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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 ๑. อาจารย์ ดร.เบ็ญจา       เตากล  า    ประธานกรรมการ 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาระ มุขดี    กรรมการ 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

วันท่ี ๘ และ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 ๑. อาจารย์ ดร.เบ็ญจา       เตากล  า    ประธานกรรมการ 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาระ มุขดี    กรรมการ 
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 ๕. พ.ต.หญิง อุษณี  อังคะนาวิน    กรรมการ(ผู้ฝึกประเมิน) 

 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2556 

~ ก ~ 

 

สารบัญ 

            

  หน้า 

สารบัญ ก 

๑. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑ 

๒. บทน า : สรุปข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๒ 

๓. วิธีประเมิน ๓ 

    ๓.๑  การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการประเมิน) ๔ 

    ๓.๒  วธิีการตรวจสอบและความน่าเชื อถือของข้อมูล ๕ 

๔. ผลการประเมิน ๗ 

    ๔.๑  รายงานตารางที  ป.๑ การประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๗ 

    ๔.๒  รายงานตารางที  ป.๒ การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ๑๓ 

    ๔.๓  รายงานตารางที  ป.๓ การประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๑๔ 

    ๔.๔  รายงานตารางที  ป.๔ การประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ๑๕ 

    ๔.๕  รายงานตารางที  ป.๕ การประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ๑๖ 

    ๔.๖  จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งจุดที ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ๑๘ 

           ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ภาคผนวก ๒๔ 

ก าหนดการตรวจประเมิน ๒๕ 

ค าสั ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๗ 
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~ ๑ ~ 

 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ วันที่ ๘ และ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื อตรวจสอบการ

ประเมินตนเองของ และวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ด าเนินการค้นหาจุดที ควรพัฒนา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

เพื อการปรับปรุง/พัฒนาให้การบริหารด้านการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลให้ดียิ งขึ้น  ในการประเมินครั้งนี้

คณะกรรมการได้ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย

พยาบาลต ารวจ ตลอดจนสนทนากลุ่มกับนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า ซึ งจากการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน ๒๓ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ านวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด ๔๑ ตัว

บ่งชี้ พบว่าผลการตรวจประเมินในภาพรวม ๙  องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ ของ สกอ. มีค่าเฉลี ยเท่ากับ ๔.๕๑

อยู่ในระดับดมีาก 

จุดแข็งระดับคณะ/หน่วยงาน  วินัย  

๑. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ และนโยบายในการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ชัดเจน และมี

ความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. คณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจมีศักยภาพในการท างาน มีทัศนคติที ดีต่อกัน  มี

ความรักผูกพันต่อองค์กร และมุ่งมั นในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง  

๓. ศิษย์เก่าและนักศึกษามีความสัมพันธ์ที ดีกับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ รักอาจารย์ และมี 

๔. ความภาค ภูมิใจในสถาบัน เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีจิตอาสา 

๕. มีความชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในจังหวัดนครนายก และชุมชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื อง 

๖.  มีการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ   

๑. ควรปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพ ด้านที พัก สนามกีฬา เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ที เอ้ือต่อ

การใช้ชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 
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๒.  ควรพัฒนาทักษะการเขียนแผนและโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เช่น ควรมีเป้าหมายของ

โครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๓.  ควรสนับสนุนงบประมาณเพื อพัฒนาวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ 

๔. ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินให้ชัดเจน 

๕. ควรหาแนวทางสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ให้มากขึ้น เช่น จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

สนับสนุนให้ขอทุนภายนอก 

๖.  ควรหาแนวปฏิบัติที ดี หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗.  ควรสร้างเอกลักษณ์ของสถาบันให้เด่นชัด สอดคล้องกับสมรรถนะของสถาบัน องค์กรต ารวจ 

เช่น การดูแลด้านวิกฤติ ฉุกเฉิน และนิติเวช ซึ งจะสามารถพัฒนาให้โดดเด่นได้ 

 

๒.บทน า  

 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่

หน่วยงานสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื อสนับสนุนการ

บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพแก่ข้าราชการต ารวจและ

ครอบครัว  รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั วไป  ตลอดจนมีการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร  และพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื องตลอดมา  โดยมีการด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก ๔ ด้านที สอดคล้องกับการ

อุดมศึกษา ได้แก่  

 ๑. ด้านการผลิตพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล  ตามความจ าเป็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

และด าเนินการเกี ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนการสอน 

 ๒. ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาล และสาธารณสุข 

 ๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

 ๔. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจเป็นสถาบันในกลุ่ม ค  เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง จัดท าการประเมิน

ตนเองและจัดท าการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๙ องค์ประกอบ 

โดยในปี ๒๕๕๖ มีบุคลากรแสดงตามตารางดังนี้ 
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ต าแหน่ง จ านวน 

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๑ 

รองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ๒ 

หัวหน้าภาควิชา ๘ 

อาจารย์ ๓๔ 

ผู้ก ากับการ ๓ 

รองผู้ก ากับการ ๓ 

สารวัตร ๖ 

รองสารวัตร ๔ 

นายเวร (สบ ๑) ๑ 

ผู้บังคับหมู่ ๘ 

ลูกจ้างประจ า ๙ 

ลูกจ้างชั วคราว ๓๘ 

รวม ๑๑๗ 

 

๓. วิธีประเมิน  

 วิธีการประเมินคณะกรรมการได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนก่อนการประเมิน ปฏิบัติการ

ประเมินตามที วางแผนไว้ และร่วมกันสรุปผลการประเมิน น าเสนอข้อมูลต่อสถาบัน  การตรวจเยี ยมให้

ความส าคัญต่อการประเมินภายใต้หลักฐานของเอกสาร  การสัมภาษณ์บุคคลที เกี ยวข้อง ได้แก่  ผู้บริหาร  

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า  การสังเกตกิจกรรมของสถาบัน  การตรวจเยี ยมสถานที 

จัดการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เพื อศึกษาถึงความสอดคล้องและเชื อมโยงกันของข้อมูลจากทุก

แหล่ง อันจะน ามาซึ งความน่าเชื อถือในการประเมิน จึงท าการประเมินประกอบกับรายงานการประเมินตนเอง

ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ซึ งมีรายละเอียดของวิธีการประเมิน ดังนี้  
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๓.๑ การวางแผนและการประเมิน   

  ๓.๑.๑ ก่อนการประเมิน 

        ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของ

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ    แบ่งความรับผิดชอบในการตรวจเอกสารดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตรวจสอบการประเมิน รับผิดชอบองค์ประกอบ 

๑. อาจารย์ ดร.เบ็ญจา        เตากล  า 

 พ.ท.หญิง ปราณี  อ่อนศรี 

สกอ.๑, ๘, ๙ (สมศ.๑๒, ๑๓, ๑๕, 

๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๗,) 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ  มุขดี                                      

พ.ท.หญิง ปราณี  อ่อนศรี 

๒,  ๓,  ๗ (สมศ.๑, ๒, ๑๔, ๑๑)    

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พ.ต.ท.หญิง สถาพร  กลางคาร 

พ.ต.หญิง อุษณีย์  อังคะนาวิน 

๒,  ๔, ๕, ๖ (สมศ.๕, ๖, ๗, ๑๐, 

๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๘.๑, ๑๘.๒)   

 

แบ่งหน้าที ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในวันที  ๘ ก.ย. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  ดังนี ้

เวลา ผู้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

๘ ก.ย.๕ 

๑๓.๐๐ –๑๕.๐๐ น. 

- อาจารย์ ดร.เบ็ญจา  เตากล  า 

- พ.ท.หญิง ปราณี  อ่อนศรี 

                 

- ผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

- รองผู้บังคับการฝ่ายบริหาร, รองผู้บังคับการ

ฝ่ายวิชาการ 

- หัวหน้าภาควิชาฯ ๘ ภาค 

- อาจารย์ประจ า  ๘ ภาค 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. - ผศ.สาระ  มุขดี  

- ผศ. พ.ต.ท.หญิงสถาพร กลางคาร  

พ.ต.หญิง อุษณีย์  อังคะนาวิน  

- ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าฯ (ผู้แทนจากกลุ่มงาน

พยาบาล รพ.ตร.) 

- ตัวแทนนักศึกษาพยาบาล  ชั้นปีที ๑-๔  ชั้นปีละ 

๒ คน 

- ผู้ก ากับฝ่ายสนับสนุน ๓ ฝ่าย (ฝอ.,พน๑,พน๒) 
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~ ๕ ~ 

 

  ๓.๑.๒ ระหว่างการประเมิน  

   ด าเนินการประเมินตามแผนที วางไว้ ในระหว่างการประเมินถ้ามีข้อสงสัยเกี ยวข้อง

กับการประเมินคณะกรรมการร่วมปรึกษากันเพื อหาข้อสรุปร่วมกัน สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการและ

เลขาคณะกรรมการรวมรวมข้อมูลและร่วมกัน 

   สรุปผลและน าเสนอผลการประเมินต่อสถาบัน และเปิดโอกาสให้สถาบันได้ซักถาม

ข้อสงสัยในผลการประเมิน 

  ๓.๑.๓ หลังการประเมิน  

   จัดท ารูปเล่มเอกสารสรุปผลการประเมิน บันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA online 

 ๓.๒ วธิีการตรวจสอบและความน่าเชื อถือของข้อมูล  

  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย ได้แบ่งหน้าที ในการ

ตรวจสอบการประเมินอย่างมีระบบ  มุ่งเน้นความเชี ยวชาญในการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ท าให้เกิด

ความน่าเชื อถือในกระบวนการตรวจสอบการประเมิน เพื อให้บรรลุเป้าหมายของการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาและสามารถน าข้อเสนอไปพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงของผลการ

ประเมินภายใต้หลักฐานและข้อมูลที มีอยู่ โดยได้มุ่งเน้นการวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ   การศึกษา

เอกสารหลักฐาน แต่ละองค์ประกอบ และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากรฝ่ายสนับสนุน  นักศึกษา    

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า เพื อสนับสนุนข้อมูลทางเอกสารที มีอยู่ให้มี ความน่าเชื อถือมาก

ยิ งขึ้น เพื อให้ได้มาซึ งข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการตรวจประเมินวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ งใน พันธกิจหลัก

ด้านการผลิตบัณฑิตซึ งเป็นองค์ประกอบที สองของการประเมินคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔. ผลการประเมิน  

 ๔.๑ ตารางที  ป. ๑ การประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 

(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ

ใน SAR) ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที  ๑.๑ ๘ ข้อ ด าเนินการ ๘ ข้อ ๕     

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

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๑๖.๒ ≥ ๔.๕๑ ๔.๕๓ คะแนน   ๔.๕๓  

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

ตัวบ่งชี้ที  ๒.๑ ๖ ข้อ ด าเนินการ ๖ ข้อ ๕     

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

๑๔.๒๙ 
(๑๔.๒๙*๕)/
๓๐=๒.๓๘ 

๒.๓๘     

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

๓๘.๑๐ 
(๓๘.๑๐*๕)/๖๐ 

= ๓๑.๗ 
๓.๑๗     

ตัวบ่งชี้ที  ๒.๔ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕     
 

๖ 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
 

คะแนนประเมิน 
หมายเหตุ 

(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินที ต่างจากที ระบุ

ใน SAR) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 
เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที  ๒.๕ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที  ๒.๖ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕   

ตัวบ่งชี้ที  ๒.๗ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที  ๒.๘ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

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

๑๐๐ 
ร้อยละ๑๐๐   ๕   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๒ ≥ ๓.๕๑ ๑๕๘.๘๔/๓๘ = ๓.๙๗ ๓.๙๗   ๓.๙๗   

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

๙๕.๗๑ 
ร้อยละ ๙๕.๗๑   ๕ ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๓ 

และ ๔  
ไม่ขอรับการประเมิน ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๔ ร้อยละ ๙๕ 

(๖๖/๖๗)*๑๐๐ = 
๙๘.๕๑ 

ร้อยละ  ๙๘.๕๑   ๔.๙๓ 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๑๔ ๓ ข้อ ๑๒๔/๔๒ = ๒.๙๕ ๒.๔๖ คะแนน   ๒.๔๖   

ตัวบ่งชี้ที  ๓.๑ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕     
 

 

๗ 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
 

คะแนนประเมิน 
หมายเหตุ 

(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินที ต่างจากที ระบุ

ใน SAR)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที  ๓.๒ ๖ ข้อ ด าเนินการ ๖ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที  ๔.๑ ๘ ข้อ ด าเนินการ ๘ ข้อ ๕   

ตัวบ่งชี้ที  ๔.๒ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที  ๔.๓ 
๕๐,๐๐๐บาท/คน 

๑๐๐,๐๐๐/๓๘ = 
๒๖๓๑.๕๘ 

๐.๒๖ ๐.๒๖     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๕ ร้อยละ ๑๐ (๒*๑๐๐)/๔๒ = ๔.๗๖ ๑.๑๙   ๑.๑๙   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๖ ร้อยละ ๑๐ (๒*๑๐๐)/๔๒ = ๔.๗๖ ๑.๑๙   ๑.๑๙   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๗ ร้อยละ ๑๐ (๒*๑๐๐)/๔๒ = ๔.๗๖ ๒.๖๘   ๒.๖๘   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๑๘.๑ ๕ ข้อ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ   ๕ 
 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๑๘.๒ ๔ ข้อ ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ   ๕  
 

 

๘ 



 

 

๙ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
 หมายเหตุ 

(เช่น เหตุผลของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที  ๕.๑ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที  ๕.๒ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๘ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๖๖.๖๗   ๕   

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๙ ๕ ข้อ ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ   ๔   

ตัวบ่งชี้ที  ๖.๑ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

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

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

ตัวบ่งชี้ที  ๗.๑ ๗ ข้อ ด าเนินการ ๗ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที  ๗.๒ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที  ๗.๓ ๕ ข้อ ด าเนินการ ๕ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ที  ๗.๔ ๖ ข้อ ด าเนินการ ๖ ข้อ ๕     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๑๒ ≥ ๔คะแนน ๔.๘๔ คะแนน   ๔.๘๔   
 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

 หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)   

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ สมศ. 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๑๓ ≥ ๔คะแนน ๔.๗๔ คะแนน   ๔.๗๔   

ตัวบ่งชี้ที  ๘.๑ ๗ ข้อ ด าเนินการ๖ ข้อ ๔   

ตัวบ่งชี้ที  ๙.๑ ๙ ข้อ ด าเนินการ ๘ ข้อ ๔     

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที  ๑๕ ≥ ๓.๕๑ ค่าเฉลี ย ๒๓ ตัวบ่งชี้ ของ สกอ = 4.51   ๔.๕๑   

รวม   ๑๐๓.๘๑ ๗๓.๑๑ รวมตัวบ่งชี้  
สกอ. ๒๓ ตัวบ่งชี้ 
สมศ. ๑8 ตัวบ่งช้ี
(๑๐๓.๘๑+๗๓.๑๑)/๔๑ 
= ๔.๓2 

รวมตัวบ่งชี้   ๒๓ ๑๘ 

เฉลี่ย   ๔.๕๑ ๔.๐๖ 

๑๐ 



รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

~ ๑๑ ~ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน รวม  

( สกอ.+สมศ ) 
 สกอ. สมศ. 

๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินงาน 

๕ ๑๓.๕๓ ๑๘.๕๓ 

๒. การผลิตบัณฑิต ๓๕.๕๕ ๑๑.๔๓ ๔๖.๙๘ 

๓. กิจกรรมพัฒนานักเรียน ๑๐  ๑๐ 

๔.การวิจัย ๑๐ ๑๕.๐๖ ๒๕.๐๖ 

๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๑๐ ๙ ๑๙ 

๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม ๕ ๑๐ ๑๕ 

๗. การบริหารและการจัดการ ๒๐ ๙.๕๘ ๒๙.๕๘ 

๘. การเงินและงบประมาณ ๔  ๔ 

๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๔ ๔.๕๑ ๘.๕๑ 

รวม ๑๐๓.๕๕ ๗๓.๑๑ ๑๗๖.๖๖ 

เฉลี่ย ๔.๕๑ ๔.๐๖ ๔.๓๑ 

 

 

 



 

 

๔.๒ ตาราง ป ๒. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ   คะแนนการประเมินเฉลี ย   ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O เฉลี ยรวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

  

องค์ประกอบที  ๑  ๕ ๔.๕๑ ๔.๖๓ ดีมาก   
องค์ประกอบที  ๒ ๓.๕๒ ๕ ๔.๑๑ ๔.๒๗ ดี   

องค์ประกอบที  ๓  ๕  ๕.๐๐ ดีมาก   

องค์ประกอบที  ๔ ๐.๒๖ ๕ ๑.๖๙ ๒.๕๕ พอใช้   

องค์ประกอบที  ๕  ๕ ๓.๕๐ ๔.๐๐ ดี   

องค์ประกอบที  ๖  ๕ ๕ ๕.๐๐ ดีมาก   

องค์ประกอบที  ๗  ๕ ๔.๗๙ ๔.๙๓ ดีมาก   

องค์ประกอบที  ๘  ๔  ๔.๐๐ ดี   

องค์ประกอบที  ๙  ๔  ๔.๐๐ ดี   

เฉลี ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๒.๔๐ ๔.๘๙ ๓.๘๑ ๔.๒๗ ดี   

ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ดีมาก ดี  ดี     

๑๒ 



 

 

๔.๓ ตาราง ป ๓. ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  

๑.๕๑–๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานที  ๑     ๔.๖๖ ๔.๖๖ ดีมาก   

มาตรฐานที  ๒ ก   ๔.๗๑ ๔.๗๙ ๔.๗๓ ดีมาก   

มาตรฐานที  ๒ ข ๒.๗๐ ๔.๐๙ ๔.๕๐ ๔.๐๓ ดี   

มาตรฐานที  ๓   ๕.๐๐ ๑.๖๙ ๓.๐๑ พอใช้   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน ๒.๗๐ ๔.๔๐ ๔.๐๙ ๔.๑๑ ดี   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี      
 

 

 

๑๓ 



 

 

๑๔ 

๔.๔ ตาราง ป ๔. ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

  I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

  
๑.๕๑–๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

๑.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๔.๘๔ ดีมาก   
๒.ด้านกระบวนการภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๙ ๔.๗๓ ๔.๘๓ ดีมาก   

๓.ด้านการเงิน ๐.๒๖ ๔.๐๐   ๒.๑๓ พอใช้   

๔.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ๒.๗๘ ๕.๐๐ ๑.๘๘ ๒.๘๘ พอใช้   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง ๒.๗๐ ๔.๗๙ ๔.๐๙ ๔.๓๑ ดี   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี     
 

 

 

 



 

 

๔.๕ ตาราง ป ๕. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

  

๑. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา             

(๑)ด้านกายภาพ ๕.๐๐     ๕.๐๐ ดีมาก   

(๒)ด้านวิชาการ ๕.๕๖ ๑๔.๐๐ ๒.๒๖ ๓.๖๔ ดี   

(๓)ด้านการเงิน   ๕.๐๐   ๕.๐๐ ดีมาก   

(๔)ด้านการบริหารจัดการ   ๒๙.๐๐ ๒๒.๑๐ ๔.๐๕ ดี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที ่๑ ๓.๕๒ ๔.๘ ๔.๐๖ ๔.๐๒     

๒. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

            

(๑)ด้านการผลิตบัณฑิต   ๑๕.๐๐ ๑๔.๑๘ ๔.๘๖ ดีมาก   

(๒)ด้านการวิจัย ๐.๐๙ ๘.๐๐ ๒.๘๓ ๑.๘๒ ต้องปรับปรุง   

(๓)ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม   ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก   

(๔)ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก   

 

๑๕ 



 

 

๔.๕ ตาราง ป ๕. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน   

 I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑–๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑–๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องมาตรฐานที่ ๒ ๐.๐๙ ๔.๗๕ ๓.๘๒ ๔.๐๑     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกมาตรฐาน ๒.๖๖ ๔.๗๘ ๓.๙๐ ๔.๐๑ ดี   

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖ 



 

 

๔.๖ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 
องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.ปรัชญา 
วัตถุประสงค์ 
และแผนการ
ด าเนินการ 
 
 

๑.มีการท าแผนกลยุทธ์โดย
ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วน
ร่วม 
 
 

 
 

๑.แผนปฏิบัติการประจ าปีไม่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ 
๒. การประเมินผลบางโครงการไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการ 
๓. การตั้งเป้าหมายของโครงการไม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

๑.ควรพัฒนาทักษะการเขียนแผนและ 
โครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
เช่น ควรมีเป้าหมายของโครงการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

๒. การผลิต
บัณฑิต 
 

๑. อาจารย์ได้ต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยมี ผศ. รศ. 
รวม ๑๖ คน จากจ านวน
อาจารย์ ๔๒ คน  
 
๒.  มีกิ จกรรมที ส่ ง เ สริ ม   
คุณ ธรรม จริยธรรม ทั้งใน
หลักสูตรและเสริมหลักสูตร  
 
 
 
 

๑. ควรได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ให้อาจารย์ได้ศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น 

๑. ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ
ปริญญาเอกของอาจารย์ยังมีจ านวนน้อย 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (มากกว่าร้อยละ 
๓๐) 
 
 
๒. การด าเนินงานของฝ่ายสนับสนุนแต่
ละฝ่ายเป็นการด าเนินงานแบบแยกส่วน  
 
 
๓. ควรจัดท าแผนสนับสนุนนักศึกษาให้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

๑. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้อาจารย์มี
การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สร้างและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในระดับประเทศและ
นานาชาติ   
๒ . ค ว ร มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร  ก า ร
ด าเนินงานของฝ่ายสนับสนุนแต่ละ
ฝ่าย โดยวางแผน และติดตามผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
๓. สนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษา
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

๔. การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ใน SAR 
ควรจัดเรียงเอกสารให้ง่ายต่อการเห็น

๑๗ 



 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การพัฒนาและติดตามผล เช่น มคอ. 
๓-๖ ควรจัดเรียงเป็นภาคการศึกษา
และแบ่ งหมวด โดยจั ดท า  index 
เพื อให้ตรวจสอบได้ง่าย  

๓. กิจกรรม
การพัฒนา
นักศึกษา 

 

 

 

 

๑. มีระบบอาจารย์ที ปรึกษา
ที เข้มแข็งในการดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

๒. มีการจัดกิจกรรม
นักศึกษาครบทุกด้าน และ
นักศึกษาทุกชั้นปีมีส่วนร่วม
กิจกรรม 

๓. มีงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษาทุก
กิจกรรม 

๑. ควรมีการน าผลการประเมิน
คุณภาพกิจกรรมนักศึกษามา
พัฒนากิจกรรมในปีต่อไป 

๒. การจัดท าแผนพัฒนา ควร
จัดท าให้เป็นรูปแบบที ติดตามง่าย 

๓. เครื องมือการประเมินผลการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษายัง
ไม่ชัดเจน 
 

- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
เป็นโครงการที ดี ควรด าเนินการให้เป็น
รูปแบบที สมบูรณ์ โดยเฉพาะให้ผู้เข้าร่วม
โครงการประเมินโครงการให้ครบถ้วน 

 

 

๑.ควรจัดสิ งสนับสนุนที เอื้อต่อการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดยเฉพาะ
เรื องการกีฬา และสิ งแวดล้อม 

๒.จัดท า KPI ของแผนการพัฒนา
นักศึกษาตามแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน
และด าเนินการประเมินความส าเร็จ
ของแผนการพัฒนานักศึกษา (ตาม
กรอบ TQF) และน ามาปรับปรุงให้
เป็นรูปธรรมชัดเจน 

๔. การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยโดยจัดท าเป็น
คู่มือเผยแพร่ให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ   
 

๑. พัฒนางานวิจัยของอาจารย์เป็น
กลุ่มวิจัย เพื อบูรณาการวิจัย
ร่วมกัน 
 
๒. รวบรวมงานวิจัย และ
ด าเนินการเผยแพร่ไปสู่หน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื อง 

๑. การด าเนินงานวิจัยที ใช้งบประมาณ
การวิจัยภายใน/ภายนอก ยังน้อย  
 
๒. การเผยแพร่งานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และการเขียนต ารามีน้อย  
 
๓. ควรมีการน าผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์มีน้อย 

๑ สนับสนุนการขออนุมัติงบประมาณ
และเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความ
คล่องตัวมากข้ึน 
๒. สนับสนุนการขอทุนวิจัยจาก
ภายนอกให้มากข้ึน 
 

๑๘ 



 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

๒. มีระบบและกลไกในการ
คัดสรรความรู้จากงานวิจัย
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์   
 

๓.พัฒนาศักยภาพการวิจัย โดย
สร้างระบบ Mentoring System  
และกระตุ้นให้อาจารย์ท าวิจัย
ภายใต้ร่มวิจัยของสถาบัน 

 ๓. สนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติที ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  เพิ มข้ึน 
 
๔. สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาต ารา
มากขึ้น  ส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนา
ผลงานทางวิชาการให้เพิ มมากข้ึน 
 
๕.สนับสนุนการน าผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลาย 
 
๖. สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาส
เข้าร่วมอบรมเรื องจริยธรรมในการท า
วิจัยในมนุษย์  

๕. การ
บริการ
วิชาการแก่
สังคม 
 
 
 
 

๑.  ภาควิชามีการบูรณา
การ การบริการวิชาการแก่
สังคม ในการเรียน และการ
วิจัย เป็นรูปธรรม  
 
๒.  มีความร่วมมือของ
สถาบันกับชุมชนในการ

๑. การมีส่วนร่วมจากภาควิชา  
ต่าง ๆ เพื อให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอย่างต่อเนื องและเป็น
รูปธรรมเพิ มขึ้น  
 
๒. ขยายเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริการวิชาการไปสู่ระดับชาติ 

๑. มีการพัฒนาหรือยกระดับความรู้ที ได้
จากการบริการวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอด
สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
บุคคลภายนอกน้อย  
 
๒. การจัดโครงการไม่จ าเป็นต้องท าหลาย
โครงการ ควรจัดโครงการแล้วตอบตัว
บ่งชี้คุณภาพได้หลายตัว  

๑. สังเคราะห์ความรู้ที ได้จากการ
บริการวิชาการแก่สังคม มาเผยแพร่ 
แลกเปลี ยนเรียนรู้ในสถาบัน และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับสู่ชุมชนเพิ มมากขึ้น  
๒. ส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพื อจัดท าแผนในการ

๑๙ 



 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

บริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื อง 
  
 
๓.  การมีส่วนร่วมจาก
ภาควิชาต่าง ๆ เพื อให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
 

เช่น ความร่วมมือกับ สสส. หรือ 
กระทรวงสาธารณสุข  
 

 ให้บริการที ตอบสนองความต้องการ
และมีความต่อเนื อง  
 
๓. ออกแบบการบริการวิชาการที 
สามารถบูรณาการกับพันธกิจอื นๆได้
อย่างชัดเจน และสามารถประเมินผล
ได้  
๔. เพื อเป็นการสั งสมความรู้ที ยั งยืน 
จึงควรที จะด าเนินการจัดบริการ
วิชาการในชุมชนอย่างต่อเนื อง เพื อให้
ชุมชนเข้มแข็ง 

๖. การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีการบูรณาการการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา
หลายกิจกรรม เช่น ดนตรี
ไทยอุดมศึกษา กิจกรรมใน
วันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมของสถาบัน  
๒. มีรายวิชาที สนับสนุน
นักศึกษาให้เกิดจิตส านึกใน
การท านุบ ารุงศิลปะและ

๑. ประเมินความส าเร็จของการ 
บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนักศึกษาให้
ครอบคลุมกิจกรรมที ด าเนินการทุก
กิจกรรม และปรับปรุงกิจกรรมใน
ปีต่อไปอย่างชัดเจน  
 
๒. บูรณาการกิจกรรมนักศึกษากับ
กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้มีแต่โครงการที ส าคัญ

- - 

๒๐ 



 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
วัฒนธรรม เป็นรูปธรรม 
เช่น รายวิชาสุนทรียศาสตร์  

และตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนานักศึกษา  
๓.สนับสนุนให้มีการเผยแพร่
โครงการของนักศึกษาสู่
สาธารณชนให้มากขึ้น หรือมี
ช่องทางในการเผยแพร่ เช่น สื อ
ออนไลน์  

๗. การ
บริหารและ
การจัดการ 
 
 
 
 

๑. มีแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ 
 
๒. มีแผนพัฒนาระบบ 
สารสนเทศที ชัดเจน
ครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ 
 
๓.มีการระบุประเด็นการ
จัดการความรู้ที ชัดเจนและ
สอดคล้องกับปัญหาที พบ 

- ควรมีการด าเนินการและติดตาม
อย่างต่อเนื อง เพื อพัฒนาให้เกิด
ความยั งยืน 

- ระบบการเขียนการบริหารความเสี ยงมี
กระบวนการรวบรวมข้อมูลที ยังไม่เป็น
ระบบดีนัก ส่วนใหญ่ได้จากการสัมภาษณ์ 

- ควรมีแนวทางการเขียนให้เป็นล าดับ
กระบวนการที ชัดเจน 
 

๒๑ 



 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๘. การเงิน
และ
งบประมาณ 
 
 
 

- มีระบบและกลไกในการ
ติดตามและควบคุมการเงิน
และงบประมาณที ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

-สนับสนุนให้มีระบบและกลไกใน
การติดตามและควบคุมการเงิน
และงบประมาณอย่างต่อเนื องและ
เพิ มวิธีการที เอ้ือต่อการเบิกจ่าย
เ พื ออ านวยความสะดวกและ
ถูกต้องตามระเบียบ 

-  ลดข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินการ
ด้านการวิจัยที ต้องอาศัยความคล่องตัวสูง 

- ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินให้

ชัดเจน 

 

 

 

องค์ประกอบ จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๙. ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 

-  มี เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
กับสถาบันอื น  

- -ยังไม่มีการท าวิจัยหรือแนวปฏิบัติที ดี
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื อ
สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ 

๑. ควรสร้างแนวปฏิบัติที ดีหรือท าการ
วิ จั ย ที เ กี ย ว ข้ อ งกั บ ส่ ว นประกั น
คุณภาพ  
 
๒.ควรสร้างเอกลักษณ์ของสถาบันให้
เด่นชัด สอดคล้องกับสมรรถนะของ
สถาบัน องค์กรต ารวจ เช่น การดูแล
ด้านวิกฤติ ฉุกเฉิน และนิติเวช ซึ งจะ
สามารถพัฒนาให้โดดเด่นได้ 

๒๒ 
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ก าหนดการตรวจและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ และวันอังคารที่ ๙  กันยายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๑๑๒ ชั้น ๑ วพ.รพ.ตร. 
 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการ

ประกันคุณภาพฯ  ประชุมวางแผนการ
ด าเนินการตรวจฯ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ  
๑. ดร. เบ็ญจา เตากล  า                    ประธาน  
๒. ผศ. สาระ มุขดี                          กรรมการ 
๓. ผศ.พ.ต.ท.หญิงสถาพร กลางคาร     กรรมการ 
๔. พ.ท.หญิง ปราณี  อ่อนศรี           กรรมการ 
๕. พ.ต.หญิง อุษณี อังคะนาวิน          กรรมการ 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ๑. ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ ด าเนินการเปิดประชุม และ
กราบ เรี ยน เชิญผู้ บั งคั บการวิทยาลั ย
พ ย า บ า ล ต า ร ว จ    ก ล่ า ว ต้ อ น รั บ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ 
และแนะน าผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ 
๒. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินฯแนะน ากรรมการตรวจสอบและ
ประเมินฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบและประเมินฯ 
ผู้ เข้าร่วมรับฟัง  : ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที   

 

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

หลักฐาน / ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที 
เกี ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง 

 

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

ข้อมูลเพิ มเติมโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

สัมภาษณ์คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
ต ารวจ   อาจารย์(สบ๔) ทนท.หัวหน้า
ภาควิชา  อาจารย์ (สบ๓) อาจารย์ (สบ๒) 
ต าแหน่งละ ๒ คน 
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เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. สัมภาษณ์บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

บุคลากรที เกี ยวข้องกับองค์ประกอบที  
๑ ๖ ๗ ๘ ๙ 

      บุคลากรที เกี ยวข้องกับองค์ประกอบที  
๒ ๓ ๔ ๕ 

 

สัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลต ารวจ 
นศ. ชั้นปีที  ๑-๔ ชั้นปีละ ๒ คน 

      ประธานนักศึกษา และนักศึกษาที 
ท างานสโมสรนักศึกษา 

 

สัมภาษณ์ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
จ านวน ๒ คน 

 

วันอังคารที่ ๙  กันยายน ๒๕๕๗ 
๐๘.๓๐–๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ศึกษาเอกสาร / 

หลักฐาน / ฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที 
เกี ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง 
(ต่อ) 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ 

ประชุมจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมิน เพื อเตรียมน าเสนอด้วยวาจาในที 
ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 

อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
ฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ น าเสนอจุด

แข็ง จุดอ่อน วิธีการเสริมให้แข็งแกร่ง 
และข้อเสนอแนะตามองค์ประกอบ 

 เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และบุคลากรให้
ข้อมูลเพิ มเติม (ถ้ามี) 

 ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
กล่าวขอบคุณ 

 ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
กล่าวปิดประชุม 

ผู้ เข้าร่วมรับฟัง : ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที  และผู้สนใจ 
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