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ส่วนที่ 1  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเดิมชื่อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรมต ารวจ  
เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2513 โดยด าริของ  ฯพณฯ ท่านพลต ารวจเอกประเสริฐ  รุจิรวงศ์  ซึ่งเป็น
อธิบดีกรมต ารวจในสมัยนั้น   โดยที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน จึงมี
ความรู้และความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น  ท่านด าริว่าปัญหาขาดแคลน
พยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาล
ให้แก่หน่วยงานสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือสนับสนุน
การบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการต ารวจ
และครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  และ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา   
       สถานที่ตั้ง เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ และโทรสาร 0-2207-6083 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  ในระดับหลักสูตร การด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06   โดยมีผลการประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนจาก
การตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 3.76 
4.38 
ดีมาก 2.2  การได้งานท าหรือผลงาน วิจัยของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
5 5 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 5 4 
4 
ดี 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 4 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 5 4 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 5 4 

3.29 
ดี 

4.2 คุณภาพอาจารย ์
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
      - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 
5 
5 
 

5 

 
5 

4.17 
 

0 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 5 4 



 

๓ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนจาก
การตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
5.  หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 5 4 

4.25 
ดีมาก 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

5 4 

5.3 การประเมินผู้เรียน 5 4 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษาแห่งชาติ  

5 5 

6.สิ่ง
สนับสนุน 
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
5 4 

4 
ดี 

ผลการประเมิน 4.06 ดีมาก 
 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  ในระดับคณะ การด าเนินงานอยู่ในระดับ
พอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.23   โดยมีผลการประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนจาก
การตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 5 4.06 

3.34 
ระดับพอใช ้

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 5 

2.06 
(16.44%) 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ 5 

3.65 
(43.83 %) 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า  

5 3.25 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 3 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 4 
2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 5 

2.31 
ต้องปรับปรุง 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ 5 0.02 

(247.26:คน) 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 5 

1.92 
 

3. การ
บริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
5 3 

3.00 
พอใช้ 



 

๔ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม 
คะแนนจาก
การตรวจ
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

5 4 
4.00 

ดี 

5. การ
บริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบนั 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 4 
4.00 

ดี 5.2 ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสูตรและคณะ 5 4 

ผลการประเมิน 3.23 พอใช้ 

 
1.2 ข้อเสนอแนะในภาพรวม  

จุดเด่น 

1) ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรทุกระดับ (unity) สะท้อนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินตามหลักธรรมาภิบาลที่ผู้บริหารได้รับอยู่ในระดับสูง  

2) มีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน แม้จะทราบว่าอาจจะไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้า
รับราชการที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมรอคอยและเต็มใจ 

3) อาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่นและเสียสละในการท างานเพ่ือสถาบัน อุทิศเวลาและก าลังทรัพย์
เพ่ือการพัฒนา 

4) ศิษย์เก่ามีความรักในสถาบัน รักอาจารย์และรุ่นน้อง ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
5) มีการวารสารพยาบาลต ารวจที่สามารถเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1) ควรมีการพัฒนาแผนงานประจ าปี เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยล าดับตามความส าคัญและ
ความจ าเป็น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้ชัดเจนเพ่ือการติดตามความส าเร็จของแผน 

 2) รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองควรสะท้อนการด าเนินงานที่สถาบันปฏิบัติตาม
ระยะเวลาให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 

 3) การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณวิจัยที่เอ้ือต่อการท าวิจัยของ
อาจารย์ ซึ่งจะท าให้สถาบันมีงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 



 

๕ 

 

ส่วนที่ 2 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

2.1 ความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเดิมชื่อว่า โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  กองแพทย์  กรมต ารวจ  
เริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2513 โดยด าริของ  ฯพณฯ ท่านพลต ารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ ซ่ึงเป็น
อธิบดีกรมต ารวจในสมัยนั้น โดยที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน จึงมี
ความรู้และความเข้าใจปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในขณะนั้น ท่านด าริว่าปัญหาขาดแคลน
พยาบาลเป็นปัญหาระดับชาติ  สมควรที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข 
  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่
หน่วยงานสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือสนับสนุนการ
บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการต ารวจและ
ครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  และพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา พอสรุปได้ดังนี้ 
พ.ศ. 2513 กรมต ารวจมีนโยบายให้กองแพทย์ จัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยเปิดรับ
 สมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2513 โดยส าเร็จการศึกษาชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 5  ในขณะนั้นเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ระยะเวลา
 ศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี 6 เดือน  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
 ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  (เทียบเท่าอนุปริญญา) 
พ.ศ.  2522 กองแพทย์  กรมต ารวจ  ได้แบ่งส่วนราชการใหม่  โดยยกฐานะขึ้นเป็นส านักงานแพทย์ใหญ่ 
 (เทียบเท่ากองบัญชาการ) โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงได้รับการยกฐานะเป็น
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  (เทียบเท่ากองบังคับการ) เมื่อวันที่  26 เมษายน พ.ศ.2522 
 โดยรวมโรงเรียนต่าง ๆ ที่ผลิตบุคลากรพยาบาลหลายระดับไว้ด้วยเช่นกัน  เช่น  โรงเรียน
 พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนามและ
 หลักสูตรอบรมสายการแพทย์โดยแบ่งส่วนราชการเป็น 8 งาน ดังนี้ 
  1. งานธุรการ 
 2. งานฝึกอบรมพยาบาล  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย 
 3. งานฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล 
 4. งานฝึกอบรมสายการแพทย์  ปรับฐานะมาจากหลักสูตรฝึกอบรมสายการแพทย์ 
 5. งานฝึกอบรมพยาบาลภาคสนาม  ปรับฐานะมาจากโรงเรียนพยาบาลภาคสนาม 
 6. งานอ านวยการศึกษา  มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรต่าง ๆ  
 7. งานปกครองนักเรียน  มีหน้าที่ปกครองดูแลนักเรียน / นักศึกษา 
  8. งานต าราและอุปกรณ์  รับผิดชอบเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 งานธุรการมีฐานะเทียบเท่าแผนก  ท าหน้าที่ธุรการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจทั้งหมด  
ส่วนอีก  7  งาน  มีฐานะเทียบเท่ากองก ากับการ 
          ขณะเดียวกันมีการปรับปรุงหลักสูตรจากระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน เป็น 4 ปี โดยเพ่ิมวิชาการต ารวจ
จ านวน  320 ชั่วโมงไว้ในหลักสูตรด้วย  เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศเป็นว่าที่
ร้อยต ารวจตรี โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าอบรมในหลักสูตรพิเศษอีก ซึ่งทบวงฯ  ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2522 



 

๖ 

 

พ.ศ.  2523 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  จัดท าหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยต่อเนื่อง  ส าหรับ
 นักศึกษาที่ก าลังเรียนในหลักสูตรเดิม ที่ใช้เวลาศึกษา 3 ปี 6 เดือน โดยเพ่ิมวิชาที่ ส าคัญใน
 การประกอบวิชาชีพพยาบาลและขยายเวลาเรียนเป็นเวลา 4 ปี  ให้ได้มาตรฐานตามที่
 ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนดและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลและการผดุง
 ครรภ์ ซึ่งทบวงฯ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2523 ผู้ส าเร็จการศึกษา
 ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
พ.ศ.  2526 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลผดุง
 ครรภ์อีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือให้หลักสูตรได้พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการแพทย์การ
 พยาบาลการพัฒนาการของโรคและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการจัดหมวดวิชาใหม่ให้
 สอดคล้องกับหลักสูตรพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลอ่ืน ๆ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์  ซึ่ง
 ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบและ  ก.พ.  รับรองแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2526 
พ.ศ.  2530 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาการรับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจเข้าสมทบในจุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 84 ตอนที่  
 269 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.  2530 
พ.ศ.  2532 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ และได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2532 จ า ก ก า ร
 ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ เป็นผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 
 16 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ในฐานะสถาบันสมทบเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2532 และในรุ่นต่อมาจนถึง
 ปัจจุบัน 
พ.ศ.  2538  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ขอวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งข้าราชการต ารวจ เมื่อวันที่ 7 
 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
  1. ฝ่ายอ านวยการ 
  2. ฝ่ายปกครอง 
  3. ฝ่ายบริการการศึกษา 
  4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  5. ภาควิชาหลักการพยาบาล 
  6. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
  7. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ทั่วไป 
  8. ภาควิชาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
  9. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
  10. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
  11. ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
  12. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์กระดูกและอุบัติเหตุ 
พ.ศ.  2544 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้ด าเนินการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ



 

๗ 

 

 บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการ
 พยาบาลเฉพาะทางเพ่ิมขึ้นในปีเดียวกันนี้ได้ท าวิจัยการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
 บัณฑิต  เพ่ือน าผลของการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตร การ
 จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
พ.ศ.  2546 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ได้เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการบริหารการ 
 พยาบาล ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ส าเร็จ
 การศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ปฏิบัติงานให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยในระดับ หั ว ห น้ า
 หน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยของโรงพยาบาลต ารวจ ให้มีความรู้ความสามารถในการ
 บริหารงานในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ  คุณภาพการพยาบาล 
 สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
 วิชาชีพการพยาบาล  และในปีเดียวกันนี้วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ด าเนินตามระบบ
 ประกันคุณภาพการศึกษาตาม CU.QA  84.1 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสัมฤทธิผลระบบประกันคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546  ถึงวันที่ 6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 และต่อมาได้
 มีการปรับปรุงระบบเป็น CU – QA  Model  จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ.  2548 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้รับอนุมัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติให้รับสมัครนักศึกษา
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2548 จ านวนนักศึกษาพยาบาล 70 
 คน โดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2532 น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
 สภาพการณ์ปัจจุบัน 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับพยาบาลพ่ี
เลี้ยง โดยใช้หลักสูตรพยาบาลพ่ีเลี้ยงของสภาการพยาบาล  มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
พยาบาล  ที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลต ารวจให้มีคุณสมบัติและ
ความสามารถเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงตามประกาศสภาการพยาบาล 
 ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2548โดยแบ่งออกเป็น 1 งาน 2 ฝ่าย และ 1  กลุ่ม
งาน  ดังนี้ 
  1. งานอ านวยการ 
  2. ฝ่ายพัฒนา  1 
  3. ฝ่ายพัฒนา  2 
  4. กลุ่มงานวิชาการ  แบ่งออกเป็น  8 ภาควิชาการ  ดังนี้ 
  4.1  ภาควชิาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
  4.2  ภาควชิาหลักการพยาบาล 
  4.3  ภาควชิาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
  4.4  ภาควชิาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
  4.5  ภาควชิาการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 
  4.6  ภาควชิาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
  4.7  ภาควชิาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
  4.8  ภาควชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน 



 

๘ 

 

พ.ศ.  2549 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เพื่อให้ สอดคล้อง  
 กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร
 ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2548 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการเห็นชอบหลักสูตร
 วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2545 และข้อก าหนดมาตรฐานประกัน
 คุณภาพด้านการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจาก
 สภาการพยาบาล  เมื่อวันที่   14 มีนาคม พ.ศ.2549 จากการปรับปรุงหลักสูตร
 ครั้งนี้  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2549 กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 1 ปี การศึกษา 2549 เป็นรุ่นแรก   
พ.ศ. 2552 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เปิดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล  
 ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์  แก่บุคลากรสายการพยาบาลและอาจารย์พยาบาล 
 โรงพยาบาลต ารวจจ านวน 50 นาย และเตรียมการเปิดอบรมในปีงบประมาณ 2553 อีก 
 1 รุ่น จ านวน 45 นาย และเนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
 2549 ครบวาระการปรับปรุง จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
 พยาบาลศาสตรบัณฑิตชุดใหม่ขึ้น 
พ.ศ.2554 คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการ
 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 แห่งชาติ 
พ.ศ.2555  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ได้เริ่มใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 
 2554 กับนักศึกษาพยาบาลต ารวจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นรุ่นแรก ถึง
 ปัจจุบัน 
พ.ศ.2556 เนื่องจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ครบวาระในปี 
 2559 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ชุดใหม่ข้ึน 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ        

วิสัยทัศน์   

  เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

พันธกิจ     

  1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ   
  2) ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  3) วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  4) บริการวิชาการแก่สังคม 
  5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 ปรัชญา   

  มาตรฐานวิชาการ  สานคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 



 

๙ 

 

 ปณิธาน  

  มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล  

 อัตลักษณ์   

  มีวินัย ใจอาสา 

 เอกลักษณ์   
  การจัดการภาวะฉุกเฉิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 

 

ส่วนที่ 3   
วิธีการประเมินผล 

 

3.1 รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1. ผู้ชว่ยศาตราจารย์ สาระ  มุขดี  ประธานกรรมการ 
2. พันเอกหญิง ดอกเตอร์ อมราภรณ์ หมีปาน  กรรมการ 
3. พันต ารวจเอกหญิง สถาพร  กลางคาร กรรมการและเลขานุการ 

3.2 การวางแผนและการประเมิน 

ก่อนการประเมิน 

 1) มีการศึกษารายงานของหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณา Common data set โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
เกณฑ์การประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

 2) จัดท าตารางการตรวจประเมิน ระบุกิจกรรม รวมทั้งรายชื่อกลุ่มที่ต้องการสัมภาษณ์ ให้ทาง
หน่วยงานเตรียมให้พร้อม 

 3) แจ้งให้หน่วยงานให้ทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการส าหรับผู้ประเมิน 

 4) ประสานการเดินทาง การจัดเตรียมสถานที่ พ้ืนที่ท างานคณะตรวจเยี่ยม 

 5) ประชุมแบ่งงานระหว่างผู้ประเมินเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ 

ระหว่างการประเมิน 

1) เตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจง 

2) ชี้แจงในส่วนของวัตถุประสงค์ของการเข้าประเมิน คณะกรรมการการประเมินฟังสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

3) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละองค์ประกอบ 

4) สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า 

5) สัมภาษณ์ผู้จัดท า SAR  ในแต่ละองค์ประกอบ 

6) ตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลในทุกภาคส่วน 

7) ตัดสินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน 

8) วิเคราะห์สรุปผล น าเสนอผลการประเมิน 

หลังการประเมิน 

1) ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน 

2) เปิดโอกาสให้วิทยาลัยชี้แจงภายในระยะเวลา 1  สัปดาห์ 
3) สรุปผลการท างานและยืนยันผลการประเมิน 

3.3 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
1) ศึกษา SAR พิจารณาตัวบ่งชี้ มาตรฐาน เอกสารหลักฐานที่ระบุ 
2) ศึกษาเอกสารที่จัดเก็บ พิจารณาความถูกต้องอย่างละเอียดจากรายละเอียดของ SAR และ 

เอกสารหลักฐาน 
3) สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า เพ่ือยืนยันผลของ

ข้อมูล 



 

๑๑ 

 

3.4  ผู้ตรวจและประเมินระดับสถาบันและผู้รับผิดชอบรับตรวจ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ตรวจ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์ หมีปาน -คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลฯ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนั
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
-คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนั
ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
-คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -ฝ่ายพฒันา 2  
-ฝ่ายพฒันา 1 
-คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
(สถาบนัหลัก) 

1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -ฝ่ายพฒันา 2 
-คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลฯ 
-คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
-คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -คณะกรรมการวิจัยฯ 
-ฝ่ายพฒันา 1 
 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -คณะกรรมการวิจัยฯ 

2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -คณะกรรมการวิจัยฯ 

3. การ
บริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

พ.อ.หญิง ดร. อมราภรณ์ หมีปาน -คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ 
และ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผศ. สาระ  มุขดี 
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
-ฝ่ายพฒันา 2 

5. การ
บริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่ม
สถาบนั และเอกลักษณ์ของ
สถาบนั 

ผศ. สาระ  มุขดี 
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-ฝ่ายอ านวยการ 
-คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
-คณะกรรมการบริหาร วพ. 
-คณะกรรมการวิจัยฯ 
-คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
-คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 



 

๑๒ 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ตรวจ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
5.2 ผลการบริหารงานของ
คณะ 

ผศ. สาระ  มุขดี 
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-ฝ่ายอ านวยการ 

5.3 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร
และคณะ 

ผศ. สาระ  มุขดี 
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 
-คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 

 

ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

 การประเมินคุณภาพระดับสถาบันท าการประเมินทั้งหมด 5 องค์ประกอบ รวม 13 ตัวบ่งชี้ ได้ผล
การประเมิน รวมถึงมีจุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา แยก
ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 5 4.06 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 2.06 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 3.65  
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 3 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 4 

จุดเด่น  
1. หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. และมีความโดดเด่นด้านวิชาการเฉพาะทางการพยาบาล

ฉุกเฉินและสาธารณภัยซึ่งช่วยให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีความแตกต่างจากสถาบัน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ในปี 2559 ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี ควรเพ่ิมคุณลักษณะพยาบาลต ารวจให้
เด่นชัดเพ่ิมมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

 5 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 0.02 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5 1.92 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีระบบและกลไกที่ช่วยสนับสนุน/ส่งเสริมการท างานวิจัยและเสนอผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 3 

 

 



 

๑๔ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดโครงการบริการทางวิชาการของสถาบันที่มีการบูรณาการในรายวิชาการเรียนการสอน 

ควรมีการด าเนินการอย่าง สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สถาบันด าเนินการควรเป็นแหล่งชุมชนที่สะดวกไม่ไกลจาก
สถาบัน เนื่องจากการเรียนรู้ของนักศึกษาและความต่อเนื่องของการจัดโครงการ 

2. การก ากับติดตามเป็นระยะๆ จะช่วยให้สามารถน าปัญหาและอุปสรรคมาสู่กระบวนการแก้ไขและ
พัฒนา 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมควรจัดให้ทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือในการด าเนินการเพ่ือ
ความเข้มแข็งและยั่งยืนของงานบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 4 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรน าเนื้อหาในรายวิชาสุนทรียศาสตร์ซึ่งน านักศึกษาที่มีความสามารถน าไปประยุกต์ให้เข้ากับ

การบริการวิชาการแก่สังคม เช่น ในโครงการต้านภัยบุหรี่ โครงการผู้สูงวัยสดใส ซึ่งน าดนตรีและเครื่องเล่นที่
เป็นศิลปะของไทยประยุกต์เนื้อหาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 4 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 5 3.23 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 4 

จุดเด่น 
1. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงมีความครอบคลุม 
2. มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีคณะกรรมการทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 
3. มีการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ควรให้ทุกคนและฝ่ายสนับสนุนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการสะท้อนการปฏิบัติ

ในส่วนราชการย่อย 
 

 
 



 

๑๕ 

 

ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมิน 
5.1 สรุปคะแนนประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 
 สรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
คะแนน

เต็ม 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยแต่
ละองค์ประกอบ/

ระดับ 
1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

๕ ๓.๗๖ ๔.๐๖ 

3.3๕ 
ระดับพอใช ้

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๕ 
 

๒.๐๕ 
(๑๖.๔๔%) 

๒.๐๖ 
(๑๖.๔๔%) 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

๕ 
 

๓.๖๕  
(๔๓.๘๓ %) 

๓.๖๕  
(๔๓.๘๓ %) 

1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

 ๕ ๓ ๓ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

๕ ๕ ๔ 

2. การวิจัย 
 
 

2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

 ๕ 
 

๕ ๕ 

 
2.31 

ต้องปรับปรุง 
2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

๕ 
 

๐.๐๒ 
(๒๔๗.๒๖:คน) 

๐.๐๒ 
(๒๔๗.๒๖:คน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

๕ 
 

๑.๑๙ 
 

๑.๙๒ 
 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

 ๕ ๕ ๓ 3.00 
พอใช้ 

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๕ ๕ ๔ 4.00 
ดี 
 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนั และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

 ๕ ๕ ๔ 

๓.๗๔ 
ดี 5.2 ผลการบริหารงานของ

คณะ 
๕ ๓.๘๖ ๓.๒๓ 

5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

๕ ๕ ๔ 

   คะแนนเฉลี่ย 
๓.๗๖ 

 (ระดับดี) 

คะแนนเฉลี่ย 
๓.๒๓ 

(ระดบัพอใช้) 

คะแนนเฉลี่ย 
๓.๒๓ 

(ระดบัพอใช้) 
 



 

๑๖ 

 

5.2 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 ผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน วิเคราะห์แยกตามปัจจัยน าเข้า ( I ) กระบวนการ ( P ) และ
ผลลัพธ์ ( O ) ได้ผลดังนี้ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน                         
0.01-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง   
                เร่งด่วน  
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง         
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้           
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี            
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 
5 2.86 3.50 4.06 3.35 พอใช้ 

2 
3 0.02 5.00 1.92 2.31 ต้องปรับปรุง 

3 
1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

4 
1 - 4.00 - 4.00 ดี 

5 
3 - 4.00 3.23 3.74 ดี 

รวม 
13 3 7 3 

 
  

ผลการประเมิน 1.91 3.86 3.07 3.23 พอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

(หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ) 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินคุณภาพ 

๑.๑ ข้อมูลโดยสังเขป/ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๙) โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตครั้งนี้ ให้ความส าคัญต่อกระแสการเปิด
ตลาดการค้าเสรีในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เกิดทักษะทางวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ท าให้
เกิดภัยพิบัติในหลายๆ ประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลต ารวจได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน โดย
มุ่งเน้นผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาทางการพยาบาลที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการพันธกิจด้านบริการสังคม และด้านบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไว้ในกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่ม มีจิตอาสาและระเบียบ
วินัย เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงบนพื้นฐานองค์ความรู้จากเนื้อหาวิชาการ การปฏิบัติจริง การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยมา
บูรณาการสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมและต่อเนื่องโดยมีอาจารย์ร่วมด าเนินการ ภายใต้ความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมในการบริการผู้ป่วยและประชาชนทั้งในภาวะ
ปกติ วิกฤต และฉุกเฉิน ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

การบริหารหลักสูตร 

 ๑. คณะกรรมการบริหารวิชาการรับผิดชอบก าหนดนโยบาย แผนการจัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร 
 ๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผิดชอบบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. ภาควิชาที่มีกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/สถาบันอ่ืนรับผิดชอบ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในการพิจารณารายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามลักษณะวิชา และการประเมินผลในแต่ละรายวิชา 

๑.๒ วิธีการประเมิน 

  (๑) การวางแผนการประเมินก่อนและหลังการตรวจประเมินหลักสูตร 
  ๑. รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
  ๒. น าข้อมูลของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ให้คะแนนตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ 
  ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 (๒) วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  ๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 



 

๑๙ 

 

  ๒. การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓. ให้คะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
  (๓) ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ     ภูสาหัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ๔) ทนท.หน. ภาควิชา          
การพยาบาล อนามัยชุมชน 

๒ พ.ต.อ.หญิงปราณี       เสนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ๔) ทนท.หน.ภาควิชาหลักการ
พยาบาล 

๓ พ.ต.ท.หญิงสมสุข       ภาณุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ๔) ภาควิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

๔ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ     พ่ึงจันทรเดช อาจารย์ (สบ๓) ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
๕ พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์     แสงรุ่ง อาจารย์ (สบ๒) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 
๖ ร.ต.อ.หญิง ยุวดี      แตรประสิทธิ์ อาจารย์ (สบ๑) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

1.4 คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ พ.ต.อ.หญิง พรพรรณ  ภูสาหัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ๔)  ทนท.หน. ภาควิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน  

๒ พ.ต.อ.หญิง ปราณี 
  

เสนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ๔)  ทนท.หน.ภาควิชา
หลักการพยาบาล 

๓ พ.ต.อ.หญิง ลักขณา  แพทยานันท์ รองศาสตราจารย์ (สบ๕)  ทนท.หน.ภาควิชาการ
พยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ 

๔ พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ๔)  ภาควิชาหลักการ
พยาบาล 

๕ พ.ต.ท.หญิง เนาวนิจ     พ่ึงจันทรเดช อาจารย์ (สบ๓)  ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์ 

๖ พ.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว อาจารย์ (สบ๓)  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
๗ พ.ต.ท.หญิง ปุณยารัตน์ หัตถกี อาจารย์ (สบ๒)  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ 
๘ พ.ต.ท.หญิงสมสุข       ภาณุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ๓)  ภาควิชาการพยาบาล

อนามัยชุมชน 
๙ พ.ต.ต.หญิง ธิดารัตน์     แสงรุ่ง อาจารย์ (สบ๒) ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

๑๐ ร.ต.อ.หญิง ยุวดี      แตรประสิทธิ์ อาจารย์ (สบ๑) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
๑๑ นางสาว ธนัญญา  ศรีอนงค์ หัวหน้าพนักงานทั่วไป 
๑๒ นางสาว อาภาวี  ศิลปสมบูรณ์ พนักงานธุรการระดับ ๓ 



 

๒๐ 

 

1.5 ผู้ตรวจและประเมินระดับหลักสูตรและผู้รับผิดชอบรับตรวจ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ผู้ตรวจ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลฯ 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -ฝ่ายพัฒนา 1 
 

2.2 การได้งานท าหรือผลงาน 
วิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

พ.อ.หญิง ดร.อมราภรณ์  หมีปาน -ฝ่ายพัฒนา 1 
 

3.นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผศ. สาระ  มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-ฝ่ายพัฒนา 1 
 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

ผศ. สาระ  มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-ฝ่ายพัฒนา 2 
 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ผศ. สาระ  มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-ฝ่ายพัฒนา 1  
-ฝ่ายพัฒนา 2 

4.อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

ผศ. สาระ  มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

- คณะกรรมกา รบ ริ ห า ร
วิชาการ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

พ.อ.หญิง ดร. อมราภรณ์ -คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลฯ 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ผศ. สาระ  มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลฯ 

5.หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5 .1  ส า ระของ ร าย วิ ช า ใน
หลักสูตร 
 

ผศ. สาระ  มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-คณะอนุกรรมการพัฒนา
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 
พย.บ.(หลักสูตรปรับปรุง 
2559) 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  

ผศ. สาระ  มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลฯ 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 

ผศ. สาระ มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลฯ 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผศ. สาระ มุขด ี
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร 

-คณะอนุกรรมการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลฯ 

6. สิ่ง
สนับสนนุ 
การเรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พ.อ.หญิง ดร. อมราภรณ์ หมีปาน -ฝ่ายพัฒนา 1  

 



 

๒๑ 

 

ส่วนที่ ๒   
จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับหลักสูตร 

 จุดเด่นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระดับหลักสูตรของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจจากการตรวจ
ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 

๒.๑ จุดเด่น 

 ๑) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้มาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
 ๒) คณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร มีการบริหารจัดการหลักสูตรได้ชัดเจน 

๓) วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนศึกษา ระหว่างการศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากปัญหา
อุปสรรคในปีที่ผ่านมา ทั้งสามารถให้คณาจารย์จากภาควิชาซึ่งอยู่ฝ่ายวิชาการมาร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ทัศนคติและการปรับตัวของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

๔) สายสัมพันธ์ของความเป็นพ่ีน้องสูงมาก นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์กันดีมาก 
โดยเฉพาะอาจารย์ของวิทยาลัยฯ เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ช่วยท าให้การดูแลเป็นไปด้วยความรัก
ความเข้าใจ ปัญหาข้อร้องเรียนไม่ปรากฏ เนื่องจากสามารถเข้าพบอาจารย์และผู้บริหารได้โดยง่ าย และทุก
ท่านพร้อมรับฟังและแก้ไขให้ทันที หากเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ส่วนในเรื่องที่ต้องพ่ึงพาระบบ ก็จะให้รับการ
แก้ไขโดยเร็ว 

2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ๑) ควรมีการด าเนินงานประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแหล่งฝึกปฏิบัติให้มีความชัดเจน 
 ๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีการก ากับติดตามดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๓) วิทยาลัยฯ มีโครงการที่หลากหลายจ านวนมาก ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายและโครงการของ
วิทยาลัยฯ ตามแผน ลักษณะของโครงการดังกล่าวตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งสิ้น หากนัก
ศึกได้รับการต่อยอดด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์การเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๒๒ 

 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรท าการประเมินทั้งหมด ๖ องค์ประกอบ รวม ๑๔ ตัวบ่งชี้ ได้ผล
การประเมิน รวมถึงมีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแยกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ข้อ เกณฑ์ 
ข้อที่

ประเมิน 
() 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ระบุเหตุผล 
กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผ่าน  
๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผ่าน  

๓ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

 ผ่าน  

๔ การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ผ่าน  

จ านวนข้อที่ประเมิน ๔  ผลการประเมิน 
หลักสตูรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

จ านวนข้อที่ผ่านการประเมิน  ๔ 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน KPI 

ของ มคอ. 2 

องค์ประกอบที ่๒  บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๕ ๓.๗๖ 

2.2  การได้งานท าหรือผลงาน วิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ ๕ 

จุดเด่น  
๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ปรับแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้าน แต่ลด

จ านวนข้อและข้อความให้กระชับ ชัดเจน 



 

๒๓ 

 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
3.1 การรับนักศึกษา ๕ ๔ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ๕ ๔ 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ๕ ๔ 

จุดเด่น 
๑. วิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการรับ การเตรียมความ

พร้อมก่อนศึกษา ระหว่างการศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา ทั้งสามารถให้คณาจารย์จากภาควิชาซึ่งอยู่ฝ่ายวิชาการมาร่ วมจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและการปรับตัวของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

๒. สายสัมพันธ์ของความเป็นพ่ีเป็นน้องสูงมาก นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์กันดี
มาก โดยเฉพาะอาจารย์ของวิทยาลัยเป็นศิษย์เก่าของงวิทยาลัยทั้งหมด ช่วยท าการดูแลเป็นไปด้วยความรัก
ความเข้าใจ ปัญหาข้อร้องเรียนไม่ปรากฏ เนื่องจากสามารถเข้าพบอาจารย์และผู้บริหารได้โดยง่าย และทุก
ท่านพร้อมรับฟังและแก้ไขให้ทันที หากเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน ในเรื่องที่ต้องพ่ึงพาระบบก็ได้รับการแก้ไข
โดยเร็ว 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. วิทยาลัยฯ มีโครงการที่หลายหลายจ านวนมาก ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายและโครงการของ
วิทยาลัยฯตามแผน ลักษณะของโครงการดังกล่าวตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งสิ้น หาก
นักศึกษาได้รับการต่อยอดด้วยกระบวนการคิดต้องวิเคราะห์จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์การเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้ 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๕ ๔ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
      - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
๕ 
๕ 
๕ 

 
๕  

๔.๑๗ 
๐ 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ๕ ๔ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๕ ๔ 

จุดเด่น 
๑. อาจารย์ของวิทยาลัยฯ เป็นบุคลากรที่มีความทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก แม้

วิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  อาจารย์ได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้คุณวุฒิ
โดยใช้ทุนส่วนตัวศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 



 

๒๔ 

 

2. มิติใหม่ของการบริหารเพ่ือให้อาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์
สามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้น 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นเวทีส าคัญในการให้
อาจารย์ได้มารวมกับการพัฒนาหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมียุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์ ในการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยต้องมีการสนับสนุนงบ
ประมาณเพ่ือการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษาต่อและการอบรมเพ่ิมศักยภาพ 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ๕ ๔ 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ๕ ๔ 
5.3 การประเมินผู้เรียน ๕ ๔ 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

๕ ๕ 

จุดเด่น 
1. เป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะโดดเด่น แตกต่างจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั่วไปเนื่องจาก

มีการบรรจุรายวิชาการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัยช่วยให้บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยมี
ลักษณะเฉพาะ 

2. ระบบการก ากับติดตามงานของหลักสูตรที่ เป็นล าดับขั้น บนพ้ืนฐานของความมีวินัย ช่วยให้การ
ติดตามบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากทุกภาควิชาเป็นคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. แนวทางในการรายงาน มคอ. 7 ควรเขียนภาพให้สะท้อนการปฏิบัติได้จริงเพ่ือการก ากับติดตาม
รายวิชาที่ต้องการพฒันา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒. ปรับปรุงแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนให้ตอบง่ายและตรงกับข้อมูลที่ต้องการ ประเมิน 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์น าไปสู่การพัฒนา จ านวนข้อที่มากเกินไปอาจเป็นประเด็นที่ท าให้ผู้ประเมินมีความตั้งใจ
ลดลง 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 
ผลการตรวจ

ประเมิน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๕ ๔ 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 



 

๒๕ 

 

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน 
 
4.1 สรุปคะแนนประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

 สรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ประเมินตนเอง 
คะแนนจากการ
ตรวจประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละ
องค์ประกอบ/ระดับ 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนด โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ผ่าน 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั อุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

๕ ๓.๗๖ ๓.๗๖ 

4.38 
ดีมาก 

2.2  การได้งานท าหรือผลงาน 
วิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๕ ๕ ๕ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา ๕ ๔ ๔ 
๔ 
ดี 
 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

๕ ๔ ๔ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ๕ ๔ ๔ 
4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๕ ๔ ๔ 

4.2 คุณภาพอาจารย ์
      - คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
      - ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ 
      - ผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
๕ 
๕ 
 

๕ 

 
๕  

๔.๑๗ 
 

๐ 

 
๕  

๔.๑๗ 
 

๐ 3.29 
ดี 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ ๕ ๔ ๔ 
5.  หลักสูตร 
การเรียน  
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร ๕ ๔ ๔ 

๔.25 
ดีมาก 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

๕ ๔ ๔ 

5.3 การประเมินผู้เรียน ๕ ๔ ๔ 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

๕ ๕ ๕ 

6.สิ่ง
สนับสนุน 
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ ๕ ๔ ๔ ๔ 
ดี 

  คะแนนเฉลี่ย 
๔.๐๖ 

(ระดบัดีมาก) 

คะแนนเฉลี่ย 
๔.๐๖ 

(ระดบัดีมาก) 

คะแนนเฉลี่ย 
๔.๐๖ 

(ระดบัดีมาก) 



 

๒๖ 

 

 
 
4.2 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิเคราะห์แยกตามปัจจัยน าเข้า ( I ) กระบวนการ ( P ) และ
ผลลัพธ์ ( O ) ได้ผลดังนี้ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน                     
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย   
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี        
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
   

  
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 
 

2  -  - 4.38 4.38  ดีมาก 

3 3 4.00  -  - 4.00  ดี 

4 3 3.69  -  - 3.69  ดี 

5 4 4.00 4.33  - 4.25  ดีมาก 

6 1  - 4.00  - 4.00  ดี 

รวม   13 7 4 2 52.82   

ผลการประเมิน 3.87 4.25 4.38 4.06 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๘ 

 

บทสรุปการสัมภาษณ์ การประกันคุณภาพการศึกษา  
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๑. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ผบก.วพ.รพ.ตร., รอง ผบก.วพ.รพ.ตร.) 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ทิศทางในการพัฒนา วพ. ในระยะยาว ๑. ก ากับ ดูแลให้นักศึกษาสามารถสอบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพฯ ผ่านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ในครั้ง
แรก 
๒. มีนโยบายในการส่งเสริมการบรรจุบัณฑิตจบใหม่เข้า
รับราชการในโรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือให้มีความมั่นคง
ในหน้าที่การงาน 

แผนและโครงการในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นอาจารย์ที่สมบูรณ์แบบ 

๑. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มเติมคุณวุฒิทั้งระดับปริญญาเอก 
การศึกษาเฉพาะทาง  
๒. มีโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

 ๓. มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
๔. มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
๕. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล 
๖. วิเคราะห์สภาพปัญหาในการเตรียมสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แนวทางส่งเสริมด้านวิชาการ ๑. มีกลไกในการก ากับติดตามให้คณะกรรมการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์ด าเนินการครอบคลุมพันธกิจต่างๆ 
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. มีเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลต ารวจร่วม
พัฒนาวารสารพยาบาลต ารวจให้เข้าสู่กลุ่ม ๑ ในฐาน 
TCI เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
๓. มีการสนับสนุนให้มีการเก็บข้อมูลวิจัยใน วพ. 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร ๑. มีการจัดสรรเงินให้แต่ละกองก ากับการเพื่อใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร ๑๕,๐๐๐.-บาท/กองก ากับการ 
๒. ได้รับเงินบริจาคจากสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ต ารวจ 
เพ่ือสร้างห้อง sound lab ในการพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  



 

๒๙ 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
๓. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนไหลต าแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เร่งท า
ผลงานทางวิชาการ 

จุดเด่น 
 ๑. ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกภาคส่วนมีความสุขและภาคภูมิใจที่มีผู้บังคับบัญชาที่มาจากพยาบาลวิชาชีพ 
 ๒. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งถือเป็นความส าเร็จของการบริหาร ดังนั้น
แนวโน้มในการดูแลนักศึกษาน่าจะมีทิศทางท่ีดีด้วย 
 ๓. วพ. มีนักศึกษาท่ีมีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในวิทยาลัย 
 ๔. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้ความร่วมมือและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ 
 ๕. มีการปลูกฝังให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความผูกพันและรักในองค์กร 
ปัญหาอุปสรรค 
 ๑. ภาระงานอาจารย์พยาบาลมีค่อนข้างมาก 
 ๒. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยยังไม่ท าให้เกิดความคล่องตัว ต้องมีการปรับปรุงระเบียบ
ให้ง่ายต่อการด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพก่อนจบการศึกษา โดยสนับสนุนให้บัณฑิต
จบใหม่รู้จักวิธีการเจรจาต่อรองเพ่ือเข้าท างานในโรงพยาบาลเอกชนชั่วคราว ระหว่างรอการเรียกตัวเพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการใน รพ.ต ารวจ 
 ๒. มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตจบใหม่รู้จักวิธีการเอาตัวรอด (survive)  เมื่อต้องอยู่
ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
 ๓. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

๒. กลุ่มหัวหน้าภาควิชา 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ความเห็นเกี่ยวกับผู้บริหารใหม่ เข้าใจระบบการศึกษาทางการพยาบาลมากกว่าแพทย์ 
ทิศทางการพัฒนาในฐานะหัวหน้าภาค -พิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารระดับสูง 

-พัฒนาให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
-พิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ความแตกต่างของนักศึกษาของ วพ.กับสถาบัน
อ่ืน 

-ความมีระเบียบวินัย มารยาทด ีอดทน มีจิตอาสา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
-ได้เรียนรู้วิชาการต ารวจ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็น
จุดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนได้ 

ปัญหาอุปสรรค 
 การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย แนวทางพัฒนาอาจไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีผู้บริหารที่เป็นพยาบาลตลอดไป 



 

๓๐ 

 

 ๒. ไม่ควรเรียกพบนักศึกษาในระหว่างเรียน 
 ๓. ควรให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเหมือนกับ รร.นรต. เนื่องจากได้ร่วมท ากิจกรรมกับ สตช.เหมือนๆ 
กัน ซึ่งในส่วน วพ. เอง ควรแสดงให้เห็นถึงการที่นักศึกษาร่วมท าประโยชน์ให้แก่ สตช. ด้วย 

๓. กลุ่มอาจารย์ 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การบริหารงานอาจารย์ ๑. มีนโยบายและการก ากับติดตามตามล าดับขั้น และ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา  
๒. มีการพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามแผน และมีครูพ่ีเลี้ยง
สอนงานใหม่ 
๓. มีการผลักดันให้ท าผลงานทางวิชาการหากมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
๔. มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ และ
สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมทั้งในและนอกสถาบัน 
๕. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ 
พันธกิจต่างๆ  

ปัญหาอุปสรรคในการเพ่ิมผลผลิตงานวิจัย ๑. ภาระงานทั้งในและนอกหลักสูตรที่ค่อนข้างมาก แต่มี
การจัดการให้น ามาตรฐานภาระงานไปใช้ 
๒. ความยุ่งยากในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย  
๓. มีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาส่วนตัวให้เอ้ือต่อการท า
วิจัย 
๔. การบริหารจัดการให้เกิดการท าวิจัยร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ยังน้อย 
๕. มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการได้เร็วขึ้น ท าให้กระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย 

การจัดการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๑. มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดสรรหนังสือ  
มี E-book, E-journal  
๒. มีจัดซื้อ wifi เพ่ิมเติม 
๓. มีการประสานเพื่อร่วมใช้ฐานข้อมูลกับ รพ.ตร. 
๔. สามารถประสานกับ พน.๑ ได้ทันทีเมื่อพบอุปกรณ์
ช ารุด 
๕. จัดท าห้อง Sound lab และจัดหาหุ่นจ าลองฝึก
ปฏิบัติพยาบาลเพิ่มข้ึน 
๖. ได้รับความร่วมมือกับ รพ.ในการอนุญาตให้ใช้ห้อง 
Simulation ได้ 

ปัญหาอุปสรรค 
๑. อาจมีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับฝ่ายปฏิบัติการหรือนักศึกษา 



 

๓๑ 

 

๒. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้เน้นทักษะการเขียนและน าเสนอ
ผลงานวิจัย โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีช่องทางให้นักศึกษาหรืออาจารย์ได้พบผู้บริหาร อย่างน้อย ๑-๒ เดือนต่อครั้ง 
 ๒. ลดภาระงานให้แก่ผู้ที่ผลิตผลงานวิจัย  
 ๓. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายให้คล่องข้ึน และรวมงบประมาณให้ครอบคลุมตลอดกระบวนการตั้งแต่
จัดท าจนถึงการเผยแพร่หรือน าเสนอผลงาน 

๔. ฝ่ายสนับสนุน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานที่ วพ. ๑. รู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน ยังคงมีความรู้สึกดีๆ และมี

ความสบายใจ ได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย 
๒. ปรับตัวได้ดี สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ 

ความเสมอภาคในการท างาน ๑. ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรร
อย่างเท่าเทียมกันในแต่ละหน่วยงาน 
๒. ไม่ได้คิดเรื่องความเสมอภาค แต่คิดว่าปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 

การประสานงานในการท างาน ๑. อาจมีปัญหาในการประสานงานแต่ แต่ส่วนใหญ่ 
สามารถจัดการให้ลงตัวได้ 
๒. มีแม่บ้านคอยดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา และ
สามารถติดต่อทางกรุ๊ปไลน์ได้ตลอดเวลา 
๓. มีช่องทางให้นักศึกษาเข้าพบได้ง่าย สามารถติดต่อ
กับนักศึกษาได้โดยตรง ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา 
ท าให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
๔. ผู้บริหารมีความเป็นกันเอง สามารถเข้าถึงได้ 

ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่ง
สนับสนุน 

๑. มีปัญหาในการเบิกจ่าย/การจัดซื้อที่คล่องตัว อาจท า
ให้ไม่ทันต่อการใช้งาน  

จุดเด่น 
 มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนโดยมีนักศึกษาเป็นสื่อกลาง 
ปัญหาอุปสรรค 
 มีกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้าร่วมบ่อย อาจมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตกต่ า 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
๒. พยายามจ ากัดกิจกรรมให้น้อยลง ให้นักศึกษาเข้าร่วมเฉพาะที่จ าเป็น และพิจารณาไม่ให้กระทบ

กับการจัดการเรียนการสอน 

 



 

๓๒ 

 

๕. กลุ่มนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 

ประเด็นการสัมภาษณ์ สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑. วพ.มีการจัดอบรมด้านการประกันคุณภาพ 
๒. ใช้ PDCA กับการเขียนโครงการ 

การจัดการเรียนการสอน ๑. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย
และการบริการวิชาการ รวมถึงท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เหตุผลในการเลือกเรียนใน วพ. ๑. เพราะเป็นบุตรต ารวจ 
๒. ภาคภูมิใจในการเป็นพยาบาลต ารวจ 
๓. อยากฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย การมีจิต
อาสา  
๔. ชื่นชมในเครื่องแบบต ารวจ 

ระบบการดูแลของอาจารย์และฝ่ายปกครอง ๑. รู้สึกอบอุ่น อาจารย์สามารถให้การปรึกษาได้
ตลอดเวลา ฝ่ายสนับสนุนดูแลได้ตลอด สามารถช่วย
แก้ปัญหาได้ 

การประสานกับศิษย์เก่าด้านวิชาการ ๑. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  
๒. มีการจัดอบรมวิชาการให้ศิษย์เก่าเข้าร่วม 

ความคาดหวังของศิษย์เก่าต่อ นศพต. ๑. รักและร่วมดูแลสถาบัน มีความภาคภูมิใจในสถาบัน 
๒. ตั้งใจเรียน และสามารถสอบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพฯ ให้ผ่าน 
๓. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้ป่วย 

ความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุง วพ. ๑. อยากให้เพิ่มงบประมาณในจัดสรรอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้มากข้ึน 
๒. อยากให้มีการปรับปรุงหลักสูตร เน้นการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 
๓. มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน มีอาจารย์ต่างชาติ เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔. ปรับปรุงพื้นท่ีให้มีสวนหย่อมมากข้ึน  

ระเบียบการเข้าออกหอพัก ๑. มีระเบียบในการขออนุญาตเข้าหอพักล่าช้า 
ผลกระทบของกิจกรรมนักศึกษาต่อการเรียน
การสอน 

๑. มีการแบ่งการแบ่งหน้าที่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแล ท าให้ไม่เกิดผลกระทบ 
๒. กิจกรรมช่วยให้มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 

การจัดการข้อร้องเรียน ๑. มีช่องทางในการร้องเรียน มีกล่องรับความคิดเห็น  
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพบกับอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 
๒. มีห้องให้การปรึกษา โดยภาคการพยาบาลจิตเวช 
๓. สามารถร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สิ่งที่ วพ. มีการบริหารจัดการที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว  



 

๓๓ 

 

 ๒. การปรับปรุงสถานที่มีการพัฒนาขึ้น  
 ๓. อยากให้มีแผนในการบรรจุนักศึกษาเม่ือจบการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๔ 

 

ก าหนดการตรวจและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ห้องประชุม ๑๑๒ ชั้น ๑ วพ.รพ.ตร. 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกัน

คุณภาพฯ  ประชุมวางแผนการด าเนินการตรวจฯ 
 

คณะกรรมการฯ 
๑. ผศ. สาระ มุขดี                          
ประธาน  
๒. พ.อ.หญิง ดร. อมราภรณ์ หมีปาน     
กรรมการ 
๓. ผศ.พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร    
กรรมการและเลขานุการ 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ๑. ประธานคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษาฯ ด าเนินการเปิดประชุม และกราบ
เรียนเชิญผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินฯ และแนะน าผู้บริหารของวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ 
๒.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ฯ แนะน ากรรมการตรวจสอบและประเมินฯ และ
ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจสอบและประเมินฯ 
ผู้เข้าร่วมรับฟัง : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  

 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ศึกษาเอกสาร / 

หลักฐาน / ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับรายงานการประเมินตนเอง 

 

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

เพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจ 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

สัมภาษณ์คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
สัมภาษณ์บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
สัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
 ตัวแทน นศ. ทั้ง 4 ชั้นปี  
 ประธานนักศึกษา และประธานชมรม

นักศึกษาต่างๆ 
สัมภาษณ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  



 

๓๕ 

 

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ศึกษาเอกสาร / 

หลักฐาน / ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับรายงานการประเมินตนเอง (ต่อ) 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประชุมจัดท ารายงาน

ผลการตรวจสอบและประเมิน เ พ่ือเตรียม
น าเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ น าเสนอจุดแข็ง 

จุดอ่อน วิธีการเสริมให้แข็งแกร่ง และ
ข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ 
 เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และบุคลากรให้ข้อมูล

เพ่ิมเติม  
 (ถ้ามี) 
 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ กล่าว

ขอบคุณ 
 ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กล่าวปิด

ประชุม 
ผู้เข้าร่วมรับฟัง : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และผู้สนใจ 

 

 
หมายเหตุ 
๑. ก าหนดการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๒. ผู้ประสานงานวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ: พ.ต.ท.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล  โทร. ๐๘๙-๑๑๐-๗๖๒๒ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

๓๖ 

 

 

 

 
 


