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1 ดร. เบ็ญจำ เตำกล่ ำ คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 

2 ผศ.ดร. สำระ  มุขด ี รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
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รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 

(10 สิงหำคม ๒๕๕8 ถึง 5 สิงหำคม ๒๕๕9) 
 

 

 

วันท่ี 22  และ 30 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕9 
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3 ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ ๔) วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ 
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ส่วนที่ 1  

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจเดิมชื อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรมต่ารวจ  
เริ มเปิดด่าเนินการตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยด่าริของ  ฯพณฯท่านพลต่ารวจเอกประเสริฐ  รุจิรวงศ์  ซึ งเป็น
อธิบดีกรมต่ารวจในสมัยนั้น   โดยที ท่านเคยปฏิบัติหน้าที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน จึงมี
ความรู้และความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น   ท่านด่าริว่าปัญหาขาดแคลน
พยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
  วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
ให้แก่หน่วยงานสังกัดส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื อสนับสนุน
การบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการต่ารวจ
และครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  และ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื องตลอดมา   
       สถำนที่ตั้ง เลขที  ๔๙๒/๑ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๒๒๐๗-๖๐๘๓ 

1.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 255๘  ในระดับหลักสูตร กำรด ำเนินงำนอยู่ใน
ระดับดีมำก  คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.0๘   โดยมีผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนจำก
กำรตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
1. กำรก ำกับ
มำตรฐำน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที ก่าหนด โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่ำน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

๕ ๓.๗๙ 
4.3๙ 
ดีมำก 2.2  การได้งานท่าหรือผลงาน วิจัยของ

ผู้ส่าเร็จการศึกษา 
๕ ๕ 

3. นักศึกษำ 3.1 การรับนักศึกษา ๕ ๔ 
๔ 
ดี 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๕ ๔ 
3.3 ผลที เกิดกับนักศึกษา ๕ ๔ 

4. อำจำรย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๕ ๔ 

๔.๒๔ 
ดีมำก 

4.2 คุณภาพอาจารย ์
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจา่หลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจา่หลักสูตร
ที ด่ารงต่าแหนง่ทางวิชาการ 
      - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร 

 
๕ 
๕ 
 

๕ 

 
๕ 
๔.๑๗  ๔.๗๒ 

 
๕ 

4.3 ผลที เกิดกับอาจารย ์ ๕ ๔ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนจำก
กำรตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
5.  หลักสูตร 
กำรเรียน  
กำรสอน  
กำรประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร ๕ ๔ 

๔.๑๒ 
ดีมำก 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

๕ ๔ 

5.3 การประเมินผู้เรียน ๕ ๔ 
5.4 ผลการดา่เนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ  

๕ ๔.๕๐ 

6.สิ่งสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ 

6.1 สิ งสนับสนนุการเรียนรู ้
๕ ๔ 

๔ 
ดี 

ผลกำรประเมิน 4.0๘ ดีมำก 
 
๑.๒ ข้อเสนอแนะในภำพรวม  

จุดเด่น 

๑) อาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั นและเสียสละในการท่างานเพื อสถาบัน  

๒) นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา แม้จะทราบว่าอาจจะไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้า
รับราชการที ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ ผู้ส่าเร็จการศึกษาพร้อมรอคอยและเต็มใจ 

๓) ศิษย์เก่ามีความรักในสถาบัน รักอาจารย์และรุ่นน้อง ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 ๑) ควรยืดหยุ่นในการบริหารงานด้านวิชาการ เพื อให้อาจารย์มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 ๒) พิจารณาภาระงานตามความเหมาะสม ให้อาจารย์มีเวลาในการท่างานวิจัยให้มากขึ้น 
 ๓) ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career path) ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 

 ๔) พัฒนาอาจารย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศ  และสนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



ระดับคณะ/สถาบัน 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ่าปีการศึกษา  2558| 4  

 
ส่วนที่ ๒ 

สรุปข้อมูลพื้นฐำนของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

2.1 ควำมเป็นมำของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 

  วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจเดิมชื อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรมต่ารวจ  
เริ มเปิดด่าเนินการตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยด่าริของ  ฯพณฯท่านพลต่ารวจเอกประเสริฐ  รุจิรวงศ์  ซึ งเป็น
อธิบดีกรมต่ารวจในสมัยนั้น   โดยที ท่านเคยปฏิบัติหน้าที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน จึงมี
ความรู้และความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น   ท่านด่าริว่าปัญหาขาดแคลน
พยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
  วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
ให้แก่หน่วยงานสังกัดส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื อสนับสนุน
การบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการต่ารวจ
และครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  และ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื องตลอดมา  พอสรุปได้ดังนี้ 
พ.ศ. ๒๕๑๓ กรมต่ารวจมีนโยบายให้กองแพทย์ จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
  เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรก   เมื อวันที   ๒๐ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๓  
  โดยส่าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที   ๕  ในขณะนั้นเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลผดุง 
  ครรภ์และอนามัย ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  ๓ ปี  ๖  เดือน  เมื อส่าเร็จการศึกษา
  แล้วผู้ส่าเร็จการศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย   
  (เทียบเท่าอนุปริญญา) 
พ.ศ.  ๒๕๒๒ กองแพทย์  กรมต่ารวจ  ได้แบ่งส่วนราชการใหม่  โดยยกฐานะขึ้นเป็นส่านักงานแพทย์ 
                    ใหญ่ (เทียบเท่ากองบัญชาการ)  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  จึงได้รับการ 
  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  (เทียบเท่ากองบังคับการ)  เมื อวันที   ๒๖  
  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยรวมโรงเรียนต่าง ๆ ที ผลิตบุคลากรพยาบาลหลายระดับไว้ 
  ด้วยเช่นกัน  เช่น  โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล  
  โรงเรียนพยาบาลภาคสนามและหลักสูตรอบรมสายการแพทย์โดยแบ่งส่วนราชการเป็น  
  ๘ งาน ดังนี้ 
 ๑. งานธุรการ 
 ๒. งานฝึกอบรมพยาบาล  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  
 ๓. งานฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
 ๔. งานฝึกอบรมสายการแพทย์  ปรับฐานะมาจากหลักสูตรฝึกอบรมสายการแพทย์ 
 ๕. งานฝึกอบรมพยาบาลภาคสนาม  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนพยาบาลภาคสนาม 
 ๖. งานอ่านวยการศึกษา  มีหน้าที จัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรต่าง ๆ  
 ๗. งานปกครองนักเรียน  มีหน้าที ปกครองดูแลนักเรียน / นักศึกษา 
  ๘. งานต่าราและอุปกรณ์  รับผิดชอบเกี ยวกับสื อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 งานธุรการมีฐานะเทียบเท่าแผนก  ท่าหน้าที ธุรการของวิทยาลัยพยาบาลต่ารวจทั้งหมด  
ส่วนอีก  ๗  งาน  มีฐานะเทียบเท่ากองก่ากับการ 
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          ขณะเดียวกันมีการปรับปรุงหลักสูตรจากระยะเวลา ๓  ปี  ๖  เดือน  เป็น   ๔ ปี  โดยเพิ มวิชาการ
ต่ารวจจ่านวน  ๓๒๐ชั วโมงไว้ในหลักสูตรด้วย  เพื อให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ
เป็นว่าที ร้อยต่ารวจตรี  โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษอีก  ซึ งทบวงฯ  ให้ความเห็นชอบเมื อ
วันที   ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
พ.ศ.  ๒๕๒๓ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  จัดท่าหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยต่อเนื องส่าหรับ 
  นักศึกษาที ก่าลังเรียนในหลักสูตรเดิม ที ใช้เวลาศึกษา ๓ ปี ๖ เดือน โดยเพิ มวิชาที  ส่าคัญใน
  การประกอบวิชาชีพพยาบาลและขยายเวลาเรียนเป็นเวลา ๔ ปี  ให้ได้มาตรฐานตามที  
  ทบวงมหาวิทยาลัยก่าหนดและเปลี ยนชื อหลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลและการผดุง
  ครรภ์   ซึ งทบวงฯ ให้ความเห็นชอบเมื อวันที   ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๓ ผู้ส่าเร็จ 
  การศึกษาได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
พ.ศ.  ๒๕๒๖ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาล 
 ผดุงครรภ์อีกครั้งหนึ ง  เพื อให้หลักสูตรได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการแพทย์
 การพยาบาล  การพัฒนาการของโรค  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีการจัดหมวด
 วิชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลอื น ๆ ได้เปลี ยน
 ชื อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ผู้ส่าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร
 พยาบาลศาสตร์  ซึ งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ  ก.พ.  รับรองแล้วเมื อวันที   ๒๔  
 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
พ.ศ.  ๒๕๓๐ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  ได้รับอนุมัติ ให้ เข้าเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลต่ารวจเข้าสมทบใน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๓๐ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
 หน้า  ๘๔ ตอนที   ๒๖๙เมื อวันที   ๒๘ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
พ.ศ.  ๒๕๓๒ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ และได้เปลี ยนชื อหลักสูตรเป็นหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ส่าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  เมื อวันที  ๒๗มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ จ า ก ก า ร
 ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  เป็นผลให้ผู้ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที  
๑๖ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบัน
สมทบเป็นครั้งแรก เมื อวันที  ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๓๒ และ ในรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.  ๒๕๓๘   วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  ได้ขอวิเคราะห์และก่าหนดต่าแหน่งข้าราชการต่ารวจ เมื อวันที   
  ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้ 
 1. ฝ่ายอ่านวยการ 
 2. ฝ่ายปกครอง 
 3. ฝ่ายบริการการศึกษา 
 4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
 5. ภาควิชาหลักการพยาบาล 
 6. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
 7. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั วไป 
 8. ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
 9. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
 10. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
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 11. ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 ๑๒. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์กระดูกและอุบัติเหตุ 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ ได้ด่าเนินการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล 
 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ระยะเวลาอบรม  ๑๖  สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพื อพัฒนาคุณภาพ
 บุคลากรที ส่าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการ
 พยาบาลเฉพาะทางเพิ มขึ้นในปีเดียวกันนี้ได้ท่าวิจัยการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
 บัณฑิต  เพื อน่าผลของการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การ
 จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ งขึ้น 
พ.ศ.  ๒๕๔๖ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ  ได้เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ 
 พยาบาล  ระยะเวลาอบรม  ๑๖  สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพื อพัฒนาคุณภาพบุคลากรที 
 ส่าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ที ปฏิบัติงานให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในระดับ
 หัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยของโรงพยาบาลต่ารวจ  ให้มีความรู้ความสามารถใน
 การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร  งบประมาณ  คุณภาพการ
 พยาบาล  สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ตลอดจนกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับ
 การประกอบวิชาชีพการพยาบาล  และในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้ด่าเนิน
 ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม  CU.QA  ๘๔.๑ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง  
 จนกระทั งได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย  เมื อวันที   ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ถึงวันที   ๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
 ๒๕๕๐ และต่อมาได้มีการปรับปรุงระบบเป็น  CU – QA  Model  จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้รับอนุมัติจากส่านักงานต่ารวจแห่งชาติให้รับสมัครนักศึกษา
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ประจ่าปีการศึกษา  ๒๕๔๘  จ่านวนนักศึกษาพยาบาล  
 ๗๐ คน  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๒  น่ามาปรับปรุงให้
 เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส่าหรับพยาบาลพี 
เลี้ยง  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพี เลี้ยงของสภาการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการเพิ มศักยภาพบุคลากร
พยาบาล  ที ส่าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร-บัณฑิต และปฏิบัติงานที โรงพยาบาลต่ารวจให้มีคุณสมบัติและ
ความสามารถเป็นพยาบาลพี เลี้ยงตามประกาศสภาการพยาบาล 
 ในปีเดียวกันนี้  วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้ปรับเปลี ยนโครงสร้างตามการปรับเปลี ยนโครงสร้างของ
ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ  เมื อวันที   ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ โดยแบ่งออกเป็น  ๑  งาน  ๒ ฝ่าย  และ  
๑  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
 1. งานอ่านวยการ 
 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 
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 ๔.๖  ภาควชิาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
 ๔.๗  ภาควชิาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
 ๔.๘  ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื อให้ สอดคล้อง  

กับบริบททางสังคมที เปลี ยนแปลงและเพื อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตร
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.  ๒๕๔๕ และข้อก่าหนดมาตรฐานประกัน
คุณภาพด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาการพยาบาล  เมื อวันที   ๑๔มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ จากการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  
วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้เริ มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๔๙ กับนักศึกษาพยาบาลต่ารวจ ชั้นปีที  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นรุ่นแรก   

พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล  
 ระยะเวลาอบรม ๑๖ สัปดาห์   แก่บุคลากรสายการพยาบาลและอาจารย์พยาบาล
 โรงพยาบาลต่ารวจจ่านวน ๕๐ นาย  และเตรียมการเปิดอบรมในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  
 อีก  ๑  รุ่น  จ่านวน ๔๕ นาย  และเนื องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับ
 ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ ครบวาระการปรับปรุง  จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและ
 พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชุดใหม่ขึ้น 
พ.ศ.๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ด่าเนินการ
 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 แห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ ได้เริ มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  
  ๒๕๕๔ กับนักศึกษาพยาบาลต่ารวจ ชั้นปีที  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นรุ่นแรก ถึง 
  ปัจจุบัน 
พ.ศ.2556 เนื องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ครบวาระในปี  
  2559 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ชุดใหม่ข้ึน 
พ.ศ.๒๕๕๘ วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้เริ มด่าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื อให้

สอดคล้องกับบริบททางสังคมที เปลี ยนแปลงและเพื อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบ
หลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อก่าหนดมาตรฐาน
ประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ งปัจจุบันยังอยู่
ระหว่างด่าเนินการขอความเห็นชอบหลักสูตรตามขั้นตอนที ก่าหนด 

พ.ศ.๒๕๕๙  วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส่าหรับ 
พยาบาลพี เลี้ยงและอาจารย์พยาบาลใหม่  โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพี เลี้ยงของสภาการ
พยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการเพิ มศักยภาพบุคลากรพยาบาล  ที ส่าเร็จการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติงานที โรงพยาบาลต่ารวจ รวมถึงอาจารย์พยาบาลให้มี
คุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับการเป็นผู้สอนในคลินิกและร่วมจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัย 
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำ ปณิธำน อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ของวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ        

วิสัยทัศน์   

  เป็นสถาบันที ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที ยอมรับในระดับ
สากล 

พันธกิจ     

  ๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  ๒) ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ   
  ๓) วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  ๔) บริการวิชาการแก่สังคม 
  5) ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื นที เกี ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 ปรัชญำ   

  มาตรฐานวิชาการ  สานคุณธรรม น่าสังคมพัฒนา 

 ปณิธำน  

  มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล  

 อัตลักษณ์   

  มีวินัย ใจอาสา 

 เอกลักษณ์   
  การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
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ส่วนที่ ๓   
วิธีกำรประเมินผล 

 

3.1 รำยนำมคณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 ๑. ดร. เบ็ญจา    เตากล ่า  ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร. สาระ   มุขดี  กรรมการ 
๓. ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร  กลางคาร กรรมการและเลขานุการ 

3.2 กำรวำงแผนและกำรประเมิน 

ก่อนกำรประเมิน 

 ๑) มีการศึกษารายงานของหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณา Common data set โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
เกณฑ์การประเมิน ปัจจัยน่าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที  สกอ. ก่าหนด 

 ๒) จัดท่าตารางการตรวจประเมิน ระบุกิจกรรม รวมทั้งรายชื อกลุ่มที ต้องการสัมภาษณ์ ให้ทาง
หน่วยงานเตรียมให้พร้อม 

 ๓) แจ้งให้หน่วยงานให้ทราบล่วงหน้า เพื อเตรียมการส่าหรับผู้ประเมิน 

 ๔) ประสานการเดินทาง การจัดเตรียมสถานที  พ้ืนที ท่างานคณะตรวจเยี ยม 

 ๕) ประชุมแบ่งงานระหว่างผู้ประเมินเพื อซักซ้อมความเข้าใจ 

ระหว่ำงกำรประเมิน 

1) เตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจง 

2) ชี้แจงในส่วนของวัตถุประสงค์ของการเข้าประเมิน คณะกรรมการการประเมินฟังสรุปผลการ
ด่าเนินงาน 

3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ที ก่าหนดในแต่ละองค์ประกอบ 

4) สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า 

5) สัมภาษณ์ผู้จัดท่า SAR ในแต่ละองค์ประกอบ 

6) ตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลในทุกภาคส่วน 

7) ตัดสินผลตามเกณฑ์ที ก่าหนดในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน 

8) วิเคราะห์สรุปผล น่าเสนอผลการประเมิน 

หลังกำรประเมิน 

๑) ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน 

๒) เปิดโอกาสให้วิทยาลัยชี้แจงภายในระยะเวลา 1  สัปดาห์ 
๓) สรุปผลการท่างานและยืนยันผลการประเมิน 

3.3 วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
1) ศึกษา SAR พิจารณาตัวบ่งชี้ มาตรฐาน เอกสารหลักฐานที ระบุ 
2) ศึกษาเอกสารที จัดเก็บ พิจารณาความถูกต้องอย่างละเอียดจากรายละเอียดของ SAR และ 

เอกสารหลักฐาน 
3) สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื อยืนยันผลของ

ข้อมูล 
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3.4  ผู้ตรวจและประเมินระดับคณะและผู้รับผิดชอบรับตรวจ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ตรวจ หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 
1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 

1.2 อาจารย์ประจ่าสถาบนั
ที มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 

1.3 อาจารย์ประจ่าสถาบนั
ที ด่ารงต่าแหนง่ทางวิชาการ 

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ่านวน
อาจารย์ประจา่ 

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 

1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -ฝ่ายพฒันา 2  
-ฝ่ายพฒันา 1 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -ฝ่ายพฒันา 2 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 
-คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร 
กลางคาร 

-คณะกรรมการวิจัยฯ 
-ฝ่ายพฒันา ๑ 
 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร 
กลางคาร 

-คณะกรรมการวิจัยฯ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจา่และนักวิจัย 

ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร 
กลางคาร 

-คณะกรรมการวิจัยฯ 

3. การ
บริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 

4. การท่านุ
บ่ารุงศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการ
ท่านบุ่ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการท่านุบา่รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมฯ 
-ฝ่ายพฒันา ๒ 

5. การ
บริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะ
เพื อก่ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -ฝ่ายอ่านวยการ 
-คณะกรรมการบริหารความเสี ยง 
-คณะกรรมการวิจัยฯ 
-คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

5.3 ระบบก่ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
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3.5  ผู้ตรวจและประเมินระดับสถำบันและผู้รับผิดชอบรับตรวจ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ตรวจ หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 
1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร 
พย.บ. 

1.2 อาจารย์ประจ่าสถาบนัที มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 

1.3 อาจารย์ประจ่าสถาบนัที ดา่รง
ต่าแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -ฝ่ายพฒันา 2  
-ฝ่ายพฒันา 1 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี ผศ.ดร.สาระ มุขดี -ฝ่ายพฒันา 2 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร 
พย.บ. 
-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 
-คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผศ.พ.ต.อ.หญิง 
สถาพร กลางคาร 

-คณะกรรมการวิจัยฯ 
-ฝ่ายพฒันา ๑ 
 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ผศ.พ.ต.อ.หญิง 
สถาพร กลางคาร 

-คณะกรรมการวิจัยฯ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ่าและนักวิจัย 

ผศ.พ.ต.อ.หญิง 
สถาพร กลางคาร 

-คณะกรรมการวิจัยฯ 

3. การ
บริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม 

4. การท่านุ
บ่ารุงศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่านุบา่รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.สาระ มุขดี -คณะกรรมการท่านุบา่รุงศิลปะ
และวัฒนธรรมฯ 
-ฝ่ายพฒันา ๒ 

5. การ
บริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -ฝ่ายอ่านวยการ 
-คณะกรรมการบริหารความเสี ยง 
-คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
-คณะกรรมการวิจัยฯ 
-คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

5.2 ผลการบริหารงานของสถาบัน ดร.เบ็ญจา เตากล ่า - ฝ่ายอ่านวยการ 
5.3 ระบบก่ากับการประกันคณุภาพ
หลักสูตรและคณะ 

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร 
พย.บ. 
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ส่วนที่ 4 
ผลกำรประเมินคุณภำพระดับคณะ/สถำบัน 

 การประเมินคุณภาพระดับสถาบันท่าการประเมินทั้งหมด 5 องค์ประกอบ รวม ๑3 ตัวบ่งชี้ ได้ผล
การประเมิน รวมถึงมีจุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น  จุดที ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนา แยก
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  กำรผลิตบัณฑิต 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๕ ๔.๐๘ 
1.2 อาจารย์ประจ่าสถาบันที มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๕ ๑.๙๒ 
1.3 อาจารย์ประจ่าสถาบันที ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ๕ ๓.๔๒  
๑.๔ จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ่านวนอาจารย์ประจ่า ๕ ๕ 
1.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ๕ 
1.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ๓ 

ระดับสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๕ ๔.๐๘ 
1.2 อาจารย์ประจ่าสถาบันที มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๕ ๑.๙๒ 
1.3 อาจารย์ประจ่าสถาบันที ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ ๕ ๓.๔๒  
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ๕ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕ ๓ 

จุดเด่น 
๑. หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. และมีความโดดเด่นด้านวิชาการเฉพาะทางการพยาบาล

ฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งวิชาการต่ารวจ ท่าให้บัณฑิตที ส่าเร็จการศึกษามีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากสถาบันอื น 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

๑. ทุกรายวิชาต้องมีการน่า Learning outcome ตามที ก่าหนดใน มคอ.๒ ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพื อให้บรรลุตาม Learning outcome อย่างแท้จริง โดยต้องมีปรากฏอย่างชัดเจนในแผนการสอน 

๒. ในการเขียนรายงานประเมินตนเองในส่วนของผลการประเมินตามแบบประเมินต่างๆ ควรระบุค่า 
Max. และค่า Min. ไว้ด้วย เพื อให้ทราบประเด็นที เป็นจุดเด่น และประเด็นที ควรพัฒนา 

3. ควรพิจารณาทบทวนกิจกรรมนักศึกษา ปรับลดโครงการที ไม่จ่าเป็น และเลือกเฉพาะโครงการที 
สามารถพัฒนาตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรวิจัย 
ระดับคณะ/สถำบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ๕ ๓ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๕ ๐.๔๗ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่าและนักวิจัย ๕ ๕ 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
๑. การบริหารจัดการงานวิจัย ควรน่าภาระงานของอาจารย์มาวิเคราะห์ให้เห็นทุกภารกิจ ทั้ง ๔ ด้าน 

และภารกิจอื นๆตามที ได้รับมอบหมาย  ตลอดทั้งการพิจารณาจัด rotation ให้เหมาะสมเพื อให้เกิดการ
บริหารจัดงานและมีการกระจายงานให้เหมาะสม ให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอในการพัฒนางานด้านการวิจัย 

๒. ควรทบทวนกระบวนการเบิกจ่ายทุนวิจัยให้มีความคล่องตัว โดยการพิจารณาศึกษาระบบและ
กลไกจากสถาบันการศึกษาของรัฐที มีการด่าเนินงานด้านการเบิกจ่ายทุนวิจัยได้เป็นผลส่าเร็จมีความถูกต้อง
ตามระเบียบหน่วยงานภาครัฐ 

๓. ควรเชื อมโยงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล. ใน ThaiJO เข้ามาใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยที  website ของวิทยาลัยพยาบาล. 

๔. จัดสรรทุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 3  กำรบริกำรวิชำกำร 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ๕ ๕ 

ระดับสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ๕ ๒ 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 ๑. ควรปรับปรุงการก่าหนดตัวบ่งชี้และการประเมินความส่าเร็จของแผนและของโครงการให้มีความ
ชัดเจนและถูกต้อง 
 2. โครงการบริการวิชาการสู่สังคมควรจัดในรูปแบบที เกิดประโยชน์ต่อสังคม และอยู่ในรูปของ
คณะกรรมการที มีตัวแทนหรือบุคคลผู้เข้าร่วมจัดท่าโครงการจากทุกภาคส่วน (ท้ัง 8 ภาควิชา ร่วมกับ 3 ฝ่าย
สนับสนุน นักศึกษา และเจ้าหน้าที ในวิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ) 
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องค์ประกอบที่ 4  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับคณะ/สถำบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
4.1 ระบบและกลไกการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ๕ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 ๑.วิทยาลัยพยาบาล. มีโครงการ/กิจกรรมท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมค่อนข้างมาก ควรพิจารณา
ทบทวนการจัดท่าโครงการเฉพาะที สามารถพัฒนาต่อยอดได้จริง และเป็นโครงการที สามารถพัฒนานักศึกษา
ได้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดต่างๆ 
 
องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื อการก่ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

๕ ๔ 

5.๒ ระบบก่ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ๕ ๕ 

ระดับสถำบัน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื อการก่ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

๕ ๔ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ๕ ๓.๘๔ 
5.3 ระบบก่ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ๕ ๕ 

จุดเด่น 
 ๑. ผู้บริหารมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยผ่านการประเมินของคณะกรรมการจากภายนอก
สถาบัน 
 ๒. ทุกหน่วยงานมีการจัดท่ารายงานประเมินตนเองและด่าเนินการประเมินทุกหน่วยงาน เพื อ
สะท้อนการปฏิบัติงานและน่าไปสู่การพัฒนาในทุกรอบปีการศึกษา 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 ๑. ในการก่าหนดวิสัยทัศน์ของสถาบัน  ควรต้องมี KPI ที ก่าหนดไว้ซึ งวัดได้ชัดเจนในแผนกลยุทธ์ 
ประเด็นวิสัยทัศน์ต้องมีความท้าทายและเป็นไปได้ในอนาคตตามกรอบระยะเวลาที ก่าหนด และควรวิเคราะห์ 
SWOT ให้ชัดเจนถึงจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างแท้จริง 
 ๒. ในการด่าเนินการให้ถึงการยอมรับในระดับสากลตามที ก่าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ควรมีการสนับสนุน
ทุนให้อาจารย์ศึกษาศึกษา/อบรมในต่างประเทศ มีโครงการแลกเปลี ยนกับต่างประเทศ หรือสนับสนุนให้มี
การเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ 
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 ๓. ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินแยกตามพันธกิจให้ชัดเจน ต้องแสดงรายการผลการใช้เงินและ
แนวโน้มในการใช้เงินต่อไป รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื อพิจารณาถึงความคุ้มทุนด้วย 
 ๔. ควรมีการด่าเนินการด้านการจัดการความรู้ครอบคลุมทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดย
ค้นหาความรู้จากแนวปฏิบัติที ดีทั้งที มีอยู่ในตัวบุคคล หรือจากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื นๆ 
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ส่วนที่ 5 สรุปผลกำรประเมิน 
 
5.1 สรุปคะแนนประเมินคุณภำพระดับคณะ 

 สรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจำกกำร
ตรวจประเมิน 

1. กำรผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๕ ๔.๐๔ ๔.๐๘ 
1.2 อาจารย์ประจ่าสถาบนัที มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

๕ 
 

๑.๙๒ 
(๑5.38%) 

๑.๙๒ 
(๑5.38%) 

1.3 อาจารย์ประจ่าสถาบนัที ดา่รงต่าแหน่ง
ทางวชิาการ 

๕ 
 

๓.42  
(๔1.0๓ %) 

๓.42  
(๔1.0๓ %) 

1.4 จ่านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ่านวนอาจารยป์ระจา่ 

 ๕ 4.12 ๕ 
(-11.76,5.3:1) 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี  ๕ ๕ ๕ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี ๕ ๓ ๓ 

2. กำรวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

 ๕ 
 

๕ ๓ 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

๕ 
 

๐.๑๗ 
(๑๖๖๑.๐๓:คน) 

๐.๔๗ 
(๔๗๓๗.๙๕:คน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ่าและนักวิจัย 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

3. กำรบริกำร
วิชำกำร 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ๕ ๕ ๕ 

4. กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่านุบา่รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

 ๕ ๕ ๕ 

5. กำรบริหำร
จัดกำร 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 ๕ ๔ ๔ 

5.3 ระบบก่ากับการประกันคณุภาพ
หลักสูตรและคณะ 

๕ ๕ ๕ 

   คะแนนเฉลี่ย 
๓.๙๐ 

 (ระดับดี) 

คะแนนเฉลี่ย 
๓.๘๔ 

(ระดบัดี) 
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5.2 สรุปคะแนนประเมินคุณภำพระดับสถำบัน 

 สรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจำกกำร
ตรวจประเมิน 

1. กำรผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๕ ๔.๐๔ ๔.๐๘ 
1.2 อาจารย์ประจ่าสถาบนัที มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

๕ 
 

๑.๙๒ 
(๑5.38%) 

๑.๙๒ 
(๑5.38%) 

1.3 อาจารย์ประจ่าสถาบนัที ดา่รงต่าแหน่ง
ทางวชิาการ 

๕ 
 

๓.42  
(๔1.0๓ %) 

๓.42  
(๔1.0๓ %) 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี  ๕ ๕ ๕ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี ๕ ๓ ๓ 

2. กำรวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

 ๕ 
 

๕ ๓ 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

๕ 
 

๐.๑๗ 
(๑๖๖๑.๐๓:คน) 

๐.๔๗ 
(๔๗๓๗.๙๕:คน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ่าและนักวิจัย 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

3. กำรบริกำร
วิชำกำร 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ๕ ๓ ๒ 

4. กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท่านุบา่รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

 ๕ ๕ ๕ 

5. กำรบริหำร
จัดกำร 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื อการก่ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 ๕ ๕ ๔ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ๕ ๓.๙๐ ๓.๘๔ 
5.3 ระบบก่ากับการประกันคณุภาพ
หลักสูตรและคณะ 

๕ ๕ ๕ 

   คะแนนเฉลี่ย 
๓.๘๐ 

 (ระดับดี) 

คะแนนเฉลี่ย 
๓.๕๒ 

(ระดบัดี) 
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5.3 ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 
 ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน วิเคราะห์แยกตามปัจจัยน่าเข้า ( I ) กระบวนการ ( P ) และ
ผลลัพธ์ ( O ) ได้ผลดังนี้ 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน                         
0.01-1.50 การดา่เนินงานต้องปรับปรุง   
                เร่งด่วน  
1.51-2.50 การดา่เนินงานต้องปรับปรุง         
2.51-3.50 การดา่เนินงานระดับพอใช้           
3.51-4.50 การดา่เนินงานระดับดี            
4.51-5.00 การดา่เนินงานระดับดีมาก 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 ๖ ๓.๔๕ ๔.๐๐ 4.0๘ 3.๗๔ ดี 

2 3 0.๔๗ ๓.00 ๕.๐๐ 2.๘๒ พอใช้ 

3 1 - ๕.00 - ๕.00 ดีมาก 

4 1 - ๕.00 - ๕.00 ดีมาก 

5 ๒ - 4.๕0 - ๔.๕๐ ดี 

รวม 13 ๔ 7 ๒ 
   

ผลกำรประเมิน ๒.๗๐ ๔.๒๙ ๔.๕๔ 3.๘๔ ด ี
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5.4 ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน 
 ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน วิเคราะห์แยกตามปัจจัยน่าเข้า ( I ) กระบวนการ ( P ) และ
ผลลัพธ์ ( O ) ได้ผลดังนี้ 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน                         
0.01-1.50 การดา่เนินงานต้องปรับปรุง   
                เร่งด่วน  
1.51-2.50 การดา่เนินงานต้องปรับปรุง         
2.51-3.50 การดา่เนินงานระดับพอใช้           
3.51-4.50 การดา่เนินงานระดับดี            
4.51-5.00 การดา่เนินงานระดับดีมาก 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 2.6๗ ๔.๐0 4.0๘ 3.๔๘ พอใช้ 

2 3 0.๔๗ ๓.00 ๕.๐๐ 2.๘๒ พอใช้ 

3 1 - ๒.00 - ๒.00 ต้องปรับปรุง 

4 1 - ๕.00 - ๕.00 ดีมาก 

5 3 - 4.๕0 3.๘๔ ๔.๒๘ ดี 

รวม 13 3 7 3 
   

ผลกำรประเมิน 1.9๔ 3.86 ๔.๓๑ 3.๕๒ ด ี
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รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับหลักสตูร 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ่าปีการศึกษา  2558| 21  

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรประเมินคุณภำพ 

๑.๑ ข้อมูลโดยสังเขป/ประวัติควำมเป็นมำของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) เปิดสอนภาคการศึกษาที  ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับนี้ ให้ความส่าคัญต่อกระแสการเปิดตลาดการค้า
เสรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จึงเล็งเห็นถึงความจ่าเป็นในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และการสื อสาร เพื อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เกิดทักษะทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อน ที ส่งผลกระทบทั วโลก ท่าให้เกิดภัยพิบัติใน
หลายๆ ประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจเล็งเห็นความส่าคัญของปัญหาดังกล่าว 
จึงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน มุ่งเน้นผลิตพยาบาล
ระดับวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการ
พยาบาลที สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการพันธกิจด้านบริการสังคม และด้านบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้
ในกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีภาวะผู้น่า มีความคิดริเริ ม มีจิตอาสาและระเบียบวินัย เน้น
กระบวนการเรียนการสอนที ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
บนพ้ืนฐานองค์ความรู้จากเนื้อหาวิชาการ การปฏิบัติจริง การน่าองค์ความรู้จากงานวิจั ยมาบูรณาการสู่การ
เรียนรู้ที เหมาะสมและต่อเนื องโดยมีอาจารย์ร่วมด่าเนินการ ภายใต้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และ
ผู้เกี ยวข้อง เพื อให้ผู้ส่าเร็จการศึกษามีความพร้อมในการบริการผู้ป่วยและประชาชนทั้งในภาวะปกติ วิกฤต 
และฉุกเฉิน ตามคุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์  

กำรบริหำรหลักสูตร 

 ๑.  คณะกรรมการบริหารวิชาการรับผิดชอบก่าหนดนโยบาย แผนการจัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร 
 ๒.  แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ งประกอบไปด้วย
คณะกรรมการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนด่าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 ๓.  ภาควิชาที มีกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/สถาบันอื นรับผิดชอบ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามลักษณะวิชา และการประเมินผลในแต่ละรายวิชา  โดยมีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และจัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานของรายวิชาตามระบบและกลไกที ก่าหนด 
 ๔. คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบผลการด่าเนินงานของรายวิชา และจัดท่ารายงาน
ผลการด่าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา รวมถึงวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตร เพื อการปรับปรุงและพัฒนาการด่าเนินการของหลักสูตรต่อไป 

๑.๒ วิธีกำรประเมิน 

  (๑) การวางแผนการประเมินก่อนและหลังการตรวจประเมินหลักสูตร 
  ๑. รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และจัดท่ารายงานประเมินตนเองของหลักสูตร 
  ๒. น่าข้อมูลของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. เมื อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ให้คะแนนตามเอกสารหลักฐานที ปรากฏ 
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  ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 (๒) วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื อถือของข้อมูล 
  ๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
  ๒. การสัมภาษณ์ผู้เกี ยวข้อง 
  ๓. ให้คะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
  (๓) ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี ยมหลักสูตร 

1.3 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

๑ ผศ.พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ     ภูสาหัส -พย.ม.(การพยาบาลมารดาและทารก) มหาวิทยาลยัมหดิล 
พ.ศ. ๒๕๔๐   
-ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปรญิญาตรี) 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๒๖   

๒ ผศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ปราณี       เสนีย์ - ศษ.ด.(หลักสตูรและการสอน)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.
๒๕๔๕ 
- พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวทิยาลัยมหิดลพ.ศ.๒๕๓๙ 
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(์เทียบเท่าปรญิญาตรี) 
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๖ 

๓ ผศ.ว่าที  พ.ต.อ.หญิง ดร.สมสุข       ภาณุรัตน์ - พย.ด. (การพยาบาล)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๓ 
- วท.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจพ.ศ.๒๕๓๘ 

๔ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ     พึ งจันทรเดช - พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)มหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ.๒๕๔๖   
- ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรเ์ทียบเท่าปริญญาตรีวิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๒๘ 

๕ พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์     แสงรุ่ง - พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหดิล พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖ ร.ต.อ.หญิง ยุวดี      แตรประสิทธิ์ - พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 



ระดับหลักสตูร 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ่าปีการศึกษา  2558| 23  

1.4 คณะอนุกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

๑ รศ.พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง ประธานอนุกรรมการ 
๒ รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล รองประธานอนุกรรมการ 
3 รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.ปราณี  เสนีย์ อนุกรรมการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
4 ผศ.พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส อนุกรรมการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
๕ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ     พึ งจันทรเดช อนุกรรมการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
6 ผศ.ว่าที  พ.ต.อ.หญิง ดร.สมสุข       ภาณุรัตน์ อนุกรรมการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
7 พ.ต.ท.หญิง กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย อนุกรรมการ 
8 พ.ต.ท.หญิง ยศรวีร์    กีรติภควัต อนุกรรมการ 
9 ร.ต.อ.หญิง ยุวดี      แตรประสิทธิ์ อนุกรรมการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 

10 พ.ต.ท.หญิง ปริญญา  แก้วสงค์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
11 พ.ต.ท.หญิง ปรียพร วิศาลบูรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12 พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์ แสงรุ่ง อนุกรรมการและอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
๑3 นางสาว อาภาวี  ศิลปสมบูรณ์ เจ้าหน้าที  
๑4 นางสาว ผ่องศรี  สมเพชร เจ้าหน้าที  

1.5 ผู้ตรวจและประเมินระดับหลักสูตรและผู้รับผิดชอบรับตรวจ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ตรวจ หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 
1. การก่ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที ก่าหนด 
โดย สกอ. 

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-ฝ่ายพฒันา 1 

2.2  การได้งานท่าหรือ
ผลงาน วิจัยของผูส้่าเร็จ
การศึกษา 

ดร.เบ็ญจา เตากล ่า -คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-ฝ่ายพฒันา 1 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผศ.ดร. สาระ  มุขดี 
 

-ฝ่ายพฒันา 1 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-ฝ่ายพฒันา 2 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ.ดร. สาระ  มุขดี 
 

-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-ฝ่ายพฒันา 2 

3.3 ผลที เกิดกับนักศึกษา 
 

ผศ.ดร. สาระ  มุขดี 
 

-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-ฝ่ายพฒันา 1  
-ฝ่ายพฒันา 2 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ตรวจ หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบ 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย ์
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร 
กลางคาร 

-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

4.2 คุณภาพอาจารย ์
 

ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร 
กลางคาร 

-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 

4.3 ผลที เกิดกับอาจารย ์
 

ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร 
กลางคาร 

-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 

5. หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 
 
 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
 

ผศ.ดร. สาระ  มุขดี 
 

-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร พย.บ.(หลักสูตรปรับปรุง 2559) 

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  

ผศ.ดร. สาระ  มุขดี 
 

-คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ 
-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

ผศ.ดร. สาระ มุขดี 
 

-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ.
  

5.4 ผลการดา่เนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผศ.ดร. สาระ มุขดี 
 

-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 

6.สิ งสนบัสนนุ 
การเรียนรู ้

6.1 สิ งสนับสนนุการเรียนรู ้ ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร 
กลางคาร 

-คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร พย.บ. 
-ฝ่ายพฒันา 1  
-ฝ่ายพฒันา 2 
-ฝ่ายอ่านวยการ 
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ส่วนที่ ๒   
จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำระดับหลักสูตร 

 จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาระดับหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลต่ารวจจากการตรวจ
ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที  ๒๒ และ ๓๐ กันยายน 2559 มีดังนี้ 

๒.๑ จุดเด่น 

 ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้มาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
๒) อาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั นและเสียสละในการท่างานเพื อสถาบัน  นักศึกษามีความภาคภูมิใจ

ในสถาบันการศึกษาของตน อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที ดีต่อกัน  

 ๓) วิทยาลัยฯ ให้ความส่าคัญในการพัฒนานักศึกษา ผ่านการท่าโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
๔) วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจมีการส่งเสริมเพื อความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างชัดเจน มีการสร้าง

หลักเกณฑ์การเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เพื อให้มีความเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาในสังกัด
อื นๆ 

๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

 ๑) ควรมีการวางแผนการพัฒนาก่าลังคนในระยะสั้นและระยะยาว มีการวิเคราะห์ความต้องการใน
การพัฒนาที ชัดเจน จัดสรรงบประมาณด้านการการศึกษาและอบรมส่าหรับอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ 
 ๒) การปรับปรุงหลักสูตรควรปรับให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที เกี ยวข้อง การก่าหนดตัว
บ่งชี้เพิ มเติมควรก่าหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของสถาบันในปัจจุบัน และความจ่าเป็น
ในการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที ก่าหนด  
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ส่วนที่ ๓  ผลกำรประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรท่าการประเมินทั้งหมด ๖ องค์ประกอบ รวม ๑๔ ตัวบ่งชี้ ได้ผล
การประเมิน รวมถึงมีจุดเด่นและจุดที ควรพัฒนาแยกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ กำรก ำกับมำตรฐำน 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ก่าหนด โดย สกอ. 

ข้อ เกณฑ์ 
ข้อที่

ประเมิน 
() 

ผ่ำน/ 
ไม่ผ่ำน 

ระบุเหตุผล 
กรณีที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน 
๑ จ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตร  ผ่าน  
๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผ่าน  

๓ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

 ผ่าน  

จ านวนข้อที่ประเมิน 3  ผลกำรประเมิน 
หลักสตูรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน  3 

จุดเด่น 
๑. หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
๑. ทุกรายวิชาต้องมีการน่า Learning outcome ตามที ก่าหนดใน มคอ.๒ ไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนเพื อให้บรรลุตาม Learning outcome อย่างแท้จริง โดยต้องมีปรากฏอย่างชัดเจนในแผนการสอน 
๒. ในการเขียนรายงานประเมินตนเองในส่วนของผลการประเมินตามแบบประเมินต่างๆ ควรระบุค่า 

Max. และค่า Min. ไว้ด้วย เพื อให้ทราบประเด็นที เป็นจุดเด่น และประเด็นที ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที ่๒  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๕ ๓.๗๙ 

2.2  การได้งานท่าหรือผลงาน วิจัยของผู้ส่าเร็จการศึกษา ๕ ๕ 

จุดเด่น 
 ๑. นักศึกษามีคุณธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตอาสา 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 ๑. พิจารณาปรับแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตให้เหมาะสมกับการประเมินความรู้ความสามารถของ
พยาบาลจบใหม่ เช่น ประเด็นประเมินเรื องการบริหารจัดการ ควรเปลี ยนเป็นประเด็นความรู้หรือทักษะใน
การตัดสินใจ 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
3.1 การรับนักศึกษา ๕ ๔ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๕ ๔ 
3.3 ผลที เกิดกับนักศึกษา ๕ 3 

จุดเด่น 
 ๑. วิทยาลัยฯ ให้ความส่าคัญในการพัฒนานักศึกษา ผ่านการท่าโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
 ๒. อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์ที ดีต่อกัน  

๓. มีระบบการให้ค่าปรึกษาตั้งแต่การปฐมนิเทศ และในขณะศึกษามีการให้ค่าปรึกษาทั้งทางด้านการ
ใช้ชีวิตและด้านวิชาการ และมีการท่าข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเรื องการพัฒนาตนเอง 
เพราะมีผลต่อการพิจารณารับทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการน่า IT มาใช้กระตุ้นผู้เรียนในห้องเรียน 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

๑. ควรปรับเกณฑ์และกระบวนการรับสมัครนักศึกษาให้มีความเหมาะสม เพื อให้ได้นักศึกษาที มี
จ่านวนและคุณสมบัติเหมาะสม  

๒. การเรียนการสอนในศตวรรษที  21 ควรสอนให้ครอบคลุมถึงทักษะการใช้ชีวิต กระบวนการคิด 
และการมีภาวะผู้น่า 

๓. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ควรน่ารุ่นพี และอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม 
๔. ควรมีการเก็บข้อมูลเหตุผลการลาออกของนักศึกษาว่าไปศึกษาต่อที ไหน สาขาใด เพื อเป็นข้อมูล

ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย์ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๕ ๔ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรที ด่ารงต่าแหน่งทางวิชาการ 
      - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 

 
๕ 
๕ 
๕ 

 
๕  
๔.๑๗      4.72 
5 

4.3 ผลที เกิดกับอาจารย์ ๕ ๔ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๕ ๔ 

จุดเด่น 
 ๑. อาจารย์มีความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองเพื อให้ได้คุณวุฒิโดยใช้ทุน
ส่วนตัวจนส่าเร็จการศึกษา 

๒. วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจมีการส่งเสริมเพื อความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างชัดเจน มีการเลื อนไหล
สู่ต่าแหน่งทางวิชาการ สร้างหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เพื อให้มีความเทียบเคียง
กับสถาบันการศึกษาในสังกัดอื นๆ 
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ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 ๑. ควรมีการวางแผนการพัฒนาก่าลังคนในระยะสั้นและระยะยาว มีการวิเคราะห์ความต้องการใน
การพัฒนาที ชัดเจน 
 ๒. จัดสรรงบประมาณด้านการการศึกษาและอบรมส่าหรับอาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ 
 ๓. สร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนให้มีรางวัลครูดีเด่นในวันไหว้ครู เพื อสะท้อนให้เห็นแบบอย่างของ
ครูที ดี 
 ๔. ควรรายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์ประจ่าหลักสูตร และรายงานผลต่อที ประชุมอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร และรายงานผลตามล่าดับขั้นตอนในคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื อร่วมพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  กำรประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ๕ ๔ 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ๕ ๔ 
5.3 การประเมินผู้เรียน ๕ ๔ 
5.4 ผลการด่าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

๕ 4.๕0 

จุดเด่น 
 ๑. เป็นหลักสูตรที มีความเฉพาะโดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั วไป 
เนื องจากมีการบรรจุรายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย และวิชาการต่ารวจ ซึ งท่า
ให้บัณฑิตที จบจากวิทยาลัยฯ มีลักษณะเฉพาะ 
 ๒. มีตัวแทนจากทุกภาควิชาเป็นคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท่าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด่าเนินการ และก่ากับติดตามการด่าเนินงานตามหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 ๑. ปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินตนเองในส่วนการประเมินผู้ เรียนให้ระบุถึงการตรวจสอบผล
การเรียนรู้ตาม Learning outcome ให้ชัดเจน 
 ๒. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับทุกพันธกิจ โดยมีหลักฐานการบูรณาการอย่างชัดเจนใน
แผนการสอนและในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และมีการก่าหนด KPI ที แสดงผลลัพธ์การบูรณาการอย่าง
ชัดเจน 
 ๓. การปรับปรุงหลักสูตร ควรก่าหนดตัวบ่งชี้เพิ มเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของ
สถาบันในปัจจุบัน และความจ่าเป็นในการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที ก่าหนด  
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลกำรตรวจ

ประเมิน 
6.1 สิ งสนับสนุนการเรียนรู้ ๕ ๔ 

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 ๑. ควรปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพของที พัก สนามกีฬา และปรับปรุงเครือข่าย internet ไร้
สาย ที เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ่าวันของนักศึกษา  
 2. ควรปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของอาคารเรียนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนที เหมาะสม พิจารณาให้มีห้องสัมมนากลุ่มย่อยเพิ มขึ้น และมีการจัดสภาพแวดล้อมในการท่างาน
และการเรียนที เอ้ือต่อการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา และมีการใช้งานที ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 ๓. ภายหลังการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ่าหลักสูตรต่อสิ งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องมี
การรายงานผลและประชุมร่วมกันเพื อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา  
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ส่วนที่ ๔ สรุปผลกำรประเมิน 
 
4.1 สรุปคะแนนประเมินคุณภำพระดับหลักสูตร 

 สรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนจำกกำร
ตรวจประเมิน 

1. กำรก ำกับ
มำตรฐำน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที ก่าหนด โดย 
สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

๕ ๓.๗๙ ๓.๗๙ 

2.2  การได้งานท่าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส่าเร็จการศึกษา 

๕ ๕ ๕ 

3. นักศึกษำ 3.1 การรับนักศึกษา ๕ ๔ ๔ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๕ ๔ ๔ 
3.3 ผลที เกิดกับนักศึกษา ๕ ๓ ๓ 

4. อำจำรย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๕ ๔ ๔ 
4.2 คุณภาพอาจารย ์
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจา่หลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจา่
หลักสูตรที ด่ารงต่าแหนง่ทางวิชาการ 
      - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ่าหลักสูตร 

 
๕ 
๕ 
 

๕ 

 
๕  
๔.๑๗       ๔.๗๒ 

 
๕ 

 
๕  
๔.๑๗        ๔.๗๒ 

 
๕ 

4.3 ผลที เกิดกับอาจารย ์ ๕ ๔ ๔ 
5.  หลักสูตร 
กำรเรียน  
กำรสอน  
กำรประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร ๕ ๔ ๔ 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

๕ ๔ ๔ 

5.3 การประเมินผู้เรียน ๕ ๔ ๔ 
5.4 ผลการดา่เนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ อดุมศึกษา
แห่งชาติ  

๕ ๔ ๔.๕๐ 

6.สิ่งสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ 

6.1 สิ งสนับสนนุการเรียนรู ้ ๕ ๔ ๔ 
  คะแนนเฉลี่ย 

๔.๐๔ 
(ระดบัดีมำก) 

คะแนนเฉลี่ย 
๔.๐๘ 

(ระดบัดีมำก) 
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4.2 ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิเคราะห์แยกตามปัจจัยน่าเข้า ( I ) กระบวนการ ( P ) และ
ผลลัพธ์ ( O ) ได้ผลดังนี้ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่ำน 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน                     
0.01-2.00 ระดับคุณภำพน้อย   
2.01-3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01-4.00 ระดับคุณภำพดี        
4.01-5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
   

  
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี  2
 - 

6 
 

2  -  - 4.40 4.40  ดีมาก 

3 3 3.67  -  - 3.67  ดี 

4 3 4.24  -  - 4.24  ดีมาก 

5 4 4.00 4.17  - 4.13  ดีมาก 

6 1  - 4.00  - 4.00  ดี 

รวม   13 7 4 2 53.01   

ผลกำรประเมิน 3.96 4.13 4.40 4.08 ดีมำก 
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ภำคผนวก  
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รำยชื่อผู้รับกำรสัมภำษณ์กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

  วันที่ 22 ก.ย. 59 
 

สัมภำษณ์เดี่ยว 

1 ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาล. 
 

กลุ่มผู้บริหำร 

๑ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาล (วิชาการ) 
๒ รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาล (บริหาร) 
๓ หัวหน้าภาควิชา ๘ ภาควชิา 

 

กลุ่มอำจำรย์ 

1 พ.ต.อ.หญิง ไฉไล  เที ยงกมล 

2 พ.ต.อ.หญิง อารญา โถวรุ่งเรือง 

3 ว่าที  พ.ต.อ.หญิง ดร.สมสุข ภาณุรัตน์ 
4 พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี ยนแก้ว 
5 พ.ต.ท.หญิง กานดา สุขมาก 

6 พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมั น 

7 ร.ต.อ.หญิง ยุวด ี แตรประสิทธิ์ 
8 ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา เวชรังส ี

 

กลุ่มฝ่ำยสนับสนุน 

1 พ.ต.ท. สุรชัย แก้วพิกุล 

2 พ.ต.ท. ชัยอนันท์ คุ้มภัย 

3 พ.ต.ท.หญิง กนกอร เกรียงไกรวศิน 
4 พ.ต.ท. ธนสิษฐ ์ ธนเศรษฐ์สุธี 
5 พ.ต.ท.หญิง กัญญา ทองแดง 

6 ร.ต.ท.หญิง นิสากร นามโครต 

7 ด.ต.หญิง เพียงใจ บุญทอง 

 
กลุ่มศิษย์เก่ำ 

1 ร.ต.อ.หญิง ฉวีวรรณ ประนางรอง 
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กลุ่มนักศึกษำ 

1 นศพต. เจนจิรา เจนสกุลภักด ี ชั้นปีที  4 
2 นศพต. สายฝน พันโต ชั้นปีที  4 
3 นศพต. ลลิตา ต่อชีวี ชั้นปีที  3 
4 นศพต. ปารินาถ ครุฑโม ชั้นปีที  3 
5 นศพต. อารียา โนกุล ชั้นปีที  2 
6 นศพต. ศุภิสรา ศิลปวรนันท์ ชั้นปีที  2 
7 นศพต. ฐิตินันท์ นักตรีพงษ์ ชั้นปีที  1 
8 นศพต. ขวัญจิรา เพ็ชรปูน ชั้นปีที  1 

 

รำยชื่อผู้รับกำรสัมภำษณ์กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

  วันที่ ๓๐ ก.ย. 59 
 
 
กลุ่มผู้บริหำร (ฝ่ำยสนับสนุน) 

๑  ผู้ก่ากับการฝ่ายอ่านวยการ 

๒ ผู้ก่ากับการฝ่ายพัฒนา ๑ 

๓ ผู้ก่ากับการฝ่ายพัฒนา ๒ 
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บันทึกจำกกำรสัมภำษณ์ 
วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๙   เวลำ ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 
กลุ่มผู้บริหำร 
ผู้สัมภำษณ์ : ดร.เบ็ญจำ  เตำกล่ ำ 
บันทึกจำกกำรสัมภำษณ์ 
 ๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที ก่าลังปรับปรุง ให้ปรับตามเกณฑ์ใหม่ของสภาการพยาบาล โดย
การลดหน่วยกิตวิชาทฤษฎี แต่เนื้อหาสาระต้องเท่าเดิม โดยท่า content mapping ที ซ้่าซ้อน เพิ มวิชาปฏิบัติ 
เป็น 36 หน่วยกิต  
 ๒. การเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาลก่าหนดให้รับได้จ่านวนไม่เกินนักศึกษาพยาบาล
 ๓. กรณีที จ่านวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อการดูแลนักศึกษาบนหอผู้ป่วย ให้จ้าง preceptor ได้ไม่เกิน 
40 %  
        ๔. กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน เน้น active learning มากขึ้น ควรใช้ IT มาช่วยมากขึ้น  
lecture ให้น้อย อาจท่าเป็น group learning แต่ควรท่าทั้งวิชา  
 ๕. กรณีข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน มีค่า r ติดลบ อ.ดร.เบ็ญจาเสนอ ให้ตัดข้อสอบที  มีค่า r ติดลบ ออก 
และให้ตรวจใหม่ โดยให้คะแนนเป็น 100% เท่าเดิม ซึ ง ทางคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่าเป็น
งานวิจัยจนได้เป็น แนวปฏิบัติที ดี 
 
กลุ่มอำจำรย ์
ผู้สัมภำษณ์ : ผศ.ดร.สำระ มุขดี 
                ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถำพร กลำงคำร 
ข้อมูลจำกผู้รับสัมภำษณ์ 
 ๑. ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล  ที มิใช่ผู้ที อยู่ทางด้านการศึกษา ท่าให้ไม่เข้าใจบริบทต่างๆในการ
บริหารงานด้านการศึกษา มีผลต่อวิสัยทัศน์งานด้านการบริหารการศึกษา จึงไม่ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมภารกิจด้านการบริการวิชาการซึ งเป็นภารกิจหนึ งของอาจารย์อย่างเหมาะสม รวมถึงนโยบายในการ
พัฒนาด้านการศึกษาอาจไม่ชัดเจน 
 ๒. คณาจารย์มีความประสงค์ที จะได้รองผู้บังคับการที เป็นผู้บริหารทางด้านวิชาการที เข้มแข็ง เพื อ
ความพร้อมในการเป็นแม่ทัพน่าพาคณาจารย์ไปสู่สถาบันการศึกษาที เทียบเคียงสถาบันการศึกษาพยาบาล
อื นๆ ทั้งมีจุดยืนและพัฒนาวิชาการให้เข้มแข็งได้  
 ๓. นโยบายการรับนักศึกษาจบใหม่เพื อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพยาบาลของรพ.ต่ารวจไม่ชัดเจน  ท่า
ให้นักศึกษาที จบใหม่ต้องไปท่างานรพ.เอกชนก่อน ระหว่างรอรพ.ต่ารวจเรียกตัวเพื อมาบรรจุ  ส่งผลให้เสีย
ชื อเสียงของวิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ และ รพ.ต่ารวจ เมื อนักศึกษาต้องลาออกเพื อมาบรรจุ 
 ๔. การคัดเลือกอาจารย์มาท่างานที วิทยาลัยพยาบาล. ไม่ได้ปฏิบัติตามคุณสมบัติที เคยก่าหนดไว้ แต่
กลับโอนย้ายผู้ที  ฝ่ายบริการไม่ต้องการหรือผู้ที ต้องการเพียงการออกเวรบ่ายดึกเท่านั้น  
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 ๕. ภาระงานของอาจารย์เกิดการ overload เพราะบางอย่างไม่ใช่งานของอาจารย์ แต่เป็นงานของ
ฝ่ายสนับสนุน เนื องจากในราชกิจจานุเบกษาของวิทยาลัยพยาบาล ยังไม่ได้ก่าหนดหน้าที อาจารย์ตามที 
ปฏิบัติจริง จึงเกิดการท่างานแบบไม่ตรงตามภารกิจหน้าที  
 ๖. กิจกรรมดีๆบางอย่างหายไป เช่น “ครูในดวงใจ” อยากให้มีการจัดท่าขึ้นใหม่เพราะสร้างขวัญ
ก่าลังใจให้กับอาจารย์ 
 ๗. ควรมีทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และบรรจุไว้ในแผน ๕ ปีใช้ทุนจากเงินรายได้  
 ๘. ควรมีการจ้าง preceptor ไม่เกิน ๑ ใน ๓ และใช้การคิด workload เต็มอัตรา เพื อเป็นข้อมูลใน
การไม่รับเพิ ม และมีการบริหารงบประมาณที มาจากเงินรายได้ให้เหมาะสมเช่น น่าเงินค่าลงทะเบียนใน
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มาจ่ายเป็นค่าสอนในหลักสูตร  นอกจากนี้ยังสามารถบริหารเงินรายได้บางส่วนส่ง 
อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 ๙. ขาดการบริหารจัดการด้านการวิจัย ขาดการสนับสนุนเรื องเวลาในการท่าวิจัย และมีงบประมาณใน
การท่าวิจัยจ่านวนไม่มาก แต่ระเบียบในการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากมาก  รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือ
ประโยชน์ในการท่างานวิจัย ควรต้องมาพิจารณาดู การจัด rotation การขึ้น ward ว่าอาจารย์ภาควิชาใดจะ
ไปท่างานวิจัยได้อย่างไร 
ข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๑. หนังสือเชิญขอความร่วมมือเป็นการบริการทางวิชาการ  เป็นการสร้างชื อเสียงให้แก่ วิทยาลัย
พยาบาล บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของสถาบันที มีอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี ยวชาญจึงได้รับเชิญ ผู้บริหาร
ที เป็นนักวิชาการทางการพยาบาล จะเข้าใจและทราบว่าเป็น KPI ที ส่าคัญของสถาบันการศึกษา 
 ๒. การบริหารจัดการงานวิจัย ควรน่าภาระงานของอาจารย์มาวิเคราะห์ให้เห็นทุกภารกิจ เพื อให้เกิด
การกระจายงานที รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม แม้จะด่ารงต่าแหน่งเป็นรองวิชาการและหัวหน้าภาควิชา   ก็
สามารถข้ึนหอผู้ผู้ป่วยได้ตาม work load ที เป็นข้อตกลง การก้าวเดินไปด้วยกันในภาวะที ผู้บริหารยังมิได้อยู่
ในบริบทของสภาวิชาชีพ “อาจต้องใจกว้าง ต้องยอมเหนื อย ต้องมีสติในการสนทนาไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ 
เพื อการก้าวไปสู่เป้าหมายของสถาบัน” 
 ๓. บางครั้งการคัดเลือกผู้ที จะมาเป็นอาจารย์ก็เลือกไม่ได้ แต่วิทยาลัยพยาบาลควรมีกระบวนการที จะ
ท่าอย่างไรให้อาจารย์ที ไม่ใช่  พัฒนามาเป็นอาจารย์ที ดี หัวหน้าภาควิชาต้องแจ้งอาจารย์เกี ยวกับเกณฑ์
ประเมิน  ควรกล้าที จะชี้แจงลูกน้องที ไม่รับผิดชอบ อาจารย์ที ไม่กล้าเผชิญกับการขึ้น ward หนักๆ skills ไม่
เก่ง ต้องเอามาพัฒนา 
 
กลุ่มฝ่ำยสนับสนุน 
ผู้สัมภำษณ์ : ผศ.ดร.สำระ มุขดี 
                ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถำพร กลำงคำร 
ข้อมูลจำกผู้รับสัมภำษณ์ 
 ๑. ประเด็นการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น บุคลากรสายสนับสนุน จะดูแลเกี ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา ดูแลด้านสถานที  สิ งอ่านวยความสะดวก และสิ งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ เช่น 
การปรับปรุงอินเทอร์เน็ตเพื อสนับสนุนการเรียนการสอน 
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 ๒. ประเด็นบทบาทส่าคัญต่อการผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอนนั้น ฝ่ายอ่านวยการจะดูแล
เกี ยวกับการขอใช้รถ การซ่อมแซมสถานที อุปกรณ์ และการจัดการด้านงบประมาณการเกิน ส่วนฝ่ายพัฒนา 
๑ จะดูแลห้องสาธิตการพยาบาล กับการท่าธุรการของหน่วยในการรับค่าร้องขอใช้ห้องต่างๆ ส่วนฝ่ายพัฒนา 
2  จะดูแลด้านการปกครอง  และการท่ากิจกรรมของนักศึกษา 
 ๓. สิ งที อยากฝากถึงผู้บังคับบัญชา คือเรื องของการสร้างขวัญก่าลังใจในการปฏิบัติหน้าที  การส่งเสริม
ด้านการเจริญก้าวหน้า รวมถึงการปกครองบังคับบัญชา เช่น การใช้ค่าพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ งบุคลากร
บางคนอาจ sensitive กับการพูดจาในบางค่าพูดหรือบางประเด็น 
 
กลุ่มนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
ผู้สัมภำษณ์ : ผศ.ดร.สำระ มุขดี 
               ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถำพร กลำงคำร 
ข้อสรุปจำกกำรสัมภำษณ์ 
 นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันของตน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นน้องและระหว่างครูกับ
ศิษย์ ศิษย์เก่ามีความผูกพันและรักสถาบัน รักอาจารย์และรุ่นน้อย พร้อมที จะให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเป็น
อย่างดี ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้
เกี ยวกับกระบวนการ PDCA  และได้น่าไปใช้ในการท่างานกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทั้งชีวิตประจ่าวัน 
 

บันทึกจำกกำรสัมภำษณ์ 
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙   เวลำ ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

 
ผู้สัมภำษณ์ : ผศ.ดร.สำระ มุขดี 

           ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถำพร กลำงคำร 
ข้อมูลจำกผู้รับสัมภำษณ์ 
 ๑. ในการปฏิบัติงานของฝ่ายสนับสนุนควรให้มีฝ่ายวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื อให้งานทุกงานมี
ความพร้อมและลดปัญหาที จะเกิดขึ้น 
 ๒. งานที ปัจจุบันท่าอยู่ไม่ตรงกับที ก่าหนดตามบทกฎหมาย บางอย่างท่าเกินหน้าที  บางอย่างฝ่าย
วิชาการน่ามาท่า เป็นผลต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. ฝ่ายสนับสนุนไม่มีโอกาสได้เติบโตก้าวหน้าในสายงานตนเองขาดขวัญและก่าลังใจ ท่าให้เมื อมี
ช่องทางที ดีกว่า จึงขยับขยายย้ายไป  จึงมีการเปลี ยนต่าแหน่งบ่อยๆซึ งเป็นผลเสียต่อการพัฒนางานใน
วิทยาลัย 
 ๔. อยากให้มีการต่อสัญญาลูกจ้างชั วคราว และเพิ มแรงจูงใจ เช่น ค่าโอที 
 ๕. ปัจจุบัน บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีน้อย ในขณะที ภาระงานมีมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1. เป็นเรื องท้าทายมากๆในยุคปัจจุบันที เราจะท่าอย่างไรในการบริหารคนน้อยให้ท่างานอย่างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรได้มีการบันทึกและเก็บหลักฐานภาระงานต่อจ่านวนคนที มีอยู่เพื อเป็นข้อมูลส่าคัญในการ
วิเคราะหต์่าแหน่ง  เพราะการจะวิเคราะห์ต่าแหน่งได้ต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนว่ามีเนื้องานมากกว่าก่าลังคน 
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ก ำหนดกำรตรวจและประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ 
วันที่ ๒๒ และ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ ห้องประชุม ๑๑๒ ชั้น ๑ วพ.รพ.ตร. 

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๕๙ 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกัน

คุณภาพฯ  ประชุมวางแผนการด่าเนินการตรวจฯ 
 

คณะกรรมกำรฯ  
๑. ดร.เบญจา เตากล ่า                    ประธาน  
๒. ผศ.ดร.สาระ มุขดี                      กรรมการ 
๓. ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร   กรรมการ 
                                               และเลขาฯ 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ๑. ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
ด่าเนินการเปิดประชุม และกราบเรียนเชิญผูบ้ังคับการ
วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ   กลา่วต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ และแนะนา่
ผู้บริหารของวิทยาลยัพยาบาลตา่รวจ 
๒. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ 
แนะนา่กรรมการตรวจสอบและประเมินฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์การตรวจสอบและประเมินฯ 
ผู้เข้าร่วมรับฟัง : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที   

 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ศึกษาเอกสาร / หลักฐาน 

/ ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที เกี ยวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ พบปะและหาข้อมูล

เพิ มเติมโดยการสัมภาษณผ์ู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
ต่ารวจ 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

สัมภาษณ์คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ 
สัมภาษณ์บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลต่ารวจ 
สัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลต่ารวจ 
 ตัวแทน นศ. ทั้ง 4 ชั้นปี 
 ประธานนักศึกษา และประธานชมรมนักศึกษา

ต่างๆ 
สัมภาษณ์ศิษย์เก่าวทิยาลัยพยาบาลตา่รวจ  
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วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ศึกษาเอกสาร / หลักฐาน / 

ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที เกี ยวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง (ต่อ) 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประชุมจัดท่ารายงานผลการ

ตรวจสอบและประเมิน เพื อเตรียมน่าเสนอด้วยวาจาใน
ที ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ น่าเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน 

วิธีการเสริมให้แข็งแกร่ง และข้อเสนอแนะตาม
องค์ประกอบ 

 เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และบุคลากรให้ข้อมูลเพิ มเติม  
 (ถ้ามี) 
 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ กล่าว

ขอบคุณ 
 ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตา่รวจ กล่าวปิดประชุม 
ผู้เข้ำร่วมรับฟัง : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที  และ
ผู้สนใจ 
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