยาเสพติด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๑-๔-๑   สรุปผลการด าเนินโครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๑-๔-๒   โครงการการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในชนบท ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๑-๔-๓   โครงการอาสาต้านภัยห่างไกลยาเสพติด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓.๑-๕-๑   โครงการ ผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๓.๑-๖-๑   มคอ.๔ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ปีการศึกษา ๒๕๕๗/ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์วิชา  
              ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 

ผลการประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 

๖ ข้อ 
๕ คะแนน บรรลุ 

จุดแข็ง 
๑. วิทยาลัยฯ มีนโยบายและแผนงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
๒. วิทยาลัยมีบุอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ 
๓. อาจารย์ทุกภาควิชาร่วมมือในการจัดบริการวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ด้านการวางแผนร่วมกับภาควิชาต่างๆ ในการด าเนินงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอน  
๒. การด าเนินงานบริการวิชาการในชุมชนการจัดโครงการบริการทางวิชาการของสถาบันที่มีการ 

บูรณาการในรายวิชาการเรียนการสอน ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. โครงการบริการทางวิชาการที่สถาบันด าเนินการควรเป็นแหล่งชุมชนที่สะดวก ไม่ไกลจาก

สถาบัน เพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษา และความต่อเนื่องของการจัดโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ 4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ

งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

เกณฑ์มำตรฐำน  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตัวตามข้อบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
ผลกำรด ำเนินงำนเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนา
นักศึกษา ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่ 
๐๒/255๙ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผน
และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย (4.1.1-1) 

4.1-1-1   
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
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๑๓๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความ 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พ่ื อ ใ ห้
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และการพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปี
งบประมาณ 255๙ โดยก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนทั้งในด้านผลผลิตและ
ผลลัพธ์ และมีงบประมาณของโครงการที่
ชัดเจน ครอบคลุมโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย (4.1.2-1) 

4.1-2-1   
 
 

3. ก า กั บติ ดต าม ให้ มี ก า ร
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการพัฒนานักศึกษา มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาแผนการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
(4.1.3-1) และมีการก ากับติดตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆที่มีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่ได้วางไว้ (4.1-3-2) 

4.1-3-1 
4.1-3-2 
 
 

4. ประเมินความส าเร็จของ
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และกา ร พัฒ นา นั ก ศึ กษ า  ไ ด้ ป ร ะ เ มิ น
ความส าเร็จของตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประจ าปีงบประมาณ 255๙ ดังนี้ 
    1. มีโครงการในแผนส าเร็จตามก าหนด
จ านวน 5 โครงการ จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
(4.1-4-1) 
    2. มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยใน
หลักสูตรเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 1 
กิจกรรม ตามหนังสือภาควิชา พศ.วพ.รพ.ตร.
ที่ ๐๐๓๖.๒๔ (ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่
สังคม)/๔๒ ลง ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙ แจ้งข้อมูล 
นศพต.ชั้นปีที่ ๓ น าความรู้และทักษะทางด้าน
ด น ต รี ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ช า
สุนทรียศาสตร์ มาแต่งเพลงสูงวัยไม่เครียด 
(https://www.youtube.com/watch?v=X
52 jZNoCnfc) ในโครงการผู้สู งวัย สดใส 

4.1-4-1 
4.1-4-2 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
แข็งแรง ในกิจกรรมผ่อนคลาย สบายใจ สูงวัย 
ไม่เครียดของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
ผู้สู งอายุ  ชุมชนวัดชัยมงคล เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร (เป็นโครงการของบริการ
วิชาการแก่สังคม) (4.1-4-2) 
    3. นักศึกษามีความเข้าใจ เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยในระดับ
มากในกิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพร
ผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์   ( X = ๔.40) 
(4.1-4-3) และระดับมากที่สุดในโครงการ
พัฒนาทักษะด้านดนตรี ไทยให้นักศึกษา
พยาบาลต ารวจ ชมรมดนตรีไทย ( X = ๔.
51) (4.1-4-4) 
    3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยในรายวิชา
สุนทรียศาสตร์ (4.1-4-1) 
    4. นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ในทุกโครงการ (4.1-4-1) 
    5. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการเผยแพร่
กิ จกรรมด้ านการท านุ บ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธ ร รมและหรื อภู มิ ปั ญ ญา ไทยต่ อ
สาธารณชน ทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการเผยแพร่ดังนี้ 
         - เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 http://home.nursepolice.go.th/ ( 4 . 1 -
4-5) 
         - Facebook Fan Page ที่ https:// 
www.facebook.com/Nursepolicepage/  
(4.1-4-6) 
         - งานกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรีไทย 
(4.1-4-4)  

5. น า ผ ลก า ร ปร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจต ารวจ มีน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนการท านุบ ารุงศิลปะ

4.1-2-1 
4.1-5-1 
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๑๓๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

และวัฒนธรรมไทย โดยจากปีงบประมาณ 
2558 ที่พบว่า แผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยมีกิจกรรมที่วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจเป็นผู้ สนับสนุนแต่ ไม่ ได้ เป็นผู้ จั ด
กิจกรรม จ านวน 6 กิจกรรม (4.1-5-1) ใน
ปีงบประมาณ 2559 จึงตัดกิจกรรมที่ไม่ได้
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงออก คงเหลือ 5 
โครงการ/กิจกรรม ที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การประเมินผล
แผนมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน (4.1-2-1) 

  

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริ ก า ร ด้ า นท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

วิ ท ย าลั ยพยาบาลต า ร ว จ ต า ร ว จ  โ ดย
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการพัฒนานักศึกษา มีการ เผยแพร่
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน ดังนี้ 
         1. เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 
 http://home.nursepolice.go.th/ ( 4 . 1 -
4-5) 
         2. Facebook Fan Page ที่ https:// 
www.facebook.com/Nursepolicepage/  
(4.1-4-6) 
         3. งานกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรีไทย 
(4.1-4-4)  ได้แก่ 
                - พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิ
ราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
เจ้า เนื่องในงานบ าเพ็ญกุศลและงาน ๑๒ 
สิงหา พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีท้อง
สนามหลวง 
                - งานพิธีไหว้ครู วพ.รพ.ตร. 
                - งานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ๑๐ 
สถาบัน รร.ทหาร-ต ารวจ ครั้งที่ ๒๒ ณ โรง
ละครแห่งชาติ 
                -  งานดนตรี ไทย อุดมศึ กษา 
(วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร) ครั้งที่ ๔๒ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.1-4-4 
4.1-4-5 
4.1-4-6 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
                - พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิ
ราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
เจ้า เนื่องในงาน ๕ ธันวามหาราช ณ มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง(4.1.6-1) 

7. ก า ห น ด ห รื อ ส ร้ า ง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

- - 

 
เอกสำรหลักสูตร  
4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์ ในส่วนคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
 วัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา 
4.1-2-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
4.1-3-1 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนา
 นักศึกษา และรายงานการประชุม 
4.1-3-2 รายงานผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศกึษา ๒๕๕๘
 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา 
4.1-4-1 สรุปผลการประเมินแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 255๙
4.1-4-2 หนังสือภาควิชา พศ.วพ.รพ.ตร.ที่ ๐๐๓๖.๒๔ (ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม)/๔๒ ลง 
 วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งข้อมูล นศพต.ชั้นปีที่ ๓ น าความรู้และทักษะทางด้านดนตรีที่ได้
 จากการเรียนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ไปใช้ในโครงการผู้สูงวัย สดใส แข็งแรง 
4.1-4-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์    
4.1-4-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
 ชมรมดนตรีไทย 
4.1-4-5 เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ http://home.nursepolice.go.th/ 
4.1-4-6 Facebook Fan Page ที่ https://www.facebook.com/Nursepolicepage/ 
4.1.๕-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - ควรมีการปรับตัวชี้วัดของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้ชัดเจน 

http://home.nursepolice.go.th/
https://www.facebook.com/Nursepolicepage/


ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๓๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

- เพ่ิมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 - วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยควรมี
ความสอดคล้องและวัดได้ตรงกับตัวชี้วัดของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 - ขยายหรือต่อยอดความรู้และทักษะจากการเรียนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์มาใช้ในการแสดงของ
นักศึกษาในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.๑      กำรบริหำรจัดกำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่มสถำบัน 
          และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
 

ค ำอธิบำยตังบ่งชี้    สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง 
  วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก  
  สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผน 
  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา และการด าเนินงานของคณะ ให้สอดคล้องกับ  
  เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง  
  และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้ 
  บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

เกณฑ์มำตรฐำน :  
1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถความคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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๑๓๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
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 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ

วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กั บ วิ สั ยทั ศน์ ขอ งคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ  และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

      วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการ
จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ โ ด ย ใ ช้ ชื่ อ ว่ า 
“แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕7-
๒๕๖0 (5.๑-๑-๑)” โดยน าผลการ
วิ เ ค ร า ะห์  SWOT ม า เ ชื่ อ ม โ ย งกั บ
วิสัยทัศน์ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(5.๑-๑-๒) และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน( 5.1-1-3)และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลา (5.๑-๑-4) 
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ขอ งแผนกลยุ ท ธ์  โ ด ย ได้ น า เ สนอ
คณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(สภาสถาบัน) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (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 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่ วยในแต่ละหลักสู ตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์  บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

   วิ ทยาลั ยพยาบาลต า รวจ  มี กา ร
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน(5.๑-
๒-๑) โดยได้น าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมา
จัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปี พ.ศ. 
2557-2560 (5.๑-๑-2) โดยแผน
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บแผนปฏิ บั ติ
ราชการ 4 ปี วิทยาลัยพยาบาลต ารวจใน 
๔ ยุทธศาสตร์  

๕.๑-๒-๑ 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมสมรรถนะในการ
ผลิตบุ คลากรทางด้ านสุ ขภาพที่ ไ ด้
มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสถาบันเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาการบริการ
วิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ (5.๑-๑-๑ และ 
5.๑-๑-4) 

3 ด า เนินงานตามแผนบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ ป็ น ผ ล ก า ร
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถความคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มี การ
แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง(๕.๑-๓-
๑) เพ่ือวิเคราะห์ระบบความเสี่ยงและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือปัจจัย
ที่ ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ (๕๑-๓-๒) 
โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท า
แผนด า เนิน งานบริหารความ เสี่ ย ง 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รวมทั้งจัดท า
โครงการ “การบริหารความเสี่ ยง”
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๕.๑-
๓-๓) และได้ด าเนินงานตามแผนบริหาร
คว าม เ สี่ ย ง แล ะ ได้ ติ ด ต ามผลกา ร
ด าเนินงานตามแผน โดยการจัดท าแผน
และรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง รอบ 6เดือน  และ
รอบ 12 เดือน (5.1-3-๔) และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัย
พ ย า บ า ล ต า ร ว จ  ( 5 . 1 - 3 - ๕ )  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้
พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังการจัดการความเสี่ยงและวิเคราะห์
ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ ห ม่ น า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ

๕.๑-๓-๑  
๕.๑-๓-2 
๕.๑-๓-3 
๕.๑-๓-4 
5.1-3-5 
๕.๑-๓-๖ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๔๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ (5.1-
3-๖) 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล อย่ างครบถ้วนทั้ ง  ๑๐ 
ป ร ะ ก า ร ที่ อ ธิ บ า ย ก า ร
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

   วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ  มี
คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
(5.1-4-1)จ านวน 8  คน ท าหน้าที่เป็น
สภาสถาบันของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
ซึ่ งมีหน้าที่ตามค าสั่ งโดยด าเนินการ
ร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบายการ
บริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจ 
ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ในปีการศึกษา 
255๘  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการบริหารสถาบัน (5.1-4-2) 
เ พ่ื อป ร ะ เ มิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า นข อ ง
คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
(สภาสถาบัน) โดยก าหนดหัวข้อการ
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาท
หน้ าที่ ของคณะกรรมการ วิทยาลั ย
พยาบาลต ารวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
255๘ประกอบด้วย 5 ข้อ 
   1. ความรู้ความสามารถในการบริหาร 
(12 หัวข้อย่อย)  
   2. บุคลิกภาพความเป็นผู้น า (8 
หัวข้อย่อย) 
   3. คุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหาร 
(5 หัวข้อย่อย) 
   4. การด าเนินการที่เป็นระบบ(4 
หัวข้อย่อย) 
   5. หลักธรรมาภิบาล (10 หัวข้อย่อย) 
   ผลการประเมินคณะกรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โดย
คณะกรรมการประเมินการบริหาร
สถาบันในหัวข้อหลักธรรมาภิบาลพบว่า

5.๑-4-๑ 
5.๑-4-2 
5.1-4-3 
5.1-4-4 
 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๔๑ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
อยู่ในระดับ... ( ค่า x̄=          SD=          
) (๕.๑-๔-๓) 
    วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ เ ป็ น
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ท า ง
ระดับอุดมศึกษา สังกัดโรงพยาบาล
ต ารวจ ผู้บริหารสูงสุดของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจคือผู้บังคับการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วาระในการ
ด ารงต าแหน่ งขึ้นอยู่ กับการแต่ งตั้ ง
โยกย้าย โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือการ
เกษียณอายุราชการระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 255๘ 
ถึง 30 กันยายน 255๙  
   ผลการประเมินของผู้บังคับการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจโดย
คณะกรรมการประเมินสถาบันในส่วน
ของหัวข้อหลักธรรมาภิบาล พบว่าอยู่ใน
ระดับ.....( x̄ =        SD=       ) (๕.๑-
๔-๔)   

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ทั้ งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ส่งผลงาน
แผนการจัดการความรู้  (KM Action 
Plan) เรื่องรูปแบบและแนวทางการ
เขียนแผนการจัดการเรียนเรียนเผยแพร่
ในงาน KM day ของโรงพยาบาลต ารวจ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
(๕.๑-๕-๑) 

5.๑-๕-๑ 
 
 

6 ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

   วิทยาลั ยพยาบาลต า รวจ มี แผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
2557-2560 
(5.1-6-1) และมีแผนพัฒนาบุคลากร  
ฝ่ายสนับสนุน ประจ าปี 2555 - ๒๕๕๘  
(5.1-6-2)  โดยมีการจัดท าโครงการ
ต่างๆ ดังนี้  

5.1-6-1 
5.1-6-2 
5.1-6-3 
5.1-6-4 
5.1-6-5 
5.1-6-๖ 
5.1-6-๗ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๔๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
 -โครงการพัฒนาเ พ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร  
 -โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
 -โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
 -โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา                                                               
 -โครงการส่งบุคลากรประชุมสัมมนา 
 -โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 
 -โครงการเพ่ิมคุณวุฒิข้าราชการต ารวจ
และบุคลากร(เฉพาะทาง)  (5.1-6-3)  
   นอกจากการด าเนินการตามโครงการ
ข้างต้นแล้ววิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้
จัดส่งบุคลากรลูกจ้างเข้าร่วมการอบรม
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม กั บ ต้ น สั ง กั ด
โรงพยาบาลต ารวจ (5.๑-๖-4) 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้สรุปการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในปี
การศึกษา 255๘ (5.1-6-5) 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้น าผลสรุป
การด าเนินการตามแผนฯ ไปปรับปรุง
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป 
(5.1-6-6) โดยคณะกรรมการบริหาร 
วพ.   ได้มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ เป็นระยะ (5.1-
6-7) 

 

7 ด า เนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดค ล้ อ ง กั บ พัน ธ กิ จ แล ะ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่
ป ร ะกอบด้ วย  กา รควบคุ ม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการก ากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพภายในตามแผนการด าเนินการ
การประกันคุณภาพ     (5.1-7-1) โดย
มีการประชุมก ากับติดตาม  อย่ า ง
ต่อเนื่อง (๕.๑-๗-๒) และจัดประชุมร่วม
จัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา  255๘  รวมทั้งมี
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ (5.1-7-3) และ
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงาน

5.๑-๗-๑ 
5.๑-๗-๒          
5.๑-๗-๓           
๕.๑-๗-๔ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๔๓ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ส่ ง ใ ห้ แ ก่  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ฯ  
(๕.๑-๗-๔) 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
7 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน  
5.๑-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๖0  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.๑-๑-๒ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT analysis)   
5.๑-๑-๓ แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (พ.ศ. 2557 - 2560) 
5.๑-๑-๔ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5.๑-๑-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 1/255๘ วาระท่ี  ๓.๓ 
  เมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม 255๘  
5.๑-๒-๑ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วยสัดส่วนค่าใช้จ่าย) 
5.๑-๓-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง 
5.๑-3-2 วิเคราะห์ระบบความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 
๕.๑-๓-๓ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “การบริหารความเสี่ยง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๕๘ 
๕.๑-๓-๔ รายงานสรุปผลการการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  
5.๑-3-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 2/255๘ วาระท่ี 3.๓  
    เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 255๘ 
5.๑-3-๖ แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
5.1-4-1 ค าสั่งคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหาร
 ความเสี่ยงรอบ 6 เดือน  และแผนบริหารความเสี่ยงในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 
5.1-4-2 ค าสั่งคณะกรรมการประเมินการบริหารสถาบัน 
5.1-4-3 ผลการประเมินคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-4-4 ผลการประเมินผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-5-๑ หนังสือ วพ.รพ.ตร. ที่ 00๓๖.๒๑/๑๐๓๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ส่งผลงานการ
 จัดการความรู้  “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM 
 Process) 
5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.  2557 – 2560 
5.1-6-2 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน ประจ าปี พ.ศ.  2555 – 2558 
5.1-6-3 โครงการต่างๆ ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5.1-6-4 หนังสือส่งบุคลากรเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๔๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

5.1-6-5 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
5.1-6-6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
5.1-6-๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วาระที่ ๓ หัวข้อที่ ๓.๒ เมื่อ  
 วันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๘ และ ครั้งที่ 2/2558  วาระที่ 3 หัวข้อ 3.2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2558   
 และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วาระท่ี ๓.๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
5.1-7-1  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  255๘ 
5.1-7-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. 
5.1-7-3  หนังสือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วพ.รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๒๔(ประกัน
 คุณภาพ)/๐๑ ลง ๑๒ ม.ค.๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
 ๒๕๕๘ , ที่ ๐๐๓๖.๒๔ (ประกันคุณภาพ)/๗๓  ลง ๔ ส.ค.๒๕๕๙,  ที่ ๐๐๓๖.๒๔ (ประกัน
 คุณภาพ)/๘๙ ลง ๒๙ ส.ค.๒๕๕๙  เรื่อง ขอติดตาม Improvement Plan  ประจ าปีการศึกษา
 ๒๕๕๘ 
๕.๑-๗-๔  SAR  ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๔๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ 
   หลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบ 
   คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะ 
   มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ   
   เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
   ก าหนด  สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ

การ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดี 
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร

หลักฐำน 
1 มีระบบและกลไกในการ

ก ากับติดตามการด าเนิน 
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม 
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ
ส านั ก ง านคณะกรรมการการ อุดมศึ กษา  โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ วพ. 
ได้ปรับปรุ งการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ

5.3-1-1 
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๑๔๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร
หลักฐำน 

 การศึกษาภายในของ วพ. ให้สอดคล้องกับคู่มือฯ 
ดังกล่าว (5.3-1-๑)  และผลักดันให้มีด าเนินการด้าน
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนฯ  
เพ่ือให้การด าเนินงานครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ในระดับ
หลักสูตร  

2 มีคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก โดย
ก าหนดอ านาจหน้าที่ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ (5.3-2-1) โดยมีการด าเนินการตาม
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่จัดท าขึ้น
เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง (5.3-2-2) และก ากับ 
ติดตาม ให้คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พยาบาล 
มีการด าเนินการสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และจัดท า
รายงานประเมินตนเองส่งให้แก่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ ตามก าหนดเวลา (5.3-2-3 ) รวมถึงมีการ
รายงานผลการก ากับ ติดตามให้คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย (5.3-2-๔) พิจารณาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

5.3-2-1  
5.3-2-2  
5.3-2-3  
5.3-2-๔ 
 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ให้ เกิดผล
ตามองค์ประกอบการ 
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดย 
  ๑) มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
มีการดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การพยาบาล และ
อุปกรณ์การศึกษาให้พร้อมใช้และเพียงพอ  มีการ
จัดการแหล่งฝึกที่ เหมาะสม มีการพัฒนาระบบ
ห้องสมุด (5.3-3-1) ระบบสารสนเทศการศึกษา 
(ระบบ SISA)   ระบบ E-learning  ระบบ E-Journals 
และระบบ E-books (5.3-3-2) เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน  รวมถึงมีการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
  ๒) มีการจัดสรรทรัพยากรโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
(5.3-3-3)  และมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนา

5.3-3-1  
5.3-3-2  
5.3-3-3  
5.3-3-4  
5.3-3-5  
5.3-3-6  
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ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร
หลักฐำน 

นักศึกษาโดยก าหนดเป็นแผนงาน “พัฒนานักศึกษา
และส่ ง เสริ ม อัตลั กษณ์และ เอกลั กษณ์ ”  ไว้ ใน
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 255๙ (5.3-3-4) 
ตลอดจนมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา (5.3-3-5) 
  ๓)  มีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทั้งการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา
อาจารย์  โดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการต่างๆ ไว้
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๘๘๙ (5.3-3-4)   
  ๔) มีวารสารพยาบาลต ารวจ ในฐานข้อมูล TCI เพ่ือ
รองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ (5.3-3-๖) 
  ๕) มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินการ
เรียนการสอนและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบ TQF (5.3-3-
7 )  รวมถึ ง ใช้ ข้ อมู ลจากระบบสารสน เทศเ พ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการเรียน
การสอน  (5.3-3-8) 
   ๖) จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
ศึกษา (5.3-3-9) ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ เพ่ือ update ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้บุคลากรใน วพ. ได้รับทราบอย่าง
กว้างขวาง และเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

4 มีการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรตามก าหนดเวลา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลฯ  ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (5.3-2-3) ซึ่ง
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ  จากนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ  จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255๗ (5.3-4-1) และ
น าเสนอผลการประเมินในที่ประชุมเพ่ือการพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (5.3-4-2) จากนั้น 
เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย (5.3-4-3) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5.3-4-1  
5.3-4-2  
5.3-4-3 
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๑๔๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร
หลักฐำน 

5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดี 
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255๗ และ
ข้อเสนอแนะจากทั้งคณะกรรมการประเมินและจาก
คณะกรรมการวิทยาลัย มาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement plan) (5.3-5-1) โดยให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ทุกตัวมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ผลการประกันคุณภาพ และเสนอแนวทางพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพของวิทยาลัยฯ  โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ มีการก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบ
น าผลจากการประเมินคุณภาพ และแนวทางพัฒนาไป
พิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้ผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น (5.3-
5-2)   

5.3-5-1  
5.3-5-2 
 

6 มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
กล่าวคือ 
   - มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
   - คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
   - มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด   
   - มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยด าเนินการครบตามตัว
บ่งชี้ TQF 1 – 5 

5.3-6-1  

 
เอกสำรหลักฐำน 
5.3-1-1  แผนงานการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
             ปีการศึกษา 255๘ 
5.3-2-1  ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๐๒/255๙ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานเชิง 
             ยุทธศาสตร์ : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
5.3-2-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 255๘ 
5.3-2-3  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558  ๑๔๙ 
 

5.3-2-๔  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ประจ าปีการศึกษา 255๘ 
5.3-3-1  ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 
5.3-3-2  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบ SISA ระบบ E-learning  ระบบ E-Journals และระบบ E-  
    books 
5.3-3-3  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
5.3-3-4  แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
5.3-3-5  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
5.3-3-6  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบวารสารพยาบาลต ารวจ (ThaiJo) 
5.3-3-7  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลการ  
   จัดการเรียนการสอน 
5.3-3-8  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน 
5.3-3-9  หน้าเว็บไซต์ การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.3-4-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255๗ 
5.3-4-2  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 
5.3-4-3  รายงานการประชุม คณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 
5.3-5-1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.3-5-2  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา   
   เรื่อง "การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ" (Improvement plan) 
5.3-6-1  ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ 
             หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 

 
5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

5 คะแนน 
 

  คะแนน  

 
จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ชัดเจน และด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.  ทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาและร่วมมือใน
การจัดท ารายงานประเมินตนเองครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้และทุกระดับ 

๓.  นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้กระบวนการ 
PDCA  



ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
 

๑๕๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนำ 
        ๑.  การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายยังไม่ครอบคลุมบุคลากรในหน่วยงานทุกคน 
บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม

คุณภาพในองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๕๑ 
 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 4 
ผลกำรด ำเนินงำนในระดับสถำบัน 

 
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 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๕๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการทุกหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
สูตรกำรค ำนวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ค่าคะแนนประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 
เท่ากับ ................ 

๑.๑-๑   

 
เอกสำรหลักฐำน 
๑.๑-๑  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๓.๕๑ คะแนน ......... คะแนน ........... คะแนน บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๓.๕๑ คะแนน    
 
จุดแข็ง 

๑. มีการด าเนินงานหลักสูตรที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง ทันสมัยกับบริบทปัจจุบัน  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยศึกษาบริบทปัจจุบัน 

และศึกษาจากกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๕๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ
สถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน 
   เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค ๒ 
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น 
   คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐  

สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 

 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกคิด
เป็นร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ าจ านวน 
๓๙ คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกในทุกสาขา จ านวน ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๓๘ ซึ่งเทียบเป็นคะแนนได้ ๑.๙๒ คะแนน  
(๑.๒-๑, ๑.๒-๒)  

๑.๒-๑  
๑.๒-๒ 

 
เอกสำรหลักฐำน  
๑.๒-๑  เอกสารสรุปคุณวุฒิของอาจารย์ทั้งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ตั้งแต่ ส.ค. ๒๕๕๘ ถึง ก.ค. 
 ๒๕๕๙) 
๑.๒-๒ ส าเนาปริญญาบัตรแสดงคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  X 100    

         จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก      X ๕      
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
              ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
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๑๕๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

๕ คะแนน 
 

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๓๘ 

๑.๙๒ คะแนน   ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. งบประมาณให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมีไม่เพียงพอ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากข้ึนและต่อเนื่อง 
๒. จัดสรรงบประมาณหรือแจ้งแหล่งทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๕๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ       

เกณฑ์กำรประเมิน 
      เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค ๒ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐  

สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
   คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีอาจารย์ประจ า จ านวน 
๓๙ คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้ 
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน   
      - รองศาสตราจารย์ จ านวน ๑0 คน 
  รวมอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ ๔1.03 ซึ่งเทียบเป็นคะแนนได้ ๓.42 
คะแนน (๑.๓-๑, ๑.๓-๒) 

๑.๓-๑  
๑.๓-๒ 

 
เอกสำรหลักฐำน  
๑.๓-๑ รายชื่ออาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๑.๓-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ      X ๕       
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                   ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทีมีต าแหน่งทางวิชาการ    X  ๑๐๐ 
         จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
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๑๕๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน 

(ร้อยละ ๖๐) 
อาจารย์พยาบาลที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ ๔
1.03 

๓.42 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ ให้อาจารย์มีโอกาสก้าวหน้าทางต าแหน่ง
วิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ภาระงานของอาจารย์มาก ท าให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้อาจารย์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อครบก าหนดเวลา 
๒. สนับสนุนเวลาให้อาจารย์พัฒนาตนเองโดยท าเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการให้มากข้ึน 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๕๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.4  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าใน
ระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้
ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ  การบริการจัดหางาน  แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า   

เกณฑ์มำตรฐำน ๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่ อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อ ไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 

 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๑ จัดบริการให้ค าปรึกษา

ทางวิชาการ แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
ในสถาบัน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดระบบการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาตามระบบงานให้ค าปรึกษา (๑.4-๑-
๑) โดยมีการแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา ในสัดส่วน (๑:6) (๑.4-๑-
2) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะได้รับการ
อบรมด้านการปรึกษาแก่นักศึกษาในโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา (๑.4-๑-3) 
และมีการติดตามการให้ค าปรึกษาของอาจารย์

๑.4-๑-๑ 
๑.4-๑-๒ 
๑.4-๑-๓ 
๑.4-๑-๔ 
๑.4-๑-๕ 
๑.4-๑-๖ 
๑.4-๑-๗ 
๑.4-๑-๘ 
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๑๕๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
กับนักศึกษาจากบันทึกการให้บริการปรึกษาซึ่ง
นักศึกษาจะต้องได้รับการให้ค าปรึกษาทางด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตอย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาค
การศึกษา (๑.4-๑-4) ส่วนด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
เพ่ือให้ค าแนะน าและให้การช่วยเหลือนักศึกษา
ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมชมรมของสภา
นักศึกษาพยาบาลต ารวจ (๑.4-๑-5) และมีการ
จัดพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
พยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (๑.
4-1-6) และกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตและหลักสู ตรผู้ ช่ ว ยพยาบาล 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (๑.4-๑-7) และ
โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(๑.4-๑-8) เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ทางด้านวิชาการ  หลักสูตร การเรียนการสอน 
ระเบียบวินัย และสายสัมพันธ์ระหว่างพ่ีกับน้อง
ก่อนเข้ารับการศึกษา  

๒ มี ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานที่ ให้บริการ
กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ น อ ก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

วิทยาลั ยพยาบาลต ารวจ มีการให้ข้ อมูล
ทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมทางการศึกษา โดยให้
นักศึกษาเขียนค าร้องและประวัติส าหรับการ
ขอรับทุนการศึกษา (๑.4-2-1) หรือทุนกู้ยืม
ทางการศึกษา (๑.4-2-2) โดยภายหลังการส่ง
ค าร้องจะมีการพิจารณาทุนและมีประกาศ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เรื่อง รายชื่อผู้รับ
ทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยมี
จ านวนทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
จ านวน 101 ทุน (๑.4-2-3) นอกจากนี้
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการ ให้ข้อมูล
หน่วยงานที่ ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร ทั้งแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษาในโครงการจัดหางานให้นักศึกษา
พยาบาลท าในระหว่างวันหยุดและวันปิดภาค
เรียน ปีการศึกษา 2558 (๑.4-๒-4) 

๑.4-๒-๑ 
๑.4-๒-2 
๑.4-๒-3 
๑.4-๒-4 
๑.4-๒-5 

๓ จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเ พ่ือการท างาน

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน เมื่อใกล้

๑.4-๓-๑ 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๕๙ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัดกิจกรรม
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลต ารวจที่มีการ
บรรยายพิเศษ เรื่องพลังสุขในวิชาชีพพยาบาล 
และมีการออกบูตของสถานประกอบการ
พยาบาลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพ่ือ
เป็นประโยชน์ ในการหางานของนักศึกษา
ภายหลังส าเร็จการศึกษา (๑.4-๓-1) และมี
กิ จ ก ร ร ม พิ ธี ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่  4 ที่มีการ
ประดับขีดหมวกพยาบาล การติดเข็มพยาบาล 
มอบโล่รางวัล และใบประกาศรับรองการส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เพ่ือเป็น
การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล
และพร้อมที่จะปฏิบัติงานพยาบาลภายหลัง
ส าเร็จส าเร็จการศึกษา   (๑.4-3-2) 

๔ ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุก
ข้อ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

ผลการประเมินกิจกรรมในข้อ ๑ - ๓ ดังนี้ 
     1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่
ปรึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘ มีผลการประเมินมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
๔.81, S.D. = 0.89) (๑.4-๑-3) 
     2.  กิจกรรมพิธีปฐมนิ เทศและประชุม
ผู้ปกครอง นักศึ กษาพยาบาลต ารวจและ
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล มีผลการประเมินมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
๔.๗๖, SD. = ๐.๖๑) (๑.4-1-6) 
     3 .  กิ จกรรมปรับ พ้ืนฐ านและพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีผลการประเมินมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๔๘, 
SD. = ๐.๖๙) และผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะ 
อยากให้เพ่ิมการจัดกิจกรรมเพ่ือท าความรู้จัก
ผู้เรียนด้วยกันให้มากขึ้น (๑.4-1-7)  
     4. โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ มีผลการประเมินมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๖๗, SD. = 
๐.๗๑) และมีปัญหาและอุปสรรคในการ

๑.4-๑-3 
๑.4-1-6 
๑.4-1-7 
๑.4-1-8 
๑.4-๒-4 
๑.4-๓-1 
๑.4-๓-2 
 
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๖๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ด าเนินงาน คือ การด าเนินการล่าช้าเนื่องจาก
บางกิจกรรมใช้เวลามากเกินไป นักศึกษาผู้จัด
กิจกรรมมีจ านวนน้อยท าให้ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไม่เหมาะสมเท่าที่ควร (๑.4-1-
8) 
     5. โครงการจัดหางานให้นักศึกษาพยาบาล
ท าในระหว่างวันหยุดและวันปิดภาคเรียน ปี
การศึกษา 2558 มีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33, SD. 
= ๐.58) (๑.4-๒-4) 
     6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษา
พยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๔ มีผลการประเมินมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ( X = 
๔.๒๐, SD. = ๐.๕๑) (๑.4-๓-1) 
     7. กิจกรรมพิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มีผลการ
ประเมินมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (
X = ๔.๒๐, SD. = ๐.๕๑) และมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับการจัดกิจกรรมครั้ งต่อไปคือ ควร
เพ่ิมเติมที่นั่งส าหรับผู้ปกครองในอาคารให้มี
อย่างเพียงพอ (๑.4-3-2) 

๕ น าผลการประเมินจาก
ข้อ ๔ มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้น าผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมที่จัดให้บริการนักศึกษา มา
ปรับปรุงพัฒนา จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
     1 .  กิ จกรรมปรับ พ้ืนฐ านและพัฒนา
บุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยปรับ
กิจกรรมให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักกันเพ่ิมมาก
ขึ้น และด าเนินการจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่
จากศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีต ารวจกลางหนอง
สาหร่าย และเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมจาก
ค่ายพระราม 6 จว.เพชรบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ยุทธวิธีต ารวจกลางหนองสาหร่าย ต.หนอง
สาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา (1.4-5-
1) 

๑.๔-๕-๑ 
1.4-5-2 
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รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๖๑ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
     2. โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ที่มีการปรับปรุงกิจกรรมเป็น 2 ช่วงคือ 
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 เป็นกิจกรรมรับ
น้องใหม่ที่เน้นการฝึกระเบียบแถว สันทนาการ 
พ่ีสอนน้อง และกลุ่มสัมพันธ์ ส่วนช่วงที่ 2 วันที่ 
8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559 ที่จัดกิจกรรม
เป็นด้านวิชาการ ด้านสายสัมพันธ์ ด้านระเบียบ
วินัย (1.4-5-2) 

๖ ให้ข้อมูลและความรู้ที่
เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ผ่านทาง
เ ว็ บ ไ ซ ต์  http://www.nursepolice.go.th/ 
(๑.4-6-1)และ Facebook Fan Page ของ
วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ 
( https://www.facebook.com/Nursepolic
epage/) (๑.4-6-2) และในปีการศึกษา 2558 
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า ดังนี้ 
1. การประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล (๑.4-6-3) 
2. กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนส าหรับอาจารย์ใหม่และพยาบาลพ่ี
เลี้ยง (๑.4-6-4) 
3. ประชุมวิชาการประจ าปี  ๒๕๕9 เรื่อง 
“ความท้าทาย : กับความพร้อมรับมือธรณีภัย
พิบัติ” ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ       (๑.4-6-4) 

๑.4-6-1 
๑.4-6-2 
๑.4-6-3 
๑.4-6-4 
๑.4-6-5 

 
เอกสำรหลักฐำน  
๑.4-๑-๑ ระบบงานให้ค าปรึกษา นศพต. และ นรผ. 
๑.4-๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕8 
๑.4-๑-๓ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑.4-๑-๔ บันทึกการให้บริการปรึกษา 
๑.4-๑-๕ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
๑.4-๑-๖ รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาพยาบาล  
   ต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
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๑๖๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

๑.4-๑-๗ รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษา 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา  
  ๒๕๕8 

๑.4-๑-๘ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.4-๒-๑ บันทึกการขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.4-2-2 เอกสารขอทุนกู้ยืม ปีการศึกษา 2558 
๑.4-2-3 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
๑.4-๒-4 โครงการจัดหางานให้นักศึกษาพยาบาลท าในระหว่างวันหยุดและวันปิดภาคเรียน  

  ปีการศึกษา 2558 
๑.4-๓-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๔ 
๑.4-3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
   ชั้นปีที่ 4  
๑.4-๕-๑ กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2559 
๑.4-5-2 โครงการรับน้องใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
๑.4-6-1 เว็บไซต์ http://www.nursepolice.go.th/  
๑.4-6-2 Facebook ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจhttps://www.facebook.com/Nursepolicepage/ 
๑.4-6-3 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

  ทางการพยาบาล 
๑.4-6-4 กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับอาจารย์ใหม่และพยาบาลพ่ีเลี้ยง 
๑.4-6-5 กิจกรรมประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๕9 เรื่อง “ความท้าทาย: กับความพร้อมรับมือธรณีภัย  
  พิบัติ” 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
  -  

จุดที่ควรพัฒนำ 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๖๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง 

เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม 
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

เกณฑ์มำตรฐำน ๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

 ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้
ให้ครบถ้วน 

 - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน    
 - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือการ 
พัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๑ จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ น
ภาพรวมของสถาบัน โดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ .  ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยกระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักของ
องค์การ ที่ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในกลยุทธ์
ที่  ๒  การ พัฒนานั กศึ กษา /บัณฑิต  และ

๑.๕-๑-๑ 
๑.๕-๑-๒ 
๑.๕-๑-๓ 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๖๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (๑.๕-๑-๑) 
และมีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ (๑.๕-๑-๒) และมีการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาทั้ง ๑๗ ชมรม ได้
มีส่วนร่วมในการน างบประมาณไปด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของชมรมตามแผนที่ได้วางไว้ 
(๑.๕-๑-๓) 

๒ ในแผนการจัดกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน 
กิจกรรมที่ส่งเสริม ดังนี้ 
-กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ีก าหนดโดย
สถาบัน    
-กิจกรรมกีฬา หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้จัดกิจกรรมใน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ได้แก่ 
        - ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรมพิธี
ไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการมอบโล่
รางวัลเรียนดีโล่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี 
และโล่นักเรียนผู้ช่วยผู้บั งคับบัญชาให้กับ
นักศึกษาที่ ได้แสดงออกซึ่ งความเสียสละ 
ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและในงานมอบหมาย อีกทั้งเป็นผู้ที่มี
ผลการเรียนดี (๑.5-๒-1) 
        - ด้านความรู้ มีกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ (1.5-2-2) 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ทางวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        -  ด้ านทั กษะทางปัญญา  มี ก ารจั ด
โครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะ
ฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้นักศึกษา
สามารถปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์
จ าลองที่เป็นเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย  (1.5-
2-3) 
        - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ มีการจัดโครงการรับน้อง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (1.5-2-4) ที่มีการ

๑.๕-๒-๑  
๑.๕-๒-๒ 
๑.๕-๒-3 
๑.๕-๒-4 
๑.๕-๒-5 
๑.๕-๒-6 
๑.๕-๒-7 
๑.๕-๒-8 
๑.๕-๒-9 
๑.๕-๒-10 
๑.๕-๒-11 
๑.๕-๒-12 
๑.๕-๒-13 
๑.๕-๒-14 
๑.๕-๒-15 
๑.๕-๒-16 
๑.๕-๒-17 
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๖๕ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนนักศึกษา 
นักศึกษากับรุ่นพ่ี และนักศึกษากับบุคลากร 
โดยมีการสอดแทรกระเบียบวินัยและหน้าที่
ความรับผิดชอบ  
        - ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การสอดแทรกอยู่ ในกิ จกรรม พิธี ไหว้ ครู  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มีการให้นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดค ากลอนวันไหว้
ครูมาอ่านบทกลอนให้ผู้ร่วมงานได้ฟัง และมี
การอ่านบทกลอนชมพานไหว้ครูของแต่ละชั้นปี 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด 
อ่าน และเขียน โดยสามารถอ่านและถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดี (๑.๕-๒-๑) 
    2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
        -  ในแผนงาน พัฒนานั กศึ กษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ปีงบประมาณ 
2559 มีโครงการกิจกรรมนักศึกษาซึ่งเป็นหนึ่ง
ในแผนงบประมาณสภานักศึกษาพยาบาล
ต ารวจ (ประจ าปีการศึกษา 2558) ที่สนับสนุน
ภารกิจชมรมกีฬา (1.5-2-5) และยังมีการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมนักศึกษา (ประจ าปี งบประมาณ 
2559) จากเงินรายได้สถานศึกษาให้แก่ชมรม
กีฬา 9 ชมรม โดยมีโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรม
กีฬาดังต่อไปนี้ 
           2.1 โครงการกีฬาเทเบิลเทนนิสสื่อ
สัมพันธ์ (1.5-2-6) 
           2.2 โครงการกรีฑาสื่อสัมพันธ์ (1.5-
2-7) 
           2.3 โครงการกีฬาแบตมินตันสื่ อ
สัมพันธ์ (1.5-2-8) 
           2.4 โครงการกีฬาบาสเกตบอลสื่อ
สัมพันธ์ (1.5-2-9) 
           2.5 โครงการวอลเลย์บอลสื่อสัมพันธ์ 
(1.5-2-10) 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๖๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
           2.6 โครงการเปตองสานสัมพันธ์  
(1.5-2-11) 
           2.7 โครงการแอโรบิกสานสัมพันธ์  
(1.5-2-12) 
           2.8 โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์  
(1.5-2-13) 
           2.9 โครงการเตรียมความพร้อม
กิจกรรมกองเชียร์และขบวนพาเหรด (1.5-2-
14) 
    3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
           3.1 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด (1.5-
2-15) 
           3.2 โครงการโลหิตธารน้ าใจ (give 
blood give life) (1.5-2-16) 
    4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
           4.1 กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอ
พรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ (1.5-2-17) 
           4.2 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (๑.๕-๒-๑) 

๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษาในตามแผนพัฒนาระบบและกลไก
และสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในโครงการ 
“พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ 
PDCA  ของนักศึกษา” เ พ่ือให้นักศึกษาใช้
กระบวนการ PDCA  ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือพัฒนาตนเองได้ ผ่านกิจกรรม 
“สร้างแกนน านักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
ตามวงจร PDCA” และกิจกรรม “สัมมนา
ผลงานคุณภาพตามวงจร PDCA” (1.5-3-1) 

1.5-3-1 

๔ ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมา

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และน ามาปรับปรุง ดังนี้ 
      - กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ พบว่า นักศึกษาพยาบาลต ารวจได้
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๑.๕-๒-๑  
๑.๕-๒-๒ 
๑.๕-๒-3 
๑.๕-๒-4 
๑.๕-๒-15 
๑.๕-๒-16 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๖๗ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

ในระดับมาก( X =๔.๓๕ , S.D. =.๓๕) แต่มี
ปัญหาในการนัดเวลาซ้อมพิธีการไหว้ครูที่ไม่
สามารถท าได้พร้อมกันทุกชั้นปี ท าให้ต้องซ้อม
หลายรอบ และนักศึกษาไม่เข้าร่วมพิธีทุกชั้นปี 
( ๑ . ๕ - 2 - ๑ )  ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ขป ฏิ ทิ น
ก าหนดการกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ (๑.๕-๔-1) คือ มีหนังสือถึงฝ่ายวิชาการ
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาปฏิทิน
ก าหนดการกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา
การจัดตารางเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน 
      - กิจกรรมกีฬาในปีงบประมาณ 2559 ยัง
ไม่มีการประเมินผลโครงการเนื่องจากอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 
      - กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษา
พยาบาลต ารวจ มีผลการประเมินพบว่ า 
นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีใน
วิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และมั่นใจ
ต่อการปฏิบัติงานในอาชีพในระดับมาก ( X = 
๔.20) และสามารถเตรียมความพร้อมและได้
แนวทางในการปฏิบัติงานในระดับมาก ( X = 
๔.40)  (1.5-2-2)  
      - โครงการเสริมทักษะการพยาบาลใน
ภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย มีผลการ
ประ เมิ นพบว่ า  นั กศึ กษาน าความรู้ และ
ประสบการณ์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระดับมาก (X = ๔.33, S.D. = .64) (1.5-2-
3) 
      - โครงการรับน้อง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ มีผลการประเมินพบว่า นักศึกษารุ่น
น้องได้สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีซึ่ง
กันและกันในระดับมาก (X = ๔.23) สามารถ
ปรับตัวและได้เรียนรู้ชีวิตภายในสถาบันใน
ระดับมากท่ีสุด (X = ๔.66) (1.5-2-4) และมี
การน าผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัด

๑.๕-๒-17 
๑.๕-๔-1 
๑.๕-๔-2 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๖๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
โครงการรับน้อง ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นจัดการกิจกรรม 2 
ช่วง คือ วันที่  3-4 สิงหาคม 2559 เป็น
กิจกรรมรับน้องใหม่ที่เน้นการฝึกระเบียบแถว 
สันทนาการ พ่ีสอนน้อง และกลุ่มสัมพันธ์ ส่วน
ช่วงที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559 
ที่จัดกิจกรรมเป็นด้านวิชาการ ด้านสายสัมพันธ์ 
ด้านระเบียบวินัย (๑.๕-๔-2) 
      - โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ผลการ
ประเมินพบว่า นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในการ
บ าเพ็ญประโยชน์ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.
70 , S.D. = .49) และมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมในระดับมาก ( X = 
๔.30, S.D. = .47) (1.5-2-15) 
      - โครงการโลหิตธารน้ าใจ (give blood 
give life) มีผลการประเมินพบว่า นักศึกษารู้สึก
ภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตเพ่ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.88, S.D. = .33) 
และรู้สึกตระหนักถึงการมีจิตอาสาในระดับมาก
ที่สุด (X = ๔.91, S.D. = .30) (1.5-2-16) 
      -  กิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพร
ผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ มีผลการประเมิน
พบว่า นักศึกษาพยาบาลต ารวจได้แสดงออกถึง
การรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของไทยพบว่า
อยู่ ในระดับมาก ( X = ๔.๔๕ , S.D. = .๔๐) 
(1.5-2-17)  

๕ ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการติดตามประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
นักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีผลการ
ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ดังนี้ 
      1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับมาก (๑.๕-๕-๑) 

1.5-2-15 
1.5-2-16 
1.5-2-17 
๑.๕-๕-๑ 
๑.๕-๕-2 
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๖๙ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
      2. นักศึกษามีอัตลักษณ์ตามที่วิทยาลัย
พยาบาลก าหนด จากโครงการจิตอาสาพัฒนา
วัด (1.5-2-15), โครงการโลหิตธารน้ าใจ (give 
blood give life) (1.5-2-16), และโครงการ
รักษ์สะอาด (1.5-2-17) 
      3. นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ จากการจัดการประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2559 เรื่อง “ความท้าทาย : กับ
ความพร้อมรับมือธรณีภัยพิบัติ” (1.5-5-2) 

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

-  

 
เอกสำรหลักฐำน  
๑.๖-๑-๑  แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.๖-๑-๒   แผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.๖-๑-๓   บันทึกข้อความการขอรับจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรม/โครงการกิจกรรมนักศึกษา  
 (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
๑.๕-๒-๑  รายงานสรุปผลด าเนินงานกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.๕-๒-๒ รายงานสรุปผลด าเนินงานกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
๑.๕-๒-3 รายงานสรุปผลด าเนินงานโครงการเสริมทักษะการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสา
 ธารณภัย 
๑.๕-๒-4 รายงานสรุปผลด าเนินงานโครงการรับน้อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.๕-๒-5 รายงานสรุปผลด าเนินงานแผนงบประมาณสภานักศึกษาพยาบาลต ารวจ  (ประจ าปีการศึกษา 
 2558)  
๑.๕-๒-6 โครงการกีฬาเทเบิลเทนนิสสื่อสัมพันธ์ 
๑.๕-๒-7 โครงการกรีฑาสื่อสัมพันธ์ 
๑.๕-๒-8 โครงการกีฬาแบตมินตันสื่อสัมพันธ์ 
๑.๕-๒-9 โครงการกีฬาบาสเกตบอลสื่อสัมพันธ์ 
๑.๕-๒-10 โครงการวอลเลย์บอลสื่อสัมพันธ์ 
๑.๕-๒-11 โครงการเปตองสานสัมพันธ์ 
๑.๕-๒-12 โครงการแอโรบิกสานสัมพันธ์ 
๑.๕-๒-13 โครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ 
๑.๕-๒-14 โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมกองเชียร์และขบวนพาเหรด 
๑.๕-๒-15 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๗๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

๑.๕-๒-16 โครงการโลหิตธารน้ าใจ (give blood give life) 
๑.๕-๒-17 รายงานสรุปผลด าเนินงานกิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์ 
1.5-3-1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA  
 ของนักศึกษา” 
๑.๖-๔-๑  ปฏิทินก าหนดการกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙, และตารางสอนสัปดาห์ไหว้ครู 
1.6-4-2 โครงการรับน้อง ประจ าปีการศึกษา 2559 
๑.๖-๕-๑   สรุปผลการประเมินแผนพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจ าปี
 งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.6-๕-2  รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการประชุมวิชาการประจ าปี 2559 เรื่อง “ความท้า
 ทาย: กับความพร้อมรับมือธรณีภัยพิบัติ” 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน 4 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนำ  
 - ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนานักศึกษา 
 - ปรับปรุงวัตถุประสงค์แผนและโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 - เขียนแผนพัฒนานักศึกษาโดยอิงจากตัวชี้วัด หลักเกณฑ์การประเมิน และท าการวัดและประเมิน
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี

คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน
ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุน
ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย  การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 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 เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๗๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๑ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยบนเว็บไซต์ วพ.(๒.๑-๑-๑) 
ที่บุคลากรของ วพ.สามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดย
มีคณะกรรมการวิจัยฯ ท าหน้าที่ รวบรวม 
จั ด เ ก็ บ  แ ล ะจั ด ก า ร เ พ่ื อ ให้ ส าม า ร ถน า
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้  เนื้อหาส าคัญ
เพ่ือใช้ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จะเก่ียวกับ 
   - คู่มือการบริหารงานวิจัย ได้แก่  ความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย วพ.  การขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย  ระบบสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัย  การจดลิขสิทธิ์งานวิจัย และ ระบบ
และกลไกส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยกับ
องค์กรภายนอก 
   - ตัวอย่างและแบบฟอร์มการท าวิจัย 
   - การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและนวัตกรรมบนเว็บไซต์  
    นอกจากนั้น วพ.ต ารวจ ยังมีระบบ E-
journal และ  E-book ( ๒ . ๑ -๑ -๒ )  ที่ ช่ ว ย
สนับสนุนการค้นคว้าเพ่ือการผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ และร่วมเครือข่ายกับสมาคม
ศิษย์ เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบ
วารสารพยาบาลต ารวจ เพื่อรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในแบบสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ผ่านระบบ online (Thai JO)  (๒.๑-๑-๓) 

๒.๑-๑-๑  
 ๒.๑-๑-๒  
 ๒.๑-๑-๓  
 
 
 

๒ สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อ ย่ า ง น้ อ ย ใ นป ร ะ เ ด็ น
ต่อไปนี้ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือเป็นศูนย์ในการ
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯรวมถึง

 ๒.๑-๒-๑  
๒.๑-๒-๒  
๒.๑-๒-๓  



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๗๓ 
 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ ให้ ค าปรึ กษาและ
สนับสนุนการวิจัย 
- ห้ อ ง ส มุ ด ห รื อ แ ห ล่ ง
ค้นคว้ าข้อมูลสนับสนุน
ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 
 
- สิ่งอ านวยความสะดวก
ห รื อ ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีส ารสน เทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-  กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ
จั ด ใ ห้ มี ศ าสต ราจ าร ย์  
อ า คั น ตุ ก ะ  ห รื อ
ศ าส ตร า จ า ร ย์ รั บ เ ชิ ญ 
(visiting professor) 

รวบรวม ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
(๒.๑-๒-๑) 
 
 
 
 
   - มีห้องสมุด (๒.๑-๒-๒) และระบบ E-
journal และ E-book ที่ช่ วยสนับสนุนการ
ค้นคว้าเพ่ือการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(๒.๑-๑-๒) 
 
   - มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัย ในการวิ จั ยฯ  เช่น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงมีการดูแล
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (๒.๑-๑-
๑) 
 
 
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยได้แก่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการวิจัย
ในชั้นเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
และชุมชน  (๒.๑-๒-๓)  
 

๓ จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ จัดสรรงบประมาณ
ประมาณประจ าปี  ๒๕๕๘  เ พ่ือ เป็ นทุน
สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์จ านวน 
๑๕๐,๐๐๐ บาท  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การขอทุน (๒.๑-๓-๑)  มีประกาศระเบียบ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการ
วิจัยทั้งในคู่มือการบริหารงานวิจัย (๒.๑-๑-๑)   
และในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ รวมถึงมีการอ านวย
ความสะดวกในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ
ทุนผ่านทางเว็บไซต์ วพ. (๒.๑-๓-๒)   

๒.๑-๓-๑  
๒.๑-๓-๒  
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๗๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๔ จัดสรรงบประมาณเพ่ือ

สนับสนุ นการ เ ผยแพร่
ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรื อ
น า น า ช า ติ  แ ล ะมี ก า ร
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้ า งสร รค์ ใ นการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

วิ ท ย า ลั ย พย าบ า ล ต า ร ว จมี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณเ พ่ื อสนั บสนุ นกา ร เ ผ ยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้จัด 
“โครงการประชุมวิชาการประจ าปี” (๒.๑-๔-๑) 
และมีกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ จ านวน ๕เรื่อง นอกจากนั้นยังและร่วม
เครือข่ายกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจ
ด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่งอยู่
ในฐานข้อมูล TCI เ พ่ือรองรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในแบบสิ่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ผ่านระบบ online (Thai JO) (๒.๑-๔-๒)  

๒.๑-๔-๑  
๒.๑-๔-๒  
 

๕ มีการ พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้ า งขวัญและก าลั ง ใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย  โดยจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ บูรณาการวิจัยในชั้นเรียนกับ
การฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชน  (๒.๑-
๒-๓) ซึ่งเป็นการพัฒนาตามความต้องการของ
คณาจารย์  และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  และพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม  มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ
แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ท า ง ต า ร ว จ ใ ห้ ส่ ง เ ส ริ ม
ความก้าวหน้าของอาจารย์มากขึ้น  เพ่ือสร้าง
ก าลังใจให้อาจารย์สร้างผลงานวิชาการเพ่ือ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่ง
ทางต ารวจเพ่ิมขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
มีอาจารย์ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และต าแหน่งทางต ารวจเพ่ิมขึ้น ๗ คน (๒.๑-๕-
๑)  

๒.๑-๒-๓  
๒.๑-๕-๑  
 

๖ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีระบบและกลไกช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยก าหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไว้ในคู่มือบริหาร
งานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕ (๒.๑-๖-๑) และบรรจุอยู่
บนเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ ของ 

๒.๑-๖-๑  
๒.๑-๖-๒  
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ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
วพ. (๒.๑-๖-๒) และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด หากมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ต้องการคุ้มครองสิทธิ์ 

เอกสำรหลักฐำน 
๒.๑-๑-๑ หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
๒.๑-๑-๒ หน้าเว็บไซต์แสดงแหล่งข้อมูล E-journal , E-book 
๒.๑-๑-๓ หน้าเว็บไซต์แสดงระบบวารสารพยาบาลต ารวจ online 
๒.๑-๒-๑ ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย 
๒.๑-๒-๒ ภาพถ่ายห้องสมุด 
๒.๑-๒-๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการวิจัยในชั้นเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและ

ชุมชน 
๒.๑-๓-๑ หนังสือแจ้งประกาศทุน อุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๑-๓-๒ หน้าเว็บไซต์ วพ. เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
๒.๑-๔-๑ ก านดการประชุมโครงการประชุมวิชาการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๒.๑-๔-๒ หน้าเว็บไซต์วารสารพยาบาลต ารวจ 
๒.๑-๕-๑ ค าสั่ง โรงพยาบาลต ารวจ ที่  ๒๕๙  /๒๕๕๙ เรือ่ง การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
๒.๑-๖-๑ คู่มือบริหารงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
๒.๑-๖-๒ หน้าเว็บไซต์ การวิจัยและพัฒนาวิชาการ เรื่องการจดลิขสิทธิ์งานวิจัย 

ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการครบทั้ง ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

๑. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าผลงาน
ทางวิชาการ 

๒. ได้ร่วมเครือข่ายกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจด าเนินการระบบวารสารพยาบาลต ารวจ ซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ยังมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น้อย  รวมถึงยังไม่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ

ในระดับนานาชาติ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. ส ารวจองค์ความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการ

ท าวิจัยและงานสร้างสรรค์นวัตกรรมของอาจารย์ได้อย่างถูกทิศทางและต่อเนื่อง 
๒. สร้างเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก และการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมในท่ีประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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๑๗๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 

สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินภายในสถาบันที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน
เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของ
สถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นวิจัย 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 ใช้เกณฑ์เฉพาะของกลุ่ม  ค ๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

๒. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =   
 
 
 
๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก ส ถ า บั น ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = 
๕๐,๐๐๐.- บาทข้ึนไปต่อคน 

มี ผู้ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ ทุ น อุดหนุ นวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์จ านวน ๕ เรื่อง เป็นจ านวนเงิน 
๖๔,๗๘๐.- บาท 
    จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า (ไม่นับ
รวมที่ลาศึกษาต่อ) (ปีการศึกษา) = ๓๙ คน 

๒.๒-๑ 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

       จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก             

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
X  ๕ 
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เอกสำรหลักฐำน  
๒.๒-๑  หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอน 

อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ” ของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ และคณะ จ านวน ๕,๔๐๐.- บาท 

๒.๒-๒ หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษากองบัญชาการต ารวจนครบาล” ของ พ.ต.อ.หญิง อารญา   

 โถวรุ่งเรือง และคณะ จ านวน ๑๖,๐๐๐.- บาท 
๒.๒-๓  หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖” ของ พ.ต.อ.หญิง ไฉไล  เที่ยงกมล  และคณะ จ านวน ๒๑,๐๐๐.- บาท 
๒.๒-๔  หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนสะสม ระยะเวลา

การเตรียมตัวสอบและการจัดการความเครียดกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ใน
การสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ” ของ พ.ต.อ.หญิง กานดามณี  พานแสง และคณะ จ านวน ๗,๔๐๐.-
บาท 

๒.๒-๕ หลักฐานการจ่ายเงินสนับสนุนงานเรียบเรียงหนังสือ เรื่อง “การปฐมพยาบาล” ของ พ.ต.อ.หญิง 
สุรีย์วรรณ ภูริปัญญา และคณะ จ านวน ๑๔,๙๘๐.- บาท 

 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
๕๐,๐๐๐.- บาทต่อคน จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน

งานวิจัยฯ = ๑,๖๖๑.๐๓บาท/คน 
๐.๑๗ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

 ๑. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เลื่อนไหลต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการ และการผลักดันหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายทุนวิจัยใหม่ ท าให้มีอาจารย์ขอทุนมากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 1.มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็น ๑,๑๖๖๑.๐๓
บาท/คน ไม่มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกหน่วยงาน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. สร้างเครือข่ายท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกและขอสนับสนุนทุนจาก สกอ. หรือ สถาบัน 

การศึกษาต่างๆ 
๒. ให้รางวัลอาจารย์ที่สามารถขอทุนภายนอกได้ เช่น ทุนจาก สกอ.  สภาวิจัยแห่งชาติ วช. เป็นต้น 
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๑๗๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ 

นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ 
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖  
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลร่วมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  

ใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค ๒  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นค่าคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
 

๒. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร  
 

 
  
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X  ๑๐๐ 
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๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =     
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๘ 
ผลงานทางวิชาการ 
๑ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (บทความ
ที่พิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับ
และตีพิมพ์แล้ว ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้) 

- ๐.๒๐ -  

๒ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบั นอนุ มั ติ แ ละจั ดท า เป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง

- ๐.๔๐ -  

ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย             

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ                        
                      นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X  ๕ 
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๑๘๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๘ 
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

๓ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ๐.๔๐ -  
๔ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

- ๐.๖๐ - - 

๕  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตาม
ป ร ะ ก า ศ  ก . พ . อ .  ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกร รมกา ร อุ ดมศึ กษ า ว่ า ด้ ว ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบั นอนุ มั ติ แ ละจั ดท า เป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ออกอากาศ (ซึ่ งไม่อยู่ ใน 
Beall’s list)  

- ๐.๘๐ -  

๖ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑๐ ๐.๘๐ ๘.๐๐ ๒.๓-๑ 
๒.๓-๒ 
๒.๓-๓ 
๒.๓-๔ 
๒.๓-๕ 
๒.๓-๖ 
๒.๓-๗ 
๒.๓-๘ 
๒.๓-๙ 

๒.๓-๑๐ 
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ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๘ 
 

๗ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ 

- ๑.๐๐ -  

๘ ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ๑.๐๐ -  
๙  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- ๑.๐๐ -  

๑๐ ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ๑.๐๐ -  

๑๑ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ๑.๐๐ -  

๑๒ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

๕ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๓-๑๑ 
๒.๓-๑๒ 
๒.๓-๑๓ 
๒.๓-๑๔ 
๒.๓-๑๕ 

๑๓ ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- ๑.๐๐ -  

ผลงานสร้างสรรค์  (ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมี
บุคคล ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย) 
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๑๘๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ รายละเอียด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ปีการศึกษา) 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

เอกสาร
หลักฐาน 

๒๕๕๘ 
๑ ง านส ร้ า ง ส ร รค์ ที่ มี ก า ร เ ผ ยแพร่ สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง 
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 ๑๓.๐๐  
         จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย = ๓๙ คน  

 
เอกสารหลักฐาน  
๒.๓-๑ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ภูสาหัส ใน วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑  

(ม.ค. – เม.ย.) ๒๕๕๘ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความทุกข์ทรมานของสตรีหลังผ่าตัดคลอด
ทางหน้าท้อง” 

๒.๓-๒ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และพ.ต.อ.หญิง ปราณี  เสนีย์ ใน วารสาร
พยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (ม.ค. – มิ.ย.) ๒๕๕๘ เรื่อง “จุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิ
ปริเขต ดัชนีความยากง่าย ดัชนี อ านาจจ าแนก และประสิทธิภาพตัวลวงของข้อสอบแบบ
เลือกตอบ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ”  

๒.๓-๓ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์ฐิตา  ศรีภา ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (ม.ค. 
– มิ.ย.) ๒๕๕๘ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาลต ารวจในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิต
เวชและสุขภาพจิต ”  
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๒.๓-๔  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ และคณะ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอน 
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ นักศึกษาพยาบาลต ารวจชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ”  

๒.๓-๕  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง อารญา  โถวรุ่งเรือง และคณะ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษากองบัญชาการต ารวจนครบาล”  

๒.๓-๖  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ไฉไล  เที่ยงกมล  และคณะ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖”  

๒.๓-๗  บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง กานดามณี  พานแสง และคณะ ใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒ (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนสะสม ระยะเวลาการ
เตรียมตัวสอบและการจัดการความเครียดกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ในการ
สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ”  

๒.๓-๘ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล และคณะใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ 
ฉบับที่ ๒  (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ”  

๒.๓-๙ บทความวิจัยของ พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร และคณะใน วารสารพยาบาลต ารวจ ปีที่ ๗ ฉบับ
ที่ ๒  (ก.ค. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ”  

๒.๓-๑๐ บทความวิจัยของ พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง และคณะใน รามาพยาบาลสาร ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ 
๓  (ก.ย. – ธ.ค.) ๒๕๕๘ เรื่อง “การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับการป้องกันและจัดการ
การติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใสของบุคลากรทีมสุขภาพ ”  

๒.๓-๑๑ หนังสือ เรื่อง “การปฐมพยาบาล” ของ พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญา และคณะ 
๒.๓-๑๒ หนังสือ เรื่อง “การพยาบาลโรคโลหิตวิทยาในเด็ก” ของ พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล 
๒.๓-๑๓ หนังสือ เรื่อง “๑๐๘ ค าถามสารพันวัคซีน” ของ พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง  และพ.ต.อ.

หญิง ไฉไล เที่ยงกมล 
๒.๓-๑๔ หนังสือ เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือด” ของ พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร 

เกษโกมล และ พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง   
๒.๓-๑๕ หนังสือ เรื่อง “คู่มือปฏิบัติการพยาบาลศัลยกรรม” ของ พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ 

และพ.ต.อ.หญิง อารญา  โถวรุ่งเรือง 
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๑๘๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ
ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 

ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
เท่ากับ ร้อยละ ๓๓.๓๓ 

๕ คะแนน บรรลุ 

 
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  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน

ควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท า เพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความ
พึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 
 ๖. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ ๒ 
โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา  
จากทุกคณะ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร
หลักฐำน 

๑ ก าหนดชุมชนหรือองค์การ
เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ อ ง ค์ ก ร
เป้าหมายของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมโดยมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่า 

- วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน และแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม  ( ๓ . ๑ - ๑ - ๑ ) เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  (๓.๑-

๓.๑-๑-๑  
๓.๑-๑-๒ 
๓.๑-๑-๓ 
๓.๑-๑-๔ 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
เอกสำร
หลักฐำน 

๑-๒) ซึ่งมีภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
วิ ทย าลั ยพยาบาลต า ร วจ  รั บผิ ดชอบ 
โครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง (๓.๑-๑-๓) 
แ ล ะ ไ ด้ ก า ห น ด ชุ ม ช น วั ด ชั ย ม ง ค ล 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ  โดยขอความ
ร่วมมือจากศูนย์บริ การสาธารณสุข  ๕ 
จุฬาลงกรณ์  และประธานชุมชนวัดชัยมงคล 
(๓.๑-๑-๔) 

๒ จัดท าแผนบริการวิชาการ
โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายที่ก าหนด
ในข้อ ๑ 

- ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  วางแผนร่วมกันระหว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ์  และ
ประธานชุมชนวัดชัยมงคล (๓.๑-๒-๑)   
- วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  แต่งตั้ง
คณะท างานในการจัดโครงการผู้สูงวัยสดใส
แข็งแรง (๓.๑-๒-๒)  

๓.๑-๒-๑ 
๓.๑-๒-๒ 
   
 

๓ ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็ง 

-  

๔ ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ด าเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

-  

๕ สถาบันสามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 

- วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการจัดโครงการผู้สูง
วัยสดใสแข็งแรง ได้แก่ 
๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ์   
๒. ชมรมผู้สูงอายุศูนย์ ๕ จุฬาลงกรณ์  
๓. ประธานชุมชนวัดชัยมงคล 

๓.๑-๑-๔ 

๖ ทุกคณะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนบริการ
วิชาการแก่สังคมของสถาบัน
ตามข้อ ๒ โดยมีจ านวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ ของอาจารย์
ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้อง
มีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

- อาจารย์เข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยสดใส
แข็งแรงจ านวน ๔ คน จากจ านวนอาจารย์
ทั้ งหมด  ๔๐ คน คิ ด เป็น  ร้ อยละ  ๑๐  
(๓.๑.๒.๒) 

๓.๑-๒-๒    
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เอกสำรหลักฐำน 
๓.๑-๑-๑   ค าสั่งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การบริการวิชาการ 

    แก่สังคม 
๓.๑-๑-๒   แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓.๑-๑-๓   โครงการผู้สูงวัยสดใสแข็งแรง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓.๑-๑-๔   หนังสือขอความร่วมมือเข้าให้บริการวิชาการแก่สังคมและหนังสือตอบรับอนุญาตให้ด าเนิน 

    โครงการ 
๓.๑-๒-๑   รูปภาพการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประธานวัดชัยมงคล 
               หนังสือแต่งตั้งคณะท างาน 
๓.๑-๒-๒   หนังสือแต่งตั้งคณะท างาน 

ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 

๔ ข้อ 
๓ คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 

๑. วิทยาลัยฯ มีนโยบายและแผนงานบริการวิชาการท่ีชัดเจน 
๒. อาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีการท างานแบบเกื้อกูลกัน มีจิตบริการ และมีงบประมาณเพียง

พอที่จะสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันที่มีการบูรณาการในรายวิชาการเรียนการ

สอน ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สถาบันด าเนินการควรวางแผนร่วมกับทุกภาควิชาในการ

ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือจะได้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือวิจัย  
๒. การด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมควรจัดในแหล่งชุมชนที่สะดวก ไม่ไกลจากสถาบัน เพ่ือ

ความต่อเนื่องของการจัดโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ 4.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ

งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

เกณฑ์มำตรฐำน  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตัวตามข้อบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
ผลกำรด ำเนินงำนเกณฑ์ 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบใน

การท านุบ ารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนา
นักศึกษา ตามค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจที่ 
๐๒/255๙ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผน
และโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย (4.1.1-1) 

4.1-1-1   
 

องค์ประกอบที ่4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๘๙ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
2. จัดท าแผนด้ านท านุ

บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม และก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความ ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้ งจัดสรร
งบประมาณเ พ่ื อ ให้
สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และการพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าแผนการท านุ
บ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปี
งบประมาณ 255๙ โดยก าหนดตัวชี้ วั ด
ความส าเร็จของแผนทั้งในด้านผลผลิตและ
ผลลัพธ์  และมีงบประมาณของโครงการที่
ชัดเจน ครอบคลุมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย (4.1.2-1) 

4.1-2-1   
 
 

3. ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการพัฒนานักศึกษา มีการประชุมเพ่ือ
พิ จ า รณาแผนกา รท านุ บ า รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
(4.1.3-1) และมีการก ากับติดตามโครงการ/
กิจกรรมต่างๆที่มีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนที่ได้วางไว้ (4.1-3-2) 

4.1-3-1 
4.1-3-2 
 
 

4. ประเมินความส าเร็จ
ข อ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการพัฒนานักศึกษา ได้ประเมินความส าเร็จ
ของตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 
255๙ ดังนี้ 
    1. มีโครงการในแผนส าเร็จตามก าหนด
จ านวน 5 โครงการ จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (4.1-
4-1) 
    2. มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยในหลักสูตร
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 1 กิจกรรม 
ตามหนั ง สื อภาควิ ช า  พศ . วพ . รพ .ตร .ที่  
๐๐๓๖.๒๔ (ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่
สังคม)/๔๒ ลง ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙ แจ้งข้อมูล 
นศพต.ชั้นปีที่ ๓ น าความรู้และทักษะทางด้าน
ด น ต รี ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ช า
สุนทรียศาสตร์ มาแต่งเพลงสูงวัยไม่เครียด 
(https://www.youtube.com/watch?v=X5
2jZNoCnfc) ในโครงการผู้สูงวัย สดใส แข็งแรง 

4.1-4-1 
4.1-4-2 
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๙๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
ในกิจกรรมผ่อนคลาย สบายใจ สูงวัย ไม่เครียด
ของรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ชุมชน
วัดชัยมงคล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (เป็น
โครงการของบริการวิชาการแก่สังคม) (4.1-4-
2) 
    3. นักศึกษามีความเข้าใจ เห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยในระดับมาก
ใ น กิ จ ก ร ร ม พิ ธี ท า บุ ญ แ ล ะ ร ด น้ า ข อพ ร
ผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์   ( X = ๔.40) 
(4.1-4-3) และระดับมากที่สุดในโครงการ
พัฒนาทั กษะด้ านดนตรี ไทย ให้นั กศึกษา
พยาบาลต ารวจ ชมรมดนตรีไทย (X = ๔.51) 
(4.1-4-4) 
    3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยในรายวิชา
สุนทรียศาสตร์ (4.1-4-1) 
    4. นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และหรือภูมิปัญญาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ในทุกโครงการ (4.1-4-1) 
    5. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการเผยแพร่
กิ จ ก ร ร มด้ า น ก า รท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ปะแล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ห รื อ ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย ต่ อ
สาธารณชน ทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการเผยแพร่ดังนี้ 
         - เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 http://home.nursepolice.go.th/ (4.1-4-
5) 
         - Facebook Fan Page ที่ https:// 
www.facebook.com/Nursepolicepage/  
(4.1-4-6) 
         - งานกิจกรรมที่ เกี่ ยวกับดนตรีไทย 
(4.1-4-4)  

5. น าผลการประเมินไป
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจต ารวจ มีน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนการท านุบ ารุงศิลปะ

4.1-2-1 
4.1-5-1 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๑๙๑ 
 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

และวัฒนธรรมไทย โดยจากปีงบประมาณ 
2558 ที่พบว่า แผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยมีกิจกรรมที่วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจเป็นผู้สนับสนุนแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรม 
จ านวน 6 กิจกรรม (4.1-5-1) ในปีงบประมาณ 
2559 จึงตัดกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงออก คงเหลือ 5 โครงการ/กิจกรรม ที่
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเป็นผู้ รับผิดชอบ
โดยตรง ท าให้การประเมินผลแผนมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน (4.1-2-1) 

  

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
สาธารณชน 

วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ ต า ร ว จ  โ ด ย
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการพัฒนานักศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรม
ด้ านท านุ บ า รุ ง ศิ ลปะและ วัฒนธรรมต่ อ
สาธารณชน ดังนี้ 
         1. เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 http://home.nursepolice.go.th/ (4.1-4-
5) 
         2. Facebook Fan Page ที่ https:// 
www.facebook.com/Nursepolicepage/  
(4.1-4-6) 
         3. งานกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรีไทย 
(4.1-4-4)  ได้แก่ 
                - พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิ
ราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 
เนื่องในงานบ าเพ็ญกุศลและงาน ๑๒ สิงหา 
พ ร ะบ ร ม ร า ชิ นี น า ถ  ณ  ม ณ ฑ ล พิ ธี ท้ อ ง
สนามหลวง 
                - งานพิธีไหว้ครู วพ.รพ.ตร. 
                - งานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ๑๐ 
สถาบัน รร.ทหาร-ต ารวจ ครั้งที่ ๒๒ ณ โรง
ละครแห่งชาติ 
                - งานดนตรีไทยอุดมศึกษา (วิศิษฏ
ศิ ลปิ นสร รพศิ ลป์ ส โ มสร )  ครั้ ง ที่  ๔๒  ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                - พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิ
ราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 

4.1-4-4 
4.1-4-5 
4.1-4-6 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๙๒ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
เนื่องในงาน ๕ ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีท้อง
สนามหลวง(4.1.6-1) 

7. ก า ห น ด ห รื อ ส ร้ า ง
มาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

- - 

 
เอกสำรหลักสูตร  
4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์ ในส่วนคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
 วัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา 
4.1-2-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
4.1-3-1 บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนา
 นักศึกษา และรายงานการประชุม 
4.1-3-2 รายงานผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา 
4.1-4-1 สรุปผลการประเมินแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
4.1-4-2 หนังสือภาควิชา พศ.วพ.รพ.ตร.ที่ ๐๐๓๖.๒๔ (ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม)/๔๒ ลง 
 วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งขอ้มูล นศพต.ชั้นปีที่ ๓ น าความรู้และทักษะทางด้านดนตรีที่
 ได้จากการเรียนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ไปใช้ในโครงการผู้สูงวัย สดใส แข็งแรง 
4.1-4-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพิธีท าบุญและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชาวันสงกรานต์    
4.1-4-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยให้นักศึกษาพยาบาล
 ต ารวจ ชมรมดนตรีไทย 
4.1-4-5 เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ http://home.nursepolice.go.th/ 
4.1-4-6 Facebook Fan Page ที่ https://www.facebook.com/Nursepolicepage/ 
4.1.๕-1 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕ คะแนน ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - ควรมีการปรับตัวชี้วัดของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้ชัดเจน 

- เพ่ิมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยมาใช้ในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
 

http://home.nursepolice.go.th/
https://www.facebook.com/Nursepolicepage/
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แนวทำงกำรพัฒนำ 
 - วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรือภูมิปัญญาไทยควรมี
ความสอดคล้องและวัดได้ตรงกับตัวชี้วัดของแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 - ขยายหรือต่อยอดความรู้และทักษะจากการเรียนในรายวิชาสุนทรียศาสตร์มาใช้ในการแสดงของ
นักศึกษาในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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๑๙๔ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 
 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.๑ กำรบริหำรจัดกำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจกลุ่ม 
  สถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน (สกอ.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
 

ค ำอธิบำยตังบ่งชี้     สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง 
  วิชาการ แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก   
  สถาบันอุดมศึกษา จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา และ 
  การด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
  บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ 
  สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
เกณฑ์มำตรฐำน 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOTกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและ

พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

  2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถความคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ 

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

  7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
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 

 

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์ SWOTกับ
วิสัยทัศน์ของสถาบันและ
พัฒนาไปสู่ แผนกลยุทธ์
ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบ เวลา เ พ่ือ ให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

      วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการจัดท า
แผนกลยุทธ์โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๖0 (5.๑-๑-๑)” โดย
น าผลการวิเคราะห์ SWOT มาเชื่อมโยงกับ
วิสั ยทัศน์ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
รวมทั้งสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (5.๑-๑-๒) และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน( 5.1-1-
3)และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา 
(5.๑-๑-4) เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดยได้น าเสนอ
คณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สภา
สถาบัน) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (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 ากับติดตามส่งเสริม
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ทุ ก ค ณ ะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ล ะ ห ลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว น
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อ พั ฒ น า
นั ก ศึ ก ษ า  อ า จ า ร ย์  
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่ างต่อ เนื่ อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแข่งขัน 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน(5.๑-๒-
๑) โดยได้น าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมาจัดท า
เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ประจ าปี  พ.ศ. 2557-
2560  (5 .๑ -๑ -2 )  โ ดยแผนดั งกล่ า ว
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ร าชการ  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) 

๕.๑-๒-๑ 
 

3 ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น
บริหารความเสี่ยงที่เป็นผล

     วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการความเสี่ยง(๕.๑-๓-๑) เพ่ือ

๕.๑-๓-๑  
๕.๑-๓-2 
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๑๙๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
การวิ เคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถความคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด า เนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

วิ เคราะห์ระบบความเสี่ ย งและปัจจั ยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (๕๑-๓-๒) 
โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการจัดท าแผน
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ รวมทั้งจัดท าโครงการ “การบริหาร
ความเสี่ยง”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
(๕.๑-๓-๓) และได้ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและได้ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน โดยการจัดท าแผนและรายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง รอบ 6เดือน  และรอบ 12 เดือน (5.1-
3-๔) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร 
วิ ทย าลั ยพยาบาลต า ร วจ  (5 .1 -3 -๕ )  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา
ทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ
ความเสี่ ยงและวิ เคราะห์ความเสี่ ยงใหม่
น าเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ เพื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ (5.1-3-๖) 

๕.๑-๓-3 
๕.๑-๓-4 
5.1-3-5 
๕.๑-๓-๖ 

4 บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล 
อย่ า งครบถ้ วนทั้ ง  ๑๐ 
ประการ 
ที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีคณะกรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(5.1-4-1)จ านวน 8  
คน ท าหน้าที่เป็นสภาสถาบันของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ  ซึ่งมีหน้าที่ตามค าสั่งโดย
ด าเนินการร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบาย
การบริหารและการด าเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจ หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติ งานและบัง เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
ในปีการศึกษา 255๘  ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินการบริหารสถาบัน 
(5.1-4-2) เพ่ือประเมินการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (สภา
สถาบัน) โดยก าหนดหัวข้อการประเมิน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

5.๑-4-๑ 
5.๑-4-2 
5.1-4-3 
5.1-4-4 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
คณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.255๘ประกอบด้วย 5 ข้อ 
   1. ความรู้ความสามารถในการบริหาร (12 
หัวขอ้ย่อย)  
   2. บุคลิกภาพความเป็นผู้น า (8 หัวข้อ
ย่อย) 
   3. คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร 
(5 หัวข้อย่อย) 
   4. การด าเนินการที่เป็นระบบ(4 หัวข้อ
ย่อย) 
   5. หลักธรรมาภิบาล (10 หัวข้อย่อย) 
   ผลการประเมินคณะกรรมการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ โดยคณะกรรมการประเมิน
การบริหารสถาบันในหัวข้อหลักธรรมาภิบาล
พบว่าอยู่ในระดับ ( ค่า x̄=          SD=          
) (๕.๑-๔-๓) 
 

  วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ เ ป็ น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางระดับอุดมศึกษา 
สังกัดโรงพยาบาลต ารวจ ผู้บริหารสูงสุดของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจคือผู้ บั งคับการ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ วาระในการ
ด ารงต าแหน่งขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งโยกย้าย 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือการเกษียณอายุ
ราชการระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 
1 ตุลาคม255๘ ถึง 30 กันยายน 255๙  
   ผลการประเมินของผู้บังคับการวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจโดยคณะกรรมการประเมิน
สถาบันในส่วนของหัวข้อหลักธรรมาภิบาล 
พบว่าอยู่ในระดับ 
 ( x̄ =        SD=         ) (๕.๑-๔-๔)   

5 การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการด าเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จาก
การคัดสรร (๕.๑-๕-๑) ลงในเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เ พ่ือเผยแพร่ให้
นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน (๕.๑-๕-

5.๑-๕-๑ 
5.๑-๕-๒ 
๕.๑-๕-๓ 
 
 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๑๙๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
๒)วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ส่ งผลงาน
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
เรื่องรูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการ
จัดการเรียนเรียนเผยแพร่ในงาน KM day 
ของโรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
พัฒนารูปแบบและแนวทางการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้  
(๕.๑-๕-๓) 

6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

   วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรประจ าปี 2557-2560 
(5.1-6-1) และมีแผนพัฒนาบุคลากร  
ฝ่ายสนับสนุน ประจ าปี 2555 - ๒๕๕๘  
(5.1-6-2)  โดยมีการจัดท าโครงการต่างๆ 
ดังนี้  
 -โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  
 -โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
 -โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 
 -โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา                                                               
 -โครงการส่งบุคลากรประชุมสัมมนา 
 -โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
การศึกษา 
 -โครงการเพ่ิมคุณวุฒิข้าราชการต ารวจและ
บุคลากร(เฉพาะทาง)  (5.1-6-3)  
   นอกจากการด าเนินการตามโครงการ
ข้างต้นแล้ววิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้จัดส่ง
บุคลากรลูกจ้างเข้าร่วมการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมกับต้นสังกัดโรงพยาบาลต ารวจ 
(5.๑-๖-4) 
  วิทยาลั ยพยาบาลต ารวจ  ได้ ส รุ ปการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในปี
การศึกษา 255๘ (5.1-6-5) 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้น าผลสรุปการ
ด าเนินการตามแผนฯ ไปปรับปรุงเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป (5.1-6-6) 
โดยคณะกรรมการบริหาร วพ.  ได้มีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ เป็น
ระยะ (5.1-6-7) 

5.1-6-1 
5.1-6-2 
5.1-6-3 
5.1-6-4 
5.1-6-5 
5.1-6-๖ 
5.1-6-๗ 
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ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
7 การก ากับติดตามส่งเสริม

สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ในสถาบันมีการด าเนินงาน
ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ภาย ในตามระบบและ
กลไกที่ สถาบันก าหนด 
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ตามแผนการด าเนินการการประกันคุณภาพ     
(5.1-7-1) โดยมีการประชุมก ากับติดตาม  
อย่างต่อเนื่อง (๕.๑-๗-๒) และจัดประชุมร่วม
จัดท าและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปี
การศึกษา  255๘  รวมทั้งมีการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(5.1-7-3) และก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท า
ร า ย ง านก า รประ เ มิ น ตน เ อ ง ส่ ง ใ ห้ แ ก่  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
(๕.๑-๗-๔) 

5.๑-๗-๑ 
5.๑-๗-๒          
5.๑-๗-๓           
๕.๑-๗-๔ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน บรรลุเป้ำหมำย 
7 ข้อ 7 ข้อ ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
เอกสำรหลักฐำน  
5.๑-๑-๑  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๖0  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.๑-๑-๒ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา (SWOT analysis)   
5.๑-๑-๓ แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ (พ.ศ. 2557 - 2560) 
5.๑-๑-๔ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5.๑-๑-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 1/255๘ วาระท่ี  ๓.๓ 
 เมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม 255๘  
5.๑-๒-๑ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วยสัดส่วนค่าใช้จ่าย) 
5.๑-๓-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง 
5.๑-3-2 วิเคราะห์ระบบความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง 
๕.๑-๓-๓ รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “การบริหารความเสี่ยง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๕๘ 
๕.๑-๓-๔ รายงานสรุปผลการการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  
5.๑-3-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ครั้งที่ 2/255๘ วาระท่ี 3.๓  
    เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม 255๘ 
5.๑-3-๖ แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
5.1-4-1 ค าสั่งคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหาร
 ความเสี่ยงรอบ 6 เดือน  และแผนบริหารความเสี่ยงในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 
5.1-4-2 ค าสั่งคณะกรรมการประเมินการบริหารสถาบัน 
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๒๐๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

5.1-4-3 ผลการประเมินคณะกรรมการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
5.1-4-4 ผลการประเมินผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
๕.๑-๕-๑ เอกสารรายงานวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ
๕.๑-๕-๒ เว็บไซต์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ http://www.nursepolice.go.th แสดงผลงานวิจัยที่
 ได้รับการคัดสรร 
5.1-5-๓ หนังสือ วพ.รพ.ตร. ที่ 00๓๖.๒๑/๑๐๓๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ส่งผลงานการ
 จัดการความรู้  “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM 
 Process) 
5.1-6-1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.  2557 – 2560 
5.1-6-2 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน ประจ าปี พ.ศ.  2555 – 2558 
5.1-6-3 โครงการต่างๆ ของ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5.1-6-4 หนังสือส่งบุคลากรเข้าอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
5.1-6-5 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
5.1-6-6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
5.1-6-๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วาระที่ ๓ หัวข้อที่ ๓.๒ เมื่อ
 วันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๘ และ ครั้งที่ 2/2558  วาระที่ 3 หัวข้อ 3.2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2558 
 และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วาระท่ี ๓.๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
5.1-7-1  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  255๘ 
5.1-7-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. 
5.1-7-3  หนังสือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ วพ.รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๒๔(ประกัน
 คุณภาพ)/๐๑ ลง ๑๒ ม.ค.๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
 ๒๕๕๘ , ที่ ๐๐๓๖.๒๔  (ประกันคุณภาพ)/๗๓  ลง ๔ ส.ค.๒๕๕๙,  ที่ ๐๐๓๖.๒๔ (ประกัน
 คุณภาพ)/๘๙ ลง ๒๙ ส.ค.๒๕๕๙  เรื่อง ขอติดตาม Improvement Plan  ประจ าปีการศึกษา 
 ๒๕๕๘ 
๕.๑-๗-๔ SAR ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้  5.2     ผลกำรบริหำรงำนของคณะ 
 

http://www.nursepolice.go.th/
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ 
ติดตาม     และสนับสนุนการจัดการเรียนการอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ  การ
บริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
 
คะแนนที่ได้ =       
 
 
 
 
 
คะแนนที่ได้ =       
 
 
   =    
 
หมายเหตุ : คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของ
คณะนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

 

 

๑ 
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ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
   และคณะ  โดยมีการด าเนินการตั้งแต่  การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม 
   ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ 
   ประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน 
   คุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ 
   เป็นไปตามท่ีก าหนด  สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
1 มีระบบและกลไกในการ

ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินการประกันคุณภาพ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ค ณ ะ ใ ห้
เป็นไปตามองค์ประกอบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตรและคณะ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ฯ วพ. ได้ปรับปรุงการจัดท า
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
วพ. ให้สอดคล้องกับคู่มือฯ ดังกล่าว (5.3-1-๑)  
และผลักดันให้มีด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องตามแผนฯ  เพ่ือให้
การด าเนินงานครอบคลุมตัวบ่งชี้ทั้ งระดับ
หลักสูตร และคณะ  

5.3-1-1 
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ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
2 มีคณะกรรมการก ากับ

ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผล
ก า ร ติ ด ต า ม ใ ห้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ
สถาบันเพื่อพิจารณา 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนและ
เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ใ น ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (5.3-2-
1) โดยมีการด าเนินการตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่จัดท าขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง (5.3-2-2) และก ากับ 
ติดตาม ให้ทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
มีการด าเนินการสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร 
คณะ และสถาบัน และจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองส่งให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
ตามก าหนดเวลา (5.3-2-3 ) รวมถึงมีการ
รายงานผลการก ากับ ติดตามให้คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย (5.3-2-๔) พิจารณาอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน  

5.3-2-1  
5.3-2-2  
5.3-2-3  
5.3-2-๔ 
 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ ให้
เกิดผลตามองค์ประกอบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
หลักสูตรและคณะ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดย 
  ๑) มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย มีการดูแลห้องเรียน ห้อง
ปฏิบัติ การพยาบาล และอุปกรณ์การศึกษาให้
พร้อมใช้และเพียงพอ  มีการจัดการแหล่งฝึกที่
เหมาะสม มีการพัฒนาระบบห้องสมุด (5.3-3-
1) ระบบสารสนเทศการศึกษา (ระบบ SISA)   
ระบบ E-learning  ระบบ E-Journals และ
ระบบ E-books (5.3-3-2) เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัย  รวมถึ งมีการ
ปรับปรุงจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
  ๒)  มีการจัดสรรทรัพยากรโดยใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับสมัครและ
คัดเลือกนักศึกษา (5.3-3-3)  และมีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือพัฒนานักศึกษาโดยก าหนด

 
 
 
5.3-3-1  
5.3-3-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3-3-3  
5.3-3-4  
5.3-3-5  
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ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
เป็นแผนงาน “พัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์” ไว้ ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 255๙ (5.3-3-4) 
ตลอดจนมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
(5.3-3-5) 
  ๓)  มีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการ
สอน การพัฒนาอาจารย์  การส่งเสริมการ
บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  โดย
ก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการต่างๆ ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๘๘๙ (5.3-3-4)   
  ๔) มีวารสารพยาบาลต ารวจ ในฐานข้อมูล 
TCI เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (5.3-3-๖) 
  ๕) มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ด าเนินการเรียนการสอนและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ตามผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามกรอบ TQF (5.3-3-7) รวมถึงใช้
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
(5.3-3-8) 
   ๖) จัดให้มีระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพศึกษา (5.3-3-9) ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เพ่ือ update ข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บุคลากร
ใน วพ. ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง และเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
5.3-3-6  
 
  

4 น าผลการประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรและทุกคณะที่
ผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  
255๗ (5.3-4-1) และน าเสนอผลการประเมิน
ในที่ ป ร ะชุ ม เ พ่ื อก าร พิ จ า รณา โ ดยคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย (5.3-4-2) จากนั้น 

5.3-4-1  
5.3-4-2  
5.3-4-3  
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ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำรหลักฐำน 
เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
วิ ท ย าลั ย  (5 .3 -4 -3 )  เ พ่ื อ พิ จ า รณา ให้
ข้อเสนอแนะ 

5 น าผลการประเมินและ
ข้ อ เ สนอแนะจากสภ า
ส ถ า บั น ม า ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
255๗ และข้อเสนอแนะจากทั้งคณะกรรมการ
ประเมินและจากคณะกรรมการวิทยาลัย มา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
plan) (5.3-5-1) โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัว
บ่งชี้ทุกตัวมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลการ
ประกันคุณภาพ และเสนอแนวทางพัฒนา 
เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด กา รมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร จั ดท า
แผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลั ยฯ  โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ มี
การก ากับติดตามให้ผู้รับผิดชอบน าผลจากการ
ประเมินคุณภาพ และแนวทางพัฒนาไป
พิจารณาปรับปรุ งการด า เนินงาน โดยมี
เป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกิด
การพัฒนายิ่งขึ้น (5.3-5-2)   

5.3-5-1  
5.3-5-2 
 

6 มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ มีผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน กล่าวคือ 
   - มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   - คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   - มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด   
   - มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด า เนิน งาน เ พ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ด าเนินการครบตามตัวบ่งชี้ TQF 1 – 5 

5.3-6-1  

 
เอกสำรหลักฐำน 
5.3-1-1  แผนงานการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
 ปีการศึกษา 255๘ 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 
 

๒๐๖ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

5.3-2-1  ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ที่ ๐๒/255๙ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการงานเชิง
 ยุทธศาสตร์ : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
5.3-2-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในการศึกษา 255๘ 
5.3-2-3  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
5.3-2-๔  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วพ. ภายในการศึกษา 255๘ 
5.3-3-1  ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
5.3-3-2  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบ SISA ระบบ E-learning  ระบบ E-Journals และระบบ 
  E-books 
5.3-3-3  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
5.3-3-4  แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
5.3-3-5  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา 
5.3-3-6  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบวารสารพยาบาลต ารวจ (ThaiJo) 
5.3-3-7  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
 จัดการเรียนการสอน 
5.3-3-8  หน้าเว็บไซต์ วพ. แสดงระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการเรียนการสอน 
5.3-3-9  หน้าเว็บไซต์ การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.3-4-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255๗ 
5.3-4-2  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 
5.3-4-3  รายงานการประชุม คณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 
5.3-5-1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2558 
5.3-5-2  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 เรื่อง "การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ" (Improvement plan) 
5.3-6-1  ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
 หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
ผลกำรประเมินตนเองในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย 
5 คะแนน ด าเนินการครบทั้ง 6 ข้อ 

 
5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

5 คะแนน   คะแนน  
 
จุดแข็ง 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ชัดเจน และด าเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง 



ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินงานในระดับสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๒๐๗ 
 

 ๒.  ทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาและร่วมมือใน
การจัดท ารายงานประเมินตนเองครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้และทุกระดับ 
 ๓.  นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้กระบวนการ 
PDCA ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑.  การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายยังไม่ครอบคลุมบุคลากรในหน่วยงานทุกคน 
บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

 

๒๐๘ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5  
สรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ระดับหลักสูตร  คณะ และสถำบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๒๐๙ 
 

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่ำน 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพด ี
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ผ่ำนกำรประเมิน  
๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ ๒
 –

 ๖
 

๒ - - 3.79+5 
(2.1,2.2) 

4.39 ดีมาก 

๓ ๓ 4+4+3 
(3.1, 3.2, 

3.3) 

- - 3.66 ดี 

๔ ๓ 4.72+4+4 
(4.1, 4.2, 

4.3) 

- - 4.24 ดีมาก 

๕ ๔ 4.00 
(5.1) 

4+4+4 
(5.2, 5.3, 

5.4) 

- 4.00 ดี/ 

๖ ๑ - 4.00 
(6.1) 

- 4.00 ดี 

รวม ๑๓ ๗ ๔ ๒ -  

ผลกำรประเมิน 3.96 4.00 4.39 4.05 ดีมาก 

 
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๒-๖ 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกำสในกำรพัฒนำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

 

๒๑๐ รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 
 

องค์ 
ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรังปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

1 6 1.92+3.4
2+4.12 

(1.2, 1.3, 
1.4) 

5+3 
 (1.5, 1.6) 4.04 

 (1.1) 

3.58 
 

ดี 

2 3 0.17 
 (2.2) 

5.00 
 (2.1) 

5.00 
 (2.3) 

3.39 
 

พอใช้ 

3 1 - 5.00 
 (3.1) 

- 5.00 
 

ดีมาก 

4 1 - 5 
 (4.1) 

- 5.00 
 

ดีมาก 

5 2 - 4+5 
 (5.1, 5.2) 

- 4.50 
 

ดี 

รวม ๑๓ 4 7 ๒ -  

ผลกำรประเมิน 
2.41 

 
4.57 

 
4.53 

 
3.90 

 
ดี 

 
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๒-๖ 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกำสในกำรพัฒนำ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

รายงานประเมินตนเอง  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2558 ๒๑๑ 
 

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน 
 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรังปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

๑ 5 1.92+3.4
2(1.2,1.3) 

5+3 
(1.4, 1.5) 

4.04 
(1.1) 

3.48 พอใช้ 

๒ 3 0.17 
(2.2) 

5.00 
(2.1) 

5.00 
(2.3) 

3.39 พอใช้ 

๓ 1 - 3.00 
(3.1) 

- 3.30 พอใช้ 

๔ 1 - 5.00 
(4.1) 

- 5.00 ดีมาก 

๕ 3 - 5+5 
(5.1, 5.3) 

3.84 
(5.2) 

4.61 ดี 

รวม 13 3 7 3   

ผลกำรประเมิน 1.84 4.43 4.29 3.80 ดี 

 

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ ๑-๕ 
จุดเด่น 
 
 
 
จุดทีค่วรพัฒนำ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยช่ือผู้บริหำรระดับรองผู้บังคับกำร  วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘ 
 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

๑ พ.ต.อ.หญิง นงเยาว ์ สมพิทยานุรักษ ์ - กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๕ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ (โรคติดเชื้อ)คณะ
พยาบาลศาสตร์       
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิลพ.ศ. ๒๕๓๒   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ปว่ยออสโตมี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัตเิหตุ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รอง
ศาสตราจารย ์

 

๕ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ถึงปัจจุบัน 

4511003243 อ.๑/๑๖๔๔๘ 

๒ พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา เกตุนิล - กศ.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร พ.ศ.
๒๕๔๐ 
- สธ.บ. มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๓๓ 
- พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๐ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยโรงเรียนพยาบาลผดุง
ครรภ์และอนามัย กรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้สงูอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด
ไทยพ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ(การรักษาโรค
เบื้องต้น)     วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า ฯพ.ศ. ๒๕๔๘   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๔ 
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๘ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ถึง 

 พ.ค.2559 

4511003163 อ.๑/๒๙๔๖๑ 

 หมำยเหตุ ข้อมูลอัพเดทถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 
 



 

 

รำยช่ืออำจำรย์ วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘ 
 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

๑ พ.ต.อ.หญิง สุรมัภา รอดมณ ี - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
พ.ศ.๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(์เทียบเท่าปรญิญาตร)ี วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๓๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๔ 
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

๔ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๕๔ ๑๑๕๘๐ 

๒ พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท ์ - พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดงุครรภ์ชั้นสูง  
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนสีรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๐ 
- การพยาบาลเฉพาะทางสาขาบรหิารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจพ.ศ.๒๕๕๒ 
-ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหลักสูตร
การสอน การพยาบาลในคลินิก 
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจช้ันสูง รุ่นที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

๗ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๕๓ ๗๕๙๘ 

๓ พ.ต.อ.หญิง ยิ่งลักษณ ์ วุฒิกุล - วท.ม.(สุขศึกษา)มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๔ 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๔๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๔   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 
คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พ.ศ.๒๕๔๓ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๒ 
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

7 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๒๑ ๓๐๖๔๑ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

๔ พ.ต.อ.ดร.หญิง ศิริมา เขมะเพชร - วท.ด. สหสาขาวิชาสรีรวิทยา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๐ 
- ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๔๗ 
-Verified Certificate (Nutrition ,Health and Lifestyle) 
Vanderbuilt University School of  Nursing ,2013  
-หลักสูตรบรหิารงานต ารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๓๒ ๑๑๕๒๕ 

๕ พ.ต.อ.หญิง ดร. ปราณ ี เสนีย ์ - ศษ.ด.(หลักสตูรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.๒๕๔๕ 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวทิยาลัยมหิดลพ.ศ.๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

๑3 ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๑๒๑๘ อ.๑/๒๔๘๙ 

6 พ.ต.อ.หญิง กานดามณ ี พานแสง - ศศ.ม.(นโยบายและแผน)มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.๒๕๓๘ 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ.๒๕๓๓ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเทียบเท่าปริญญาตรี วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๒๘ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏบิัติทารกแรกเกิดคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลผูป้่วย
วิกฤต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๔   
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพ.ศ. ๒๕๕๐ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

6 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๕๐ อ.๑/๒๕๓๗๐ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

7 พ.ต.อ.หญิง ส่งศร ี รัตนมาลาวงศ ์ - ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๓๘   
- ศศ.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ. ๒๕๒๙   
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมอุบัตเิหตุ วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

5 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๖๒๔๖๕ อ.๑/๑๖๓๙๒ 

8 พ.ต.อ.หญิงดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล - ค.ด.(การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- คม.(การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๔๐ 
- ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี)วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๒ 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๓๕  
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

๖ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ถึงปัจจุบัน 

๕๒๑๑๑๘๖๔๒๔ ๑๖๖๒๖ 

๙ พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ                
ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๔ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏบิัติทารกแรกเกิดคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

๑2 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๒๖ ๔๖๒๗ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

๑0 พ.ต.อ.หญิง อารญา โถวรุ่งเรือง - วท.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๓๒ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาระบบประสาทวิทยาและ
ประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยาพ.ศ. ๒๕๔๒ 

รอง
ศาสตราจารย ์

(สบ ๕) 

9 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๑๘ ๒๗๘๖๔ 

๑1 พ.ต.อ.หญิง สุรยี์วรรณ ภูริปัญญาคณุ - กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)มหาวทิยาลัยศรีนรินทรวโิรฒประสานมติร 
พ.ศ.๒๕๓๙ 
- พย.บ.ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. ๒๕๓๐ 
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร)์มหาวิทยาลัยรามค าแหงพ.ศ.๒๕๒๘ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรยีนพยาบาลผดุง
ครรภ์และอนามัยกรมต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๒  
- ประกาศนียบัตรเวชปฏิบตัิครอบครัวศิรริาชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. 
๒๕๔๙    
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.๒๕๕๓ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

(สบ ๔) 

9 ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๑๖๙ อ.๑/๓๐๑๕๔ 

12 พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ ภูสาหสั -พย.ม.(การพยาบาลมารดาและทารก) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๔๐   
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปรญิญาตรี) วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๖   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๕๓ 
-สส.บ.(บรหิารโรงพยาบาล) มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป(        
การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๙  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ ๔) 

8 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๔๘ อ.๑/๒๑๙๙๓ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

13 พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร - กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ     
ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๓   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก  มหาวิทยาลยั 
มหิดลพ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๓   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่
ได้รับการบ าบดัทดแทนไต พ.ศ.๒๕๕๕   

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ ๔) 

10 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๑๑ ๒๗๘๖๕ 

๑4 พ.ต.อ.หญิง ดร.กญัญ์ฐติา ศรีภา - วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต)์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒประสานมิตรพ.ศ.๒๕๕๔ 
- กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสาน
มิตร พ.ศ.๒๕๔๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๓๓ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.๒๕๕๖ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ ๔) 

๒1 ปี ก.ย.๒๕๕๔  
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๒๕๘๘๓ ๒๗๗๘๐ 

๑๕ พ.ต.อ.หญิง ดร. สมสุข ภาณรุัตน ์ - พย.ด. (การพยาบาล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๓ 
- วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๓๘ 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการรกัษาโรคเบื้องต้น (เวชปฏิบตัิ)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ ๔) 

3 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๑๙๗ ๕๖๙๕๓ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

๑๖ พ.ต.ท.หญิง ดร. สุขฤด ี ธัชศฤงคารสกุล - พย.ด.(การพยาบาล)จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัพ.ศ.๒๕๕๔ 
- กศ.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตรพ.ศ.
๒๕๔๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๓๒ 
- ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม Intensive Care Nursing (Practical 
Attachment) Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาลัยสภากาชาดไทยพ.ศ.๒๕๔๕ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  อนุสาขาการใหก้าร
ปรึกษาทางสุขภาพ รุ่นที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๘   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องตน้) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๙   

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สบ ๓) 

11 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๐๓ ๒๒๒๗๒ 

๑7 พ.ต.ท.หญิงประภาพรรณ เปล่ียนแก้ว -กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
พ.ศ. ๒๕๔๐   
-กศ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร  
พ.ศ. ๒๕๓๓ 
-ประกาศนียบตัรการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปรญิญาตรี) วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๒๕ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

9 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ถึงปัจจุบัน 

4511003237 อ.1/16362 

1๘ พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย -รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปรญิญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๙   

อาจารย ์
(สบ ๓) 

2๙ ปี มิ.ย.25๕๗ 
ถึงปัจจุบัน 

4511020866 4631 

19 พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ ์ - วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๓๐ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

๒4 ปี พ.ค.๒๕๕4 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๒๑๐๐๔ ๑๑๕๖๑ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๖ 

20 พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมั่น - ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๓๕ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๖ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

19 ปี พ.ค.๒๕๕4 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๔๖๗๐๗ ๓๘๗๑๖ 

๒๑ พ.ต.ท.หญิง ชลดา ดิษรัชกิจ - พย.ม.(การพยาบาลผูสู้งอายุ) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- นศ.ม.(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๑ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ  พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               
พ.ศ.๒๕๕๖ 
- วุฒิบัตรการปฏิบตัิการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

2๒ ปี พ.ค.๒๕๕4 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๘๐๙๑ ๒๒๒๘๒ 

๒๒ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช - พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๔๖   
- ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๓๒   

อาจารย ์
(สบ ๓) 

12 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๕๑ อ.๑/๒๓๑๖๖ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

- ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรเ์ทียบเท่าปริญญาตรีวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 
พ.ศ.๒๕๒๘ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์(โรคติด
เชื้อ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๓ 
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางประสาทวิทยาและประสาท
ศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๐   
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒3 พ.ต.ท.หญิง นวลลออ ทวิชศรี - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
- กศ.ม.สาขาจติวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร พ.ศ.๒๕๔๖  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๔ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                
พ.ศ.๒๕๕๖ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

๒๑ ปี พ.ค.๒๕๕๕ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๕๕๒๔๖ ๓๐๖๒๘ 

๒4 พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ิ จันทนพ - พย.ม.(การพยาบาลศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัพ.ศ.๒๕๔๑ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเ์ทียบเท่าปรญิญาตรี วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๐ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

๑3 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๐๓๒๕๕ ๑๑๕๕๙ 

๒5 พ.ต.ท.หญิง รจนาถ หอมด ี - พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๕ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

17 ปี พ.ค.๒๕๕4 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๔๖๗๓๖ ๕๐๙๐๔ 

๒6 พ.ต.ท.หญิง พัชรี กระจ่างโพธ์ิ - วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

15 ปี พ.ค.๒๕๕4 
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๕๕๑๕๓ ๖๗๑๐๑ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป                                      
( การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๗  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก              
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

27 พ.ต.ท.หญิง วิถี ธุระธรรม - วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    
พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป                
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๙  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

1๖ ปี ส.ค.๒๕๕๕  
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๕๕๖๔๐ ๖๗๑๑๘ 

28 พ.ต.ท.หญิง ยศรวรี ์ กีรติภควตั - พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๖ 
- หลักสูตร International Short Course Training for nurse and 
nurse educators in Critical Care Nursing (Pediatrics)  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

14 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ถึงปัจจุบัน 

๕๑๑๑๐๘๕๑๙๑ ๗๔๑๔๕ 

29 พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน ์ หัตถก ี - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
ฉุกเฉิน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

14 ปี ต.ค.๒๕๕๕  
ถึงปัจจุบัน 

๔๖๑๑๐๙๓๙๗๑ ๗๗๙๕๘ 

30 พ.ต.ท. ภาสกร เนตรทิพย์วัลย ์ - พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๕๘ 

อาจารย ์
(สบ ๓) 

6 ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๗๑๑๑๗๘๗๗๔ ๘๓๗๒๒ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) การบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภยั คณะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๓ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๒   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป  
(การรักษาโรคเบื้องต้น  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข                   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

อาจารย ์
(สบ ๒) 

18 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ถึงปัจจุบัน 

4511046486 45296 

32 พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม - พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๑ 
-  ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชสถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.๒๕๕๔ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๕ 

อาจารย ์
(สบ ๒) 

2๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ถึงปัจจุบัน 

4511025972 16625 

33 พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ิ สุขสวัสดิพร - พย.ม.(การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๓๗   
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

อาจารย ์
(สบ ๒) 

๑๗  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๐๔๖๔๘๐ ๕๐๙๐๓ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

34 พ.ต.ท.หญิง นวพรรษ สีมารักษ์ - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
ไม่ได้ วิทยาลัยพยาบาลกาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาจารย ์
(สบ ๒) 

17 ป ี พ.ค.๕๗ ถึง
ปัจจุบัน 

4511055247 74178 

๓๕ พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ ์ เจริญวงค ์ - วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรังสติพ.ศ. ๒๕๕๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
-หลักสูตร International Short Course Training for nurse 
educators in Midwifery วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ประกาศนียบัตรวิสญัญีพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อาจารย ์
(สบ ๒) 

14 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
ถึงปัจจุบัน 

๔๖๑๑๑๘๓๖๑๐ ๗๘๙๑๕ 

๓6 พ.ต.ท.หญิง กานดา สุขมาก - ศศ.ม.(จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์) มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต  
พ.ศ.๒๕๕๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ. ๒๕๔๔   
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชสถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.๒๕๕๓ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๔ 

อาจารย ์
(สบ ๒) 

๘  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
ถึงปัจจุบัน 

๔๔๑๑๑๖๒๓๑๒ ๙๗๒๓๘ 

๓๗ พ.ต.ท.หญิง สุชัญญ์ญา มูลจันที - พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.๒๕๕๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  - ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทั่วไป                
(การรักษาโรคเบื้องต้น)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

อาจารย ์
(สบ ๒) 

๗  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึงปัจจุบัน 

๔๖๑๑๐๙๕๑๒๘ ๑๐๖๐๗๒ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ 

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

อาจารย ์
(สบ 2) 

๘  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ถึงปัจจุบัน 

๔๕๑๑๑๗๓๙๕๙ ๙๙๗๕๘ 

๓๙ พ.ต.ต.หญิง เขมิกา ปาหา - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๖ 
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชสถาบันจติเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗ 

อาจารย ์
(สบ 2) 

๘  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ถึงปัจจุบัน 

๔๖๑๑๐๙๕๑๑๓ ๑๐๖๐๕๐ 

40 ร.ต.อ.อภสิิทธ์ิ ตามสตัย ์ - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ 
- พย.บ. วทิยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๒ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย  นวมินทราธิราช 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

อาจารย ์
(สบ 2) 

๒ ปี ๖ เดือน ต.ค.25๕๕ 
ถึงปัจจุบัน 

๕๒๑๑๒๐๙๘๒๒ ๑๓๓๓๑๑ 

41 ร.ต.อ.หญิง ยุวด ี แตรประสิทธ์ิ - พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
พ.ศ.๒๕๕๗ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๒ 

อาจารย ์
(สบ 2) 

๒ ปี ๖ เดือน ต.ค.25๕๕ 
ถึงปัจจุบัน 

๕๒๑๑๒๐๙๘๐๙ ๑๓๓๒๘๙ 

42 ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา เวชรังษ ี - พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอาย)ุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๐ 
- ศศ.บ.รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๔๒ 
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พ.ศ.๒๕๕๔ 

อาจารย ์
(สบ ๑) 

10 ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ถึงปัจจุบัน 

4711178834 83717 

43 ร.ต.อ.หญิง นริสา จันทบุร ี - พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๒ อาจารย ์
(สบ 1) 

4  ปี มิ.ย. 25๕6  
ถึงปัจจุบัน 

๕๔๑๑๒๒๓๔๔๕ ๑๔๙๒๗๕ 



 

 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ วุฒิกำรศึกษำ/สำขำวิชำ & ปี/สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

ประสบกำรณ์
ปฏิบัติกำร
พยำบำล 

ระยะเวลำ 
กำรสอน 

เลขที่ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ 

เลขที่สมำชิก
สภำกำร
พยำบำล 

44 พ.ต.ท.หญิงพรณภัช           ช้ันแจ่ม - พย.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๗   
- ประกาศนียบัตรการอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๕ 
(บรรจุต าแหน่งอาจารย์ 16 พ.ค.2559) 

อาจารย ์
(สบ 3) 

31 ปี ๑ มี.ค. 
๒๕58 

 ถึงปัจจุบัน 

4511055203 อ.1/26887 

45 พ.ต.ท.หญิง ดร. รณดิา ถิรปาลวัฒน ์ - ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนคร พ.ศ.๒๕๕๕ 
- นิติศาสตร์มหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- ศศ.ม. การบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕40 
- นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- ประกาศนียบัตรเนตบิัณฑติรุ่นท่ี ๖๒ ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(ยังไม่บรรจุต าแหน่งอาจารย์) 

อาจารย ์
(สบ 3) 

19 ป ี ๔ ม.ค
2559 ถึง
ปัจจุบัน 

 

4511055241 74154 

หมำยเหตุ ข้อมูลอัพเดทถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยช่ืออำจำรย์ท่ีอยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อ/อบรม ในปกีำรศึกษำ  ๒๕๕8 
 
รำยชื่อผู้ลำศึกษำต่อระดับปริญญำเอกและปริญญำโท 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ คุณวุฒิที่ศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระยะเวลำที่ลำศึกษำต่อ 

1 พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม ครุศาสตรด์ุษฎีบณัฑิต (สาขาวิชาอุดมศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ (สบ 2) ๓ มิ.ย.๒๕๕๖ ถึง ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙  

๒ พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ิ สุขสวัสดิพร ครุศาสตรด์ุษฎีบณัฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผล)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ (สบ 2) ๓ มิ.ย.๒๕๕๖ ถึง ๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ 

๓ ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา เวชรังษ ี ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (สาขาการวิจยัและพัฒนาหลักสตูร)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ (สบ 1) ๖ มิ.ย.๒๕๕๔ ถึง 30 ธ.ค. ๒๕๕8 

๔ ร.ต.อ.หญิง นริสา  จันทบุร ี พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาการผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย์ (สบ 1) ๑๑ ส.ค.๒๕๕๗ ถึง ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙  

หมำยเหตุ    ข้อมูลอัพเดทถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕9 
 

รำยช่ือผู้ลำอบรมหลักสูตรเฉพำะทำง 

ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกลุ คุณวุฒิที่ศึกษำ/สำขำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระยะเวลำที่ลำศึกษำต่อ 

1 ร.ต.อ.อภสิิทธ์ิ ตามสตัย ์ ประกาศนียบตัรการอบรมระยะสัน้ สาขาศาสตร์และศลิปการสอน
ทางการพยาบาล รุ่นท่ี ๑ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์ 
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 

อาจารย์ (สบ 2) ๓ ส.ค.๒๕๕8 ถึง ๒๐ พ.ย. ๒๕๕8 

๒ พ.ต.ท.หญิงพรณภัช           ช้ันแจ่ม ประกาศนียบตัรการอบรมระยะสัน้ สาขาศาสตร์และศลิปการสอน
ทางการพยาบาล รุ่นท่ี ๑ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย์ 
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 

อาจารย์ (สบ 3) ๓ ส.ค.๒๕๕8 ถึง ๒๐ พ.ย. ๒๕๕8 

หมำยเหตุ    ข้อมูลอัพเดทถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕9





 

 

 


