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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน           
ผลการด าเนินงานข้อที่  1  หน้า  23              
 1)  ย่อหน้าที่  2 บรรทัดที่ 1  ปรับเป็น..  วิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ต้นปี  2554  เป็นแผน  
5  ปี   ย่อหน้าที่  2  บรรทัดที่ 3  ปรับเป็น..  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3  พ.ศ.2553  
 2)  ต้องมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์เป็นหลักฐาน    
 3)  ไม่ต้องอ้างความสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน...(ตัดท้ิง)    
 4)  ประเด็นจัดท าโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยปีงบประมาณ  2555  ปรับเพิ่มเป็น..
ปีงบประมาณ  2555  เป็นแผนฉบับปรับปรุง       
 5)  ปรับเพิ่มประเด็น ดังนี้         
 -  ในปีงบประมาณ 55  ทบทวนอย่างไร  โดยใคร  และมีส่วนร่วมในการท าอย่างไร  
 -  ประเด็นได้รับความเห็นชอบอยู่ตรงไหน  ประเด็นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาและ
ปณิธานอยู่ตรงไหน          
  6)  ผลการด าเนินงานข้อ 1  โดยภาพรวม  ให้เรียบเรียงกระบวนการมาเป็นล าดับ  อย่า
เขียนโดดไปโดดมา             
ผลการด าเนินงานข้อที่  2  หน้า  23          
 1)  วิทยาลัยได้จัดประชุม....(ใคร)  ถ้าประชุมอาจารย์  และเจ้าหน้าที่แยกกันให้เขียนแยก 
 2)  ปรับค าเป็น...ชี้แจงเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยสู่กลุ่มงาน...(ระบุไปเลยตามชื่อกลุ่มงาน
ใน วพบ.)           
 3)  ประเด็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  ที่ยกตัวอย่างไว้ไม่ถูกต้อง (ตัดทิ้ง)....เสนอแนะว่า PA  นั้นไม่ใช่  
เป็นแค่ส่วนหนึ่ง  ให้ใช้ค าว่า..มอบหมายผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ (กลยุทธ์ที่ 1 ...ใคร  กลยุทธ์ที่ 2 ใคร....โดยมี
หลักฐานประกอบ...เพ่ือน าไปท าแผนปฏิบัติการประจ าปี)        
ผลการด าเนินงานข้อที่  3  หน้า  23        
 1)  ปรับเป็น  ..วิทยาลัยได้ด าเนินการแปลงกลยุทธ์โดยใช้หลัก Balance score graph  ซ่ึง
ครอบคลุมพันธกิจ  4  ด้าน  ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ า         
ผลการด าเนินงานข้อที่  4  หน้า  23        
 1)  ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งข้อสังเกตว่า ..แผนกลยุทธ์จ านวน  22  ตัวบ่งชี้  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
จ านวน  24  ตวับ่งชี้นั้น  แสดงว่ากลยุทธ์ไม่ได้ชี้น าหรือปรับปรุงเลยใช่หรือไม่  แสดงว่า KPI ส่วนใหญ่  มา
จากแผนกลยุทธ์ใช่หรือไม่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ตอบข้อสังเกตว่า..ไม่ใช่    
 2) อาจารย์พร  บุญมี  เสนอว่า  การที่ตัวชี้วัดเยอะ  จะ SWOT  ใหม่ได้หรือไม่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
แนะน าว่า  สามารถท าได้ทุกปี  เราไม่ได้แก้ทั้งหมด  ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  หรือถ้า ผอ.มาใหม่  ไม่มีอะไร
ใหม่เลยที่ท่านเสนอ  ก็ไม่ต้องเลี่ยน  แต่ถ้า Out come  ที่ต้องการมันเปลี่ยนจากเดิมค่อยปรับ  ไม่มีอะไร
เปลี่ยนเราก็ไม่ต้องปรับอะไร  หรือถ้าจะปรับโดยมีเปูามายที่ชัดเจนขึ้น  เช่น KPI  ผลการประเมินสภา  ให้ได้ 



4  หรือ  5  ปี  แผนปฏิบัติการจะเพ่ิมอะไร เช่น มีเปูาว่าแฟูมรายวิชาต้องได้คะแนนเต็ม 15  ก็คัดเกรดแฟูม  
ให้ผ่านตามเกณฑ์สภา  ต้องมอบหมาย  ต้องมองทิศทางออก  ถ้ามองไม่ออก  การขับเคลื่อนมันก็ไร้ทิศทางก้ใช้
งบ 58  แต่ปี 57  ต้องเตรียมแผนปฏิบัติการไว้แล้ว  อาจจะไปวัดกระบวนการ (Process)ก่อน  เอามาใส่ใน
แผนปฏิบัติการ...KPI 58  ..แผนปฏิบัติการ 58 ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 58  สภามา  ...พฤศจิกายน 57  ก็ส่ง 
paper ให้ดู                
ผลการด าเนินงานข้อที่  5  หน้า  23        
 1)  ประเด็นที่วิทยาลัยด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4  พันธกิจ …ให้แสดงหลักฐาน 
ไว้ด้วย  ส่วนประเด็นของการติดตามนั้น  ไปแสดงไว้ในข้อ 6..(ตัดไปก่อน)  โดยแสดงหลักฐานไว้  4  คู่ 
  -  การติดตาม + สรุป        
  -  การติดตาม + สรุป        
  -  การติดตาม + สรุป        
  -  การติดตาม + สรุปทั้งปี          
ผลการด าเนินงานข้อที่  6  หน้า  24        
 1)  ปรับส านวน.....และน าเข้าที่ประชุม...เป็น....เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่  6   
ผลการด าเนินงานข้อที่  8  หน้า  24        
 1)  ให้ปรับเพิ่ม..ประเด็นที่ไม่บรรลุ 2 KPI  คือ…..น ามาปรับปรุงและแก้ไขโดย...และ  เพิ่มเติม
ประเด็นที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเสนอแนะคือ....น าไปปรับปรุงและแก้ไขโดย.....   
 2)  ให้ปรับเพิ่ม..ประเด็นที่ไม่บรรลุ 3 PI  คือ…..น ามาปรับปรุงและแก้ไขโดย...และ  เพิ่มเติมประเด็น
ที่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเสนอแนะคือ....น าไปปรับปรุงและแก้ไขโดย.....       
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ 16.1)      
ผลการด าเนินงานข้อที่  1  หน้า  26        
 1)  ปรับเพิ่มย่อหน้าที่ 1  ประเด็นที่วิทยาลัยมีการจัดท ากลยุทธ์..เพ่ิมเติมว่า..วิทยาลัยฯได้น าเข้าที่
ประชุมกรรมการบริหาร  ครั้งที่..วันที่...และแจ้งในที่ประชุมครั้งที่...วันที่...      
 2)  ย่อหน้าที่ 2  ปรับค าว่า..ปีงบประมาณ 2555..เป็น..ป ีพ.ศ.2554                     
ผลการด าเนินงานข้อที่  2  หน้า  27            
1)  ประเด็นที่วิทยาลัยก าหนดระบบการมีส่วนร่วม...ให้ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานว่าเป็นแบบ..(ไหน)...เช่น  
แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  ในโครงการ...(อะไร)...ส่วนร่วมนั้นเป็นไปตามที่กลยุทธ์ก าหนด
ด้วย ...(บอกด้วยว่า  อาจารย์  ผู้เรียน  และบุคลากร มีส่วนร่วมอะไร)          
2)  ย่อหน้าที่สอง..ในประเด็นวิทยาลัยได้ด าเนินการสรุปโครงการคือ..ไม่จ าเป็นต้องมี (ตัดออก)    
ผลการด าเนินงานข้อที่  4  หน้า  27           
1)  ประเด็นที่ว่า  วิทยาลัยได้ประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคมต่อการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของวิทยาลัย  คือโครงการส านึกรักบ้านเกิด  นั้น  เด็กทุกคนท าหรือไม่  ท าไมท าแค่ชั้นปีเดียว
หรือแค่ชั้นปีที่ 2 กับ 3 จริงๆแล้วต้องท าในนักศึกษาทุกชั้นปี  ให้เกิด SAP  กรรมการอาจจะถามว่า แล้วชั้นปี



อ่ืนท าไมไม่ท า              
2)  ประเด็นการระบุว่าเกิดประโยชน์หรือคุณค่านั้น  เขียนให้ชัดกว่านี้ว่าเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อองค์กร
นั้นๆอย่างไร...แนะน าให้ท า Focus group กับนักศึกษา  ว่าท าโครงการนี้แล้วได้คุณค่าอะไรกลับมาเช่น  ได้
ความรู้  ได้ฝึกท างาน  หรือเกิดทักษะอะไร  หรืออาจจะท า Focus group  กับ รพสต.ว่าเกิดคุณค่าอะไรขึ้นมา
บ้าง  หรืออาจจะสร้างข้อค าถามไปสอบถามให้ชัดเจนว่าเกิดประโยชน์  เกิดคุณค่า  หรือเกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง              
ผลการด าเนินงานข้อที่  5 หน้า  27           
1)  ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งข้อสงสัยไว้ว่า  รางวัลที่ระบุไว้จะสามารถตอบ SAP  ได้หรือไม่...วิธีการดูนั้น..ต้องกลับไปดู
ว่า..เกณฑ์การพิจารณารางวัลเป็นอย่างไร  ตรงตามตัวชี้วัดที่จะประเมินหรือไม่ (ควรศึกษาตัวชี้วัดเพ่ือทบทวน
ดูอีกครั้ง..ว่าเขาก าหนดรางวัลระดับชาติ ระดับนานาชาติ ไว้อย่างไรบ้าง)       
2)  ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งข้อสงสัยว่า..รางวัลจากธรรมะ เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์เราอย่างไร  ในเมื่อ SAP นั้น  ว่าด้วย
เรื่องจิตบริการ (Service mind)  การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical  Thinking)  และการค านึงถึงผู้ปุวยและ
การให้ผู้ปุวยมีส่วนร่วม (Patient Right/Participation)...แนะน าว่า กรรมการจะดูว่ารางวัลตอบเอกลักษณ์
ตรงไหน  ให้กลับไปวิเคราะห์ตรงค าจ ากัดความของรางวัลของอาจารย์   นักศึกษาและบุคลากรให้ตรงกับ อัต
ลักษณ์ SAP : Service mind , Analytical  Thinking , Patient Right/Participation ให้มากที่สุด 
                       
แนวทางการพัฒนา  หน้าที่  28              
1)  อัตลักษณ์ SAP คงไม่เกิดในการท าโครงการเดียว  ซึ่งโครงการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์  แล้วต้องน ามา
พัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี  ไม่ว่าใครจะพบเห็นก็ให้รู้เลยว่านี่คือ นักศึกษาจาก วพบ.พะเยา        
2)  ให้วิเคราะห์ว่า  จุดอ่อน คืออะไร (นักศึกษามีน้อยในจุดนี้)  และจะเสริมอะไร  อย่างไร  เขียนให้เป็นแนว
ทางการพัฒนาเป็นระบบ ขั้นตอนให้ถูกต้อง  

                 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

แนวทางการพัฒนา หน้า 29 :  แนวทางการพัฒนาก็ไม่เห็น Acting  วงจรคุณภาพ PDCA  หายไปไหน  มี
การปรับปรุงอะไรหรือไม่  เช่น           
  -  ข้อค าถามในแบบประเมินต้องเพ่ิมเติมไหม  อาจจะเอาไป Act  ปีหน้า  แต่บอกก่อน  ว่า
จะ Act  อย่างไร  อะไรที่จะ Act          
  -  ประเมินอัตลักษณ์แล้ว  ได้คะแนน ≤ 3.50 ก็บอกไปว่าจะ Act  โดย........ในปีการศึกษา  
2556 รายการหลักฐาน  หน้า 29 : ตรงหลักฐาน  ให้ใส่หน้าไปเลย  ว่าอยู่ตรงไหน       

 

 



 องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร                                                                             

ผลการด าเนินงาน :  ปรับเพิ่มย่อหน้าแรกเป็น  ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรวิทยาลัยฯ  โดยมี...(ใคร)..
เป็นผู้รับผิดชอบ              
ผลการด าเนินงานข้อที่  1  หน้า  31           
1)  ระบบของวิทยาลัยคืออะไร  ถูกต้องไหม  เอา Flow  มาดูให้ชัดเจน  คณะกรรมการจะดูแนวทางว่าเป็น
อย่างไรในแต่ละขั้นตอน  แล้วหลักฐานแต่ละข้ันตอน  และละ Block  นั้น คืออะไร  อาจจะเป็นแนวทาง 
 1...(มีหลักฐานอะไร  หน้าอะไร)        
 2...(มีหลักฐานอะไร  หน้าอะไร)        
 3... (มีหลักฐานอะไร  หน้าอะไร)                           
 2)  ประเด็น  เข้าสู่กรอบมาตรฐาน TQF  โดยมีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
หลักสูตร...นั้นไม่ถูกต้อง..(ตัดท้ิง)...ให้น าเสนอเป็นแนวทาง  เป็น Flow  แล้วแนบหลักฐาน     
ผลการด าเนินงานข้อที่  2  หน้า  31 :  ย่อหน้าลงมาให้เป็นรูปแบบเดียวกัน...ตั้งแต่บอกว่า..วิทยาลัยก าหนด
แนวทาง...              
ผลการด าเนินงานข้อที่  3  หน้า  31           
1)  ปรับแก้เป็น  หลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดสอนปัจจุบันมี  1  หลักสูตร  คือหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต    
2)  มคอ 3  มคอ 4  ปี 55  ต้องมีครบทุกรายวิชา  ปี56  ต้องมีของเทอม  1      
ผลการด าเนินงานข้อที่  4  หน้า  32            
1)  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละชั้นปีมีกี่ตัวต้องมีผลการประเมินครบทุกตัว  มีจ านวน...กี่ตัวบ่งชี้  
และได้ประเมิน..กี่ตัวบ่งชี้  (ถ้าประเมิน 2 ปีไม่ผ่าน  หลักสูตรจะไม่ได้รับการรับรอง  ควรเก็บให้ดี  ส่งงานกัน
ให้ดี  เป็นความเป็นความตายของสถาบัน)...ให้ปรับเปลี่ยน ให้ประเมินตาม KPI                 
2)  กลับไปอ่านทบทวน TQF  แล้วให้พัฒนาตามกรอบ TQF  ท าตามตัวชี้วัด  เช่น   การประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ต้อง 80%  คือ 4 ใน 5 คน  หรือ 8  ใน 10 คน  หรือ หน้าที่ของออาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีอะไรบ้าง              
ผลการด าเนินงานข้อที่  5  หน้า  32            
1)  น าผลการประเมินจากข้อ 4  มา Act  (เอา KPI มา Act ในข้อ 5)...ต้องมาพิจารณา  เช่น  มีการประชุม
น้อยครั้งเกินไป  การวางแผนนั้นครั้งเดียวได้  แต่การประชุมติดตามนั้นน้อยครั้งเกินไปก็ปรับปรุง  เป็นต้น  
แล้วแนบหลักฐานแสดงด้วย           
ผลการด าเนินงานข้อที่  6  หน้า  32            
1)  ประเด็น..มีความร่วมมือในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรกับ...(หน่วงงานไหน ที่ไหน  ระบุไปเลย)...
เช่น คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  โรงพยาบาลพะเยา  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
โรงพยาบาลเชียงค า  เป็นต้น  โดยเชิญเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (แสดงหลักฐานการประชุม)



2)  ถ้าร่วมมือกับแหล่งฝึก  ก็ใช้ส านวนในการเขียนว่า  ประสานการจัดการเรียนการสอนกับ...  
 สรุปภาพรวม :  ต้องมีคู่มือ  มี Flow  มีหลักฐาน..มีข้ันตอน  มีหน้าที่อะไรในคู่มือ  กลไกคืออะไร ซึ่ง
เป็นค าสั่งแต่งตั้ง  ไม่ใช่บทบาทหน้าที่  (ค าสั่งที่..(เท่าไหร่)...ปี...(อะไร)..)    
 ผู้ทรงคุณวุฒิ  ขอดู มคอ.3  มคอ.5  มคอ.4 มคอ.6 : ในรายวิชามารดาทารกและการผดุงครรภ์  
พร้อมเสนอแนะ ว่า  ถ้าเป็นแผนการสอนรายวัน  ต้องแสดงให้เห็นว่า วันหนึ่งๆดูนักศึกษาครบทุกคน  เช่น 
8.00 น. preconference  ทั้ง 6 คน  9.00-10.00 น.  ควบคุมการฝึกปฏิบัติ ของ น.ส.ก  10.00-11.00 
น.ควบคุมการฝึกปฏิบัติของ น.ส.ข  เป็นต้น            
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.) 

ผลการด าเนินงานข้อที่  1  หน้า  37           
1)  ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าว่า..เป็นการบริหารคน  ไม่ใช่แผนกลยุทธ์  เป็นการเติมเต็มให้บรรลุกุลยุทธ์  โดยแผน
ตัวนี้ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์  เพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์  เช่น       
 –  ในอีก 5 ปี  จะรับนักศึกษาเท่าไหร่         
 -  ในอีก 5 ปี  จะรับอาจารย์ เท่าไหร่ (ซึ่งเกณฑ์สภาก็ต้องดู)      
 -  จะสรรหาบุคลากรได้ด้วยวิธีการใด         
 -  การพัฒนาอาจารย์ให้ได้เลื่อนวิทยฐานะมีหรือไม่       
 -  วิเคราะห์ว่าอาจารย์พยาบาลต้องพัฒนาด้านใดบ้าง  ถึงจะเก่ง  ถึงจะดี  ผ่านกระบวนการ SWOT 
Analysis            
 -  การที่ประเทศจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนควรพัฒนาอะไรบ้าง      
 -  อาจารย์ยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรให้น ามาพัฒนา  เช่น  อาจารย์ไม่เข้าใจหรือไม่รู้วิธีการสอนแบบเน้น
ผู้เรียน ก็พัฒนาให้ตรงจุด  ถ้าบุคลากรยอมรับการไม่รู้เราจะพัฒนาได้ตรง    
 .... คือแผนการบริหารคน  ไม่ว่าจะด้วยวิธีการจัดอบรมเฉพาะทาง  การศึกษาต่อ  หรือวิธีการอ่ืนๆ  
ตามความต้องการที่เป็นความจ าเป็นของสถาบัน (Need)  ไม่ใช่ความต้องการส่วนบุคคล (Want)  ถ้าไม่มีข้อ 1 
ผลการด าเนินงานข้อ 2  ก็จะไม่มี  บางทีท าแผนหลอกข้ึนมา  ไม่ประกาศรับบุคลากรเพ่ิมเลยก็มี  กรณีท่ีท า
ไม่ได้  ก็อธิบายเหตุผล  คณะกรรมการก็จะไม่หักคะแนน   จึงควรด าเนินการตามแผน  แต่บางที่ไม่ท าสักเรื่อง
ผลการด าเนินงานข้อที่  3  หน้า  38 :  อาจารย์อย่าลืมบุคลากรสายสนับสนุน     
ผลการด าเนินงานข้อที่  4  หน้า  38 :  ควรแสดงให้เห็นว่า  เอาไปใช้     
  1)  บริหาร (ผอ./รองผอ.)  2)  สอน (อาจารย์)  3)  ท างาน (สายสนับสนุน)               
ผลการด าเนินงานข้อที่  5  หน้า  38 :  ต้องมีในคู่มือ 2 ฝุาย คือ จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  บอกด้วยว่าก ากับติดตามอย่างไร (How to)         
ผลการด าเนินงานข้อที่  6  หน้า  39 :  เน้นย้ า 7 ตัวบ่งชี้  ไม่ได้อยู่ในแผนกลยุทธ์  แต่อยู่ในแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์  เช่น  รับอาจารย์ได้ร้อยละ 100  เป็นต้น  ต้องท าตัวชี้วัด (KPI) ให้บรรลุ  ถ้าไม่บรรลุต้อง
อธิบายว่ามันด้วยเหตุสุดวิสัยอย่างไร                             
ผลการด าเนินงานข้อที่  7  หน้า  39 :  เอาผลการประเมินข้อที่ 6 มา Act       



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ.)     
ผลการด าเนินงานข้อ 2  หน้า  41 : ประเด็น...มีการฝึกอบรมการใช้งานกับนักศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้ง
ข้อสังเกตว่า  อบรมนักศึกษาทั้งหมดหรืออบรมให้กับนักศึกษาเฉพาะรายใหม่  เขียนให้ชัดเจน  สอนนักศึกษา
ให้ทราบวิธีใช้หรือสืบค้นด้วย  อีกท้ังตารางการรบรมต้องบอกมาเป็นข้อๆให้ชัดเจน  จะใช้วิธีการพาชมสถานที่  
สิบนาที สิบห้านาที นั้นไม่ได้           
ผลการด าเนินงานข้อ 3  หน้า  42 : ประเด็น...มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสม..สกอ.มักจะอยากได้ข้อมูล
เพ่ิมเติมให้ละเอียด            
ผลการด าเนินงานข้อ 5  หน้า  42 : ผู้ทรงคุณวุฒิ  เน้นเรื่องถังดับเพลิงว่ามีดารตรวจ Check  วัน
หมดอายุหรือไม ่             
ผลการด าเนินงานข้อ 5  หน้า  42            
1)  ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะน าให้ประเมินคุณภาพของบริการ  ให้เห็นภาพรวมในด้านนั้นๆให้ได้  ไม่เช่นนั้นจะไม่
สามารถ Act ได ้                        
2)  ให้อาจารย์เพ่ิมเติมชื่อผู้ประเมินไว้ในแต่ละเรื่องด้วย         
3)  ส าหรับหลักฐาน  ให้ print หน้า SPSS ผนวกไว้เลย  เพ่ือน ามาประกอบให้น่าเชื่อถือ  ควรท าให้เป็น Part 
แล้วเว้นช่วงประเมินให้สมจริงหน่อย          
ผลการด าเนินงานข้อ 5  หน้า  42           
1)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับแบบสอบถามว่า..ถ้าข้อค าถามเพียงแค่ข้อหรือสองข้อ  มันจะ Act 
ไม่ได้ คือ ถ้า Check ไม่ดี  Act จะไม่ผ่าน           
2)  ส่วนของข้อมูลให้โชว์ไว้ในส่วนของฐานข้อมูลให้ประจักษ์  เช่น  ข้อมูลการยืมหนังสือ  ข้อมูลการใช้โสต
วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น             
3)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เน้นว่า  ให้ระบุว่าเรื่องไหน  ใครเป็นผู้ประเมิน  แต่ละห้อง..ที่ประเมิน  ข้อค าถามให้ถาม
หลายๆข้อหน่อยให้ครอบคลุม  เช่น  ห้องสมุด  ถ้าเขียนมาข้อเดียว  มันไม่สื่อคุณภาพบริการในภาพรวมของ
แต่ละเรื่อง              
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกว.)         
ผลการด าเนินงานข้อ  5  หน้า  46           
1)  ประเด็น...วิทยาลัยได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้  (ผู้ทรงคุณวุฒิบอกว่า..ประเด็นจัดการความรู้อยู่
ข้อ 7.2).                         
2)  ถ้าเป็น KM  ต้องอยู่ในแผนด้วย  ไม่ว่าจะเป็นในการสอน  การท าวิจัย  ปัญหาของแต่ละวิทยาลัยคือ  ท า 
KM แล้ว  ใช้ไม่ได้เลย  ได้แค่ 3  คะแนน  เช่น KM สอบสภา  ต้องสัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชาด้วย    
ผลการด าเนินงานข้อ  6  หน้า  46        
 1)  ผู้ทรงคุณวุฒิเน้นความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา  โดยใช้ผลความพึงพอใจทุกคน  รายเทอม (กลุ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาควร 100%)          



 2)  ประเมินมาเลย  เช่นว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในรายวิชา...(อะไร)..น้อยที่สุด  เรื่อ...(อะไร)... หรือ  
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในรายวิชา...(อะไร)..มากที่สุด  เรื่อ...(อะไร)...     
 3)  ระวังผลการประเมิน  หรือการ Comment  จากนักศึกษาซึ่งแต่ละข้อเสนอแนะของนักศึกษามา
จากนักศึกษาต่างกลุ่มกัน  เช่น  นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนมักจะบอกว่า  แต่ละรายวิชามีเนื้อหาที่ยาก...
ดังนั้น  ควรรายงานให้ชัดเจนว่า  เป็นข้อเสนอแนะจากนักศึกษากลุ่มไหน...(ใน มคอ.)   
 4)  อย่าระบุวิธีการสอนใน มคอ.  ว่าวิธีการถามหรืออภิปราย  เพราะมันไม่ใช่วิธีการสอน ...(ตัดท้ิง)
 5)  ให้ปรับในส่วนของรายการหลักฐาน  เช่น       
  -2.6-1-1 :  ระบุให้ชัด..อยู่ในคู่มือ...อะไร....หน้า...ไหน      
  -2.6-1-2 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.....อะไร...ที่...      
  -2.6-1-3           
  -2.6-2-1   หลักฐานใช้ไม่ได้...(ตัดท้ิง)      
  -2.6-2-2           
ปรับหลักฐานเป็น          
  -  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ TQF  ฉบับปีการศึกษา 2555 มี....รายวิชา (ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1)          
  -  รายละเอียดของหลักสูตร.........................  ฉบับปีการศึกษา 2555 มี....รายวิชา (ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4)          
  -  รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ TQF  ฉบับปีการศึกษา 2556 (ภาคการศึกษาที่ 1) 
มี....รายวิชา           
  -2.6-3-1   ใช้ค าว่า..หลักสูตร..แล้วเขียนกิจกรรมให้ชัดเจน    
  -2.6-3-2            
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6.1  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช.)        
ผลการด าเนินงานข้อ  2  หน้า  48           
1)  ประเด็นแผนการสอน (ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)  ที่สมบูรณ์นั้น  ให้ท าแผนการสอนเป็นรายครั้ง  
ไม่ใช่รายบท  เช่น  สอนทุกครั้งๆละ 2 ชั่วโมง  ก็ต้องมีแผนการสอนทุกครั้งไป                  
2)  ถ้าเป็นการนิเทศหรือการสอนภาคปฏิบัติ  ให้เขียนแผนการสอนเป็นรายวัน  จัดท าเป็น Domain  แบบ 
มคอ.  รายครั้ง  ทุกวิธีการสอนในหมวด 4  สัมพันธ์กับ มคอ.  หลังจากการสอน  มีการประเมิน  โดยไปปรับ
ในหมวด 4  แล้วเวลาวัดนั้นวดัให้ตรง  เช่น  สอนหนังสือด้วยวิธีสะท้อนคิด  แต่กลับไปวัดด้วยวิธีการสอบ  มัน
จะไม่ตรง  เป็นต้น            
ผลการด าเนินงานข้อ  5  หน้า  48 :  ผู้ทรงคุณวุฒิเน้นประเด็น..ทุกรายวิชามีผังการออกสอบ (Test 
bluprint)  อาจารย์ต้องไปอธิบายในชั่วโมงแรก  ในแผนการสอน  ไม่สอนนอกเวลา     
ผลการด าเนินงานข้อ  10  หน้า  49 :  ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าว่าทุกรายวิชาต้องมีการทวนสอบการด าเนินงาน
การสอน  ทั้งที่มีในรายวิชาและมีในหลักสูตร          



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ที่จัดให้กับนักศึกษา     
ผลการด าเนินงานข้อ  1  หน้า  56  :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แนะน าว่า..ถ้าน าเอาคุณธรรมด้าน  สุภาพ  สามัคคี  มี
น้ าใจ  มาส่งเสริม  คุณธรรม 3 ด้านนี้ ต้องมีปัญหาจริงกับนักศึกษาในสถาบัน  จริงๆแล้วสามารถปรับปรุง
คุณธรรมด้านอ่ืนๆเป็นรายปีได้  จึงน่าสังเกตว่า  เป็นปัญหาตั้งแต่ปี 2553  จริงหรือไม่  อย่างไร  ส าหรับ
คุณธรรม 3 ด้าน  ดังกล่าวที่ต้องการพัฒนา  ทั้งสุภาพ   สามัคคี  และมีน้ าใจ      
ผลการด าเนินงานข้อ  2  หน้า  56  :  ค าว่า  ถ่ายทอด  หรือ  เผยแพร่  นั้น  2  ค านี้  ไม่ตอบโจทย์  
โดยเฉพาะค าว่า  เผยแพร่  ควรจะต้องมีการสื่อสารกับนักศึกษาแบบ 2 ทาง  ไม่ใช่การติดประกาศไว้  ก็แล้ว
เสร็จ              
ผลการด าเนินงานข้อ  3  หน้า  56             
1)  ประเด็นการจัดท าโครงการ  หรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมให้กับนักศึกษาบางชั้นปี  ดังที่ระบุ
ว่าท าเฉพาะในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เท่านั้น  ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าไว้ว่าต้องท าทั้งหมดในนักศึกษา
ทุกชั้นปี                
2)  โครงการฟังเทศมหาชาติ  และโครงการแข่งขันเล่านิทานธรรมะ  โครงการ 2 โครงการ นี้  ไม่น่าจะตอบ
โจทย์ได้  ควรเลือกท าโครงการที่วัดได้ตรงกว่านี้         
ผลการด าเนินงานข้อ  4  หน้า  56           
1)  ควรวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา  คือ  สุภาพ  สามัคคี  มีน้ าใจ  โดยมี KPI  วัดผลลัพธ์ของ
การพัฒนาคุณธรรมทั้ง 3  ด้าน  KPI  แต่ละตัว  ควรทบทวนอีกรอบ          
2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งข้อสังเกตว่า  คุณธรรม 3 ด้านนี้  เกิดจากการร่วมกันพัฒนาระหว่างอาจารย์ละนักศึกษา
หรือไม่              
ผลการด าเนินงานข้อ  5  หน้า  56 : ควร Check  เกณฑ์การให้รางวัลหรือจากวัตถุประสงค์ของการ
ประกวด  ว่ารางวัลที่ได้มานั้นตอบโจทย์ของการพัฒนาคุณธรรม 3  ด้าน  ได้หรือไม่     
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา  และบริการเรื่องข้อมูลข่าวสาร       
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 1  หน้า 59            
1)  ประเด็นที่วิทยาลัยพยาบาล  ใช้ระบบครอบครัวเสมือนนั้น  ต้องชัด  ต้องใช่ตามแนวทางการให้ค าปรึกษา  
และใช้ได้จริง  ผู้ทรงคุณวุฒิยังตั้งข้อสังเกตไว้ว่า  ข้อมูลข่าวสารวิชาการนั้น  สัมพันธ์กับครอบครัวเสมือน
หรือไม่               
2)  ไม่จ าเป็นต้องอ้างระบบและกลไก  ให้อ้างหลักฐานการท างานของบุคลากรไปเลย      
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 2  หน้า 59 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  โจทย์ต้องการรู้ว่าได้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญกับนักศึกษาหรือไม่  ควรตอบให้ตรงโจทย์  ว่าได้ให้ข้อมูล เช่น ด้านการเรียนการสอน  ผ่านทางช่องทาง
...(ไหน)  หรือให้ข้อมูลการกู้ยืม  เพื่อการศึกษาผ่านช่องทาง....(ใด)..เป็นต้น      
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 3  หน้า 60 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในชุมชนนั้น  ชื่อโครงการไม่ชัดเจนในเรื่องของกิจกรรมวิชาการหรือวิชาชีพ    



ผลการด าเนินงาน  ข้อ 4  หน้า 60 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งข้อสังเกตว่า  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารอะไร...ที่
เป็น)ระโยชน์ต่อศิษย์เก่าบ้าง..แล้วให้ข้อมูลผ่านทางช่องทาง...ใด     ผล
การด าเนินงาน  ข้อ 3  หน้า 60 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ประเด็นที่วิทยาลัยจัดท าโครงการ
ประชุมวิชาการคืนสู่เหย้าประจ าปี 2555 นั้น  ให้บอกด้วยว่า วิชาการอะไร..ศิษย์เก่ามาร่วมก่ีคน  ให้ชัดเจน  
ส่วนประเด็นความพึงพอใจไม่ต้องระบุก็ได้ให้มีท้ายเล่ม        
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 7  หน้า 60 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ประเด็นการขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจ าห้องพักผ่อนและห้องน้ าหอพักนักศึกษานั้น  ไม่ตอบโจทย์  ...(ตัดท้ิง)...ต้องการเน้นประเด็นการ
ให้ข้อมูล  ให้ทางวิชาการ  เพ่ือการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ         
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)          
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 2  หน้า 62 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ประเด็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพนักศึกษาควรเขียนให้เห็น QA ภาพรวม  เป็นขั้นตอน  เช่น 1)  ประชุมกับนักศึกษา  2)  ให้
ความรู้ในภาพรวม  3)  การใช้ขบวนการคุณภาพ  การใช้ PDCA  การท าโครงการประเมินผล   เป็นต้น   
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 3  หน้า 62 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ทุกโครงการต้องตอบ TQF ครบทุก
ด้าน  ส าหรับผลการด าเนินงานข้อ 3.1  ผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งข้อสังเกตว่า  โครงการปัจฉิมนิเทศ  และอ าลา
สถาบันนั้น  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตข้อไหน  ควร Check  ให้ดีๆเขาถาม  จะได้ตอบได้ว่า  TQF  ด้านไหน  
มักเป็นโครงการส่งเสริมวิชาการ/วิชาชีพ  ซึ่งทุกโครงการต้องเป็นของนักศึกษาท้ังหมด        
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 4  หน้า 63 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเขียนชัดๆ  เช่นในประเด็น
นักศึกษาไปเรียนรู้ในการท า QA ในประเด็นของ MOU ต้องไปท าร่วมกันก่อนถึงท ากิจกรรมร่วมกัน (ระบุไป
เลยว่าวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ  ในสังกัด สบช.)                    
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 5  หน้า 63 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ Check KPI  ดูผลลัพธ์ด้าน
ประโยชน์และคุณค่า อีกที              
ผลการด าเนินงาน  ข้อ 5  หน้า 63 :  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ข้อเสนอแนะว่าเขียนให้เห็นที่มาของการปรับปรุงนั่น
ก็คือผลประเมิน  ที่จะน ามาสรุปแล้ว Act  แล้วบอกว่าจะ Act อย่างไร      
องค์ประกอบที่ 4  ด้านการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบแลกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)     
ผลการด าเนินงาน  ข้อ  1 หน้า 66           
1)  ผู้ทรงคุณวุฒิ  แนะน าว่า  ระบบคืออะไร  ให้ระบุว่ามีก่ีขั้นตอน  มีแนวทางอย่างไร  อย่าลอกเกณฑ์มา
เฉยๆ               
2)  ย่อหน้าแรกของผลการด าเนินงาน  ปรับแก้  ย่อหน้าแรกจาก “วิทยาลัยมีระบบบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบันและด าเนินการ...”..ให้ปรับเป็น “วิทยาลัย
มีระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบันและได้มี..
(เช่น  รอง ผอ.  หัวหน้ากลุ่มงาน  คณะกรรมการวิจัย..และแนบหลักฐานด้วย)”                 
3)    -  ตัดประเด็น...และด าเนินการตามที่ก าหนด..ถึง..เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ



วิทยาลัยอยู่ในคู่มืองานวิจัยและนวัตกรรม..(ตัดท้ิง)                 
 -  ตัดประเด็น..แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยออก       
4)  ปรับเพิ่มประเด็น...และด าเนินการตามระบบ (เช่น..ตามข้ันตอน)          
5)  เพ่ิมเตมิหลักฐาน                
-  คู่มือวิจัย..อยู่หน้าที่...                
-  ค าสั่งแต่งตั้ง  บทบาทหน้าที่               
-  หลักฐานการด าเนินงานตามระบบ           
ผลการด าเนินงาน  ข้อ  2 หน้า 66 :  ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่า  หัวเรื่องและสิ่งที่ให้ไปท าต้องเป็น
เรื่องเดียวกัน  ต้องเนื้อเดียวกัน  และแนะน าอีกว่า  ท าแบบนี้แล้วจะหนักไปไหม  เขียนให้ชัดด้วยในขั้นตอน
การ Assign เขียนให้ชัดใน มคอ.ว่าจะบูรณาการหัวเรื่องไหน ควรแสดงหลักฐาน      
1)  มคอ 3  และมคอ 5                        
2)  แผนการสอน                                   
3)  โครงงาน/ผลงานในเล่มต้องเห็น                       
4)  กระบวนวิจัย                                                   
ผลการด าเนินงาน  ข้อ  2 หน้า 66 : ขาดการให้ความรู้ทางจรรยาบรรณ  การแจกคู่มืออย่างเดียวนั้นไม่ได้  
มีข้ันตอนอย่างไรให้เขียนออกมาเป็นขั้นตอน  อย่าลอกเกณฑ์  เช่น  จัดบรรยายไว้ในโครงการไหนให้เขียนบอก
มาด้วย (อาจารย์ผู้รับผิดชอบตอบว่าอยู่ในโครงการการเขียนโครงร่างงานวิจัย)  ...เน้นย้ าเรื่อ 1.  โครงการ
อะไร  2.  สิ่งที่อบรม  3.  ให้ประกาศไว้ในเวปไซต์ของวิทยาลัย ในส่วนของจรรยาบรรณ  แล้ว Print หน้าเวป
ไซด์มาให้ดู (อะไรที่ไม่ถูกฝาถูกตัวอย่าท า)           
ผลการด าเนินงาน  ข้อ  3 หน้า 66            
1)  ประเด็นที่วิทยาลัยได้พัฒนาอาจารย์โดยจัดท าโครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์นั้น..ผู้ทรงคุณวุฒิ..ตั้งข้อสังเกตว่า..ชื่อโครงการท าไมไม่พัฒนาคน..เขียนอย่างนี้จะสื่อว่ากลไกเดิมมัน
ไม่ดี  เวลามีผู้มาประเมิน  อาจเกิดปัญหาว่า...หลักฐานไม่ตรง  จะผิดหลักเลยถ้าตั้งชื่อโครงการตาม KPI  ชื่อ
โครงการต้องตรงกับสิ่งที่ท า         
 2)  อยู่ในแผน  3  โครงการ  ชี้ให้เห็นว่าโครงการนั้นพัฒนาคน  เช่น  เขียนว่า  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนโครงร่างงานวิจัย (มีหลาย phase  ก็ให้แฝงไว้ในโครงการ)  หรือโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านผลงานวิชาการ....ครั้งต่อไปปรับหัวข้อโครงการให้ตรง  ปรับไม่ทันละ  จะกระทบ
ไปหมด              
ผลการด าเนินงาน  ข้อ  5 หน้า 67           
1)  ประเด็นที่เขียนว่า  วิทยาลัยมีศูนย์วิจัยที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัย...ปรับเป็น...วิทยาลัยได้
จัดทีมอาจารย์ส าหรับให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัย        
2)  ประเด็นที่เขียนว่า  มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยคือ..ให้ปรับเป็น...มีการส่งเสริมงานวิจัยโดย
การจัดกิจกรรม Rechearch Meeting เดือนละ  1  ครั้ง                 



ผลการด าเนินงาน  ข้อ  6 หน้า 67 : ปรับแก้รูปแบบการเขียนผลการด าเนินงานเป็น....วิทยาลัยได้
ด าเนินการติดตามสิ่งสนับสนุน...(ในข้อ 4)  โดยติดตามการใช้...และติดตามสิ่งสนับสนุน...(ในข้อ 5) (1.) ฝุาย
วิจัย..ท า...โดย...(เขียน Pattern นี้  ไปให้สมบูรณ์ในแต่ละข้อไปเรื่อยๆ)...โดยประเมินให้ครบทุกข้อ  ในข้อ 5
ผลการด าเนินงาน  ข้อ  7 หน้า 67 :  เขียนประเด็นที่จะน ามาปรับปรุง  ..เช่น ระบุไปว่า มี 5 ประเด็นที่จะ
น ามาปรับปรุง เช่น...(สรุปรายละเอียดว่าเอาอะไรมาปรับปรุง  ปรับปรุงอย่างไรบอกจุดอ่อนและยกตัวอย่างวิธี
ปรับปรุง)     

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 

ผลการด าเนินงาน  ข้อ  2  หน้า  70 :  แนบหลักฐานการแต่งตั้ง  ไปเติม Flow  เรื่องการรวบรวมงานวิจัย  
อย่าลอกเกณฑ์  เขียนวิธีการสังเคราะห์มาให้เป็นระบบ  ไปทบทวนดูแล้วเขียนมา  อาจมี Systematic หรือ 
เมตตาของกระบวนการ..3 ปีละ..ท าไมไม่เข้าระบบสักที..ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งข้อสังเกตว่า  ไม่แน่ใจว่าจะ
สอดคล้องกับระบบหรือไม่  กลไกหรือผู้รับผิดชอบคือใคร  ..เขียนว่าเป็นกรรมการที่ปรึกษา  ถ้าไม่มีใครมา
ปรึกษา  เขาก็จะไม่ได้ท าหน้าที่เลย  ...อ่านบทที่  4  ใหม่  ในเกณฑ์ข้อนี้...ใครวิเคราะห์งานวิจัย...เห็นปฺุบ..ต้อง
รู้ว่าเนี๊ยะคือ  ทีมงานสังเคราะห์งานวิจัย (กรรมการวิจัยแตะต้องงานวิจัยได้  แต่คณะกรรมการที่ปรึกษาแตะ
ต้องงานวิจัยไม่ได้)          

ผลการด าเนินงาน  ข้อ  3  หน้า  70 : องค์กรอ่ืนได้ความรู้จากงานวิจัยอย่างไร (มีการเซนต์รับ มีการน า
ความรู้ขึ้น www..ของโรงพยาบาล)  

ผลการด าเนินงาน  ข้อ  4  หน้า  70 :   

 ผู้ทรงคุณวุฒิขอดูการตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์  แล้วตั้งข้อค าถามว่า...เอาวัตถุประสงค์ข้อไหนไป
ใช้  จากการดูตัวอย่างเล่มวิจัย  ถ้าดูวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.  บอกว่าเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม..
ผู้ทรงคุณวุฒิดูงานวิจัยแล้วแนะน าว่า..ก็มีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข...แต่หาค าตอบตอบโจทย์ไม่เจอ  
ต้องเอาผลวิจัยไปบอกว่ามีส่วนร่วมอย่างไรในการแก้ปัญหา 

 ผู้ทรงคุณวุฒิดูบทคัดย่อ...แล้วแนะว่า...เหมือนเน้นการสร้างเสริมและการมีส่วนร่วม 5 ขั้น (AIC)…
บอกอีกว่า..จุดอ่อนที่ไม่ได้ตีพิมพ์เพราะตอบไม่ตรงวัตถุประสงค์..1)  จุดประสงค์ที่เอาไปใช้...ผลลัพธ์ของการ
วิจัยเป็นอะไร  2)  ผลการตอบรับนั้นไม่ใช่  ..ผลดีที่เกิดขึ้นมันคืออะไร  (ต้องมีการติดตามด้วย)..กระบวนการ
ส่วนร่วมคืออะไร  ส่งผลดีให้อีกชุมชนหนึ่งใช้ได้อย่างไร   เน้นประเด็น 1)  จุดประสงค์คืออะไร  2)  ผลตาม
จุดประสงค์  คืออะไร  3)  ช่วงเวลาที่น าไปใช้  ช่วงไหน  4)  วิธีการใช้เป็นอย่างไร (How ..)  5)  ผลดีของ
การใช้เป็นยังไง  (ถ้าได้ทุนภายนอกให้เขาตอบรับได้เลย..เชจะได้แค่ 1  ถ้าหลักฐานไม่ตรง  ไม่ดี..อาจารย์ต้อง
อ่านผลนะ  ไม่อ่านจะใช้ไม่ได้..อาจารย์ต้องไปชี้แจงวิธีการเอาผลการวิจัยไปใช้ให้อาจารย์ท่านอ่ืนรับทราบ) 

 



 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
(สกอ.) 

รายการหลักฐาน  หน้า 81 : ให้แสดงหลักฐานการเบิกจ่ายจริง    

 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  1  หน้า  83  :  ปรับเพิ่มค าเป็น...ขั้นตอนการให้บริการของกลุ่มงานบริการ
วิชาการ และแสดงหลักฐานให้ครบตามขั้นตอนที่มีอยู่                              

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  2  หน้า  83  :  ปรับเพิ่มชื่อโครงการต่อว่า..โดยให้นักศึกษาให้ความรู้กับนักเรียน
มัธยม..ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะว่า  ชื่อของโครงการนั้นไม่สื่อกับสิ่งที่ท า  ..ควรเขียนชื่อโครงการให้ตรงกับ
กลุ่มเปูาหมาย  และตรงกับหัวข้อที่อาจารย์สอน  โดยน่าจะน าสาระการสอนไปให้บริการมากกว่า  ให้ตรงกว่า
โครงการนี้..ทักษะกับความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้จากการให้บริการมันคนละเรื่องกันกับเนื้อหาสาระวิชา  
อาจารย์ไม่ได้สอนวิชาเอดส์  จึงไม่ได้ตอบโจทย์  ที่นักศึกษาจะรู้และเข้าใจ  ตลอดจนท าทักษะนั้นได้ดีขึ้นจาก
วิชาแนวโน้ม. 

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  3  หน้า  83  :  อาจารย์ควรเช็คโครงการ  อาจจะท า Fogus group  อภิปราย
กลุ่ม  ว่าไม่ผ่านการประเมินเรื่องอะไร  เอามาเชื่อมกับเหตุของปัญหา  แล้วมาท าวิจัยอาจมาจากการเรียนการ
สอน  การบริการว่ามันเกิดปัญหาอะไร  ไม่ใช่แค่สอดคล้องกัน  แต่ต้องเอาปัญหาที่เจอมาท าวิจัยปัจจัยท านาย  

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  4  หน้า  83  :  ประเมินด้วย KPI  ประเมินโครงการด้วยแล้วเอาผลมาปรับแก้ 

รายการหลักฐาน  หน้า  84 : ในส่วนของขั้นตอน  และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ  
ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของสถาบัน  คณะกรรมการจะดูหมด  ให้เน้นหลักฐานดังนี้ 1)  สรุปโครงการ  2)  สรุป
แบบประเมินผลส าเร็จ  3)  โครงร่างวิจัย  4)  มคอ. 3 และ มคอ. 5  5)  แผนการสอน  6)  โครงดการ 8  
โครงการ  7)  การรายงานผลการวิจัย  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.1  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ  ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ.8) 

ผลการด าเนินงาน  หน้า 86 : ใช้ 8 โครงการค านวณ  ปรับเปูาหมาย ร้อยละ  30  ปรบัผลการด าเนินงาน 
เป็นร้อยละ 47.05 



รายการหลักฐาน  หน้า  86  :  ข้อ 5.1.1-0-12  แฟูมรายวิชาการพยาบาลครอบครัว  ถ้าเป็น
ประสบการณ์ที่เด็กจะต้องเก็บอยู่แล้ว  จะบูรณาการไม่ได้  อย่าเอาเวลานอกไปท า  ห้ามลดหรือเพ่ิมเวลา
ท างานให้กับนักศึกษา  แนะน าให้ใช้วิชาภาคทฤษฎี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2  ผลการชี้น า  และหรือการแก้ปัญหาสังคมภายในสถาบัน  ด้านสุขภาพ  เรื่องการสร้าง
เสริมสุขภาพ  ด้านการออกก าลังกาย  ในบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล(สมศ.18.1) 

ผลการด าเนินงาน  ข้อ  1  หน้า  88 :  ไม่บรรลุเพราะ...(PDCA มาและท าให้ได้จริงๆ) 

ผลการด าเนินงาน  ข้อ  2  หน้า  88 : วัดความส าเร็จโดยแบ่งกลุ่มเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน  ข้อ  3  หน้า  88 :  ประเด็นประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อบุคลากรทุกระดับนั้น  ค า
ว่า  ตระหนัก  อะไรเป็นตัวบอก  พฤติกรรมอะไร  อย่าตอบแคอาจารย์หรือนักศึกษา  ต้องมี Data base  
กลุ่ม มาก  ปานกลาง  น้อย  ลดลงอย่างเห็นได้ชัด วัดได้แน่  เช่น มีสมุดบันทึก 5 อ  เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ) 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  1  หน้า  90 :  ต้องมีค าสั่ง  ต้องท าทุกขั้นตอนตามระบบ 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  2  หน้า  90 :  ตอบไม่ครบเกณฑ์  ต้องมีโครงการ  มี มคอ. 3  มคอ. 5  เป็น
หลักฐาน  ตัวอย่างการสัมภาษณ์เอาวัฒนธรรมมาวิเคราะห์  มาพูดคุย  อย่างนี้เรียกว่ามีการบูรณาการร่วมกับ
ระหว่างวิชา-โครงการ 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  3  หน้า  90 :  ควรเขียนบอกรายละเอียด  เพราะชื่อไม่สื่อ  เช่น  ระบุกิจกรรม  
เช่นรับผิดชอบกัณฑ์เทศ  โดยการร่วมเดินขบวนซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม..เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  5  หน้า  91 : ต้องมี KPI  ต้องประเมินโครงการ  อาจารย์ประเมิน  ไม่ใช่นักศึกษา
ประเมิน  เมื่อสอบแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการบูรณาการหรือไม่  เกิดอะไรที่ต้องการขึ้นกับนักศึกษา
หรือไม่  ชุมชนได้อะไร  เพิ่มเติมหลักฐาน  ได้แก่  โครงการอาจารย์  โครงการนักศึกษา  สรุปทั้ง 2  โครงการ  
ให้มี มคอ 5 ด้วย และแผนการสอน  

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1.1  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  1  หน้า  92 :  ให้น าเสนอเป็นรูปแบบนี้...ปีการศึกษา 2555  มีแผนโครงการ  
ดังนี้  1...  2.. 3...  ปีการศึกษา 2556  มีแผนโครงการ  ดังนี้  1...  2.. 3... 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  2  หน้า  92 :  KPI  มีก่ีตัว (ของแผน) 



ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  3  หน้า  92 :  โครงการ...ต่อเนื่องตั้งแต่ปี....ถึงปัจจุบัน (ระบุ..)..ท าให้ครบวงจร   

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  4  หน้า  92 :  ระบุคุณค่าและประโยชน์ให้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1.2  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ.11) 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  2  หน้า  94 :  1.  สิ่งแวดล้อม  2.  ความปลอดภัย  บรรยายทีละหัวข้อ  เขียน
ให้เป็นล าดับ 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  3  หน้า  95 :  ใช้ค าว่าภายในอาคาร  แต่ก าลังพูดถึงเรื่องนอกอาคาร  ตอบให้
ตรง  แต่ละประเด็นระบุ  เช่น  สอดคล้องและเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างไร  มีโครงการตัวอย่าง  เช่น  
ประหยัดไฟ  ขยะ  ลดโลกร้อน รีไซเคิล  เป็นต้น  ท าให้จริงด้วย  ไม่ใช่คณะกรรมการมาประเมิน เห็นขยะปน
กันเต็มถัง  เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  5  หน้า  95 :  ดูให้คลุม 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 

ผลการด าเนินการ  ข้อที่ 1  หน้า 98  :  ตัดประเด็น...ประชุมอาจารย์เป็นประจ าทุกเดือนออก  ประเด็นการ
ประเมินตนเองล่วงหน้านั้น  ต้องมีหลักฐาน  และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ก าหนด  ถ้าจะมีการ
ประเมิน  อาจประเมินจากคนนอก  ..ตามกฎหมายว่าอย่างนี้  ตามหลัก QA  ว่าอย่างนี้ (หลักฐานมี)  ต้องมี
ประวัติคณะกรรมการเปิดเผยให้ดูทางเวปไซต์ด้วย  

ผลการด าเนินการ  ข้อที่ 2  หน้า 98  :   ปรับการเขียนเป็น...ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นเข็มมุ่ง...อย่างไร  
อธิบายให้ชัด...และสามารถถ่ายทอด...อย่างไร...ที่บอกประชุมทุกเดือน  ควรระบุแค่..ต้นปี..ไม่น่าใช่ทุกเดือน..
และประเด็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก...ให้บอกว่ามีสารสนเทศอะไรบ้างมาจัดการ
เพ่ือการตัดสินใจวางแผน(ระบุประเภทสารสนเทศ) ..แผนเป็นอย่างนี้  ผลเป็นอย่างนี้  ..มีการชี้แจงผลในที่
ประชุมให้ทราบผลตามแผน  และจุดอ่อน  และให้แนวทางแก้ไข(หลักฐาน)...มีการน าผลการติดตามแผนและ
ผลการด าเนินงาน  ไปชี้แจง  และด าเนินการพัฒนาที่ยังไม่บรรลุเปูาหมายตามแผนในที่ประชุมอาจารย์และ
บุคลากรในวิทยาลัย 

ผลการด าเนินการ  ข้อที่ 3  หน้า 98  : ประเด็น.ผู้บริหารได้ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามท่ีมอบหมาย...อย่างไร...วาระพิจารณานั้น...เรื่องอะไร...ตัดประเด็น..เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายในและ
ภายนอก..ออก  

ผลการด าเนินการ  ข้อที่ 5  หน้า 98  : เน้นประเด็นโดยน าความรู้ใหม่เรื่อง...มาถ่ายทอด 



ผลการด าเนินการ  ข้อที่ 7  หน้า 98  : ผลการประเมิน  จุดอ่อนคือ...ปรับเปลี่ยนโดย...เขียนให้เห็น Act  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)  

ผลการด าเนินการข้อ 3  หน้า 104 :  แต่ละขั้นตอนควรก าหนดให้ชัดเจน  KM ได้สาระแล้ว  น ามา
ประมวลผล  เช่น  ได้วิธีการที่ดีเพ่ือน ามาเตรียมสอบสภา  ทั้งในส่วนผู้เรียนและอาจารย์  น ามาใช้  แล้ววัด
และประเมินที่นักศึกษา  มีกระบวนการปรับจนได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กระบวนการมี
จุดอ่อนจุดแข็งอะไรให้คุยกัน  ผลการเรียนรู้จะต้องได้ทุกครั้งที่มีการแบ่งปัน  จนได้วิธีการเตรียมนักศึกษาที่ดี
และไม่ดี  น านักศึกษาที่สอบผ่านและไม่ผ่านแต่ละวิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าเตรียมตัวอย่างไร  มีการเชิญ
วิทยาลัยที่สอบได้สูงมาคุยกัน  อาจจะวิเคราะห์ผลการสอบกับผลการเรียนด้วยว่า  มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
อย่างไร  วิเคราะห์การสอบของอาจารย์ว่าใช้  วิธีอะไรบ้าง  ท า KM  มันช้า  จึงน าไปใช้ข้ามปีได้ 

ผลการด าเนินการข้อ 3  หน้า 104 :  เป็นการน าแนวปฏิบัติที่ดีมาเตรียมความพร้อม   

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.3)  

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  1  หน้า  107 :  ปรับเป็น...วิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
..(หลักฐาน) 

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  2  หน้า  107 :   

1)  ปรับเป็น  วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจดังนี้.....ครอบคลุมระบบ..อะไร...มี
ระบบอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่...ได้แก่.... 

2)  ตัดค าว่า  ฉบับเต็ม ThaiLIS ออก  ค านี้  หมายถึงฐานวิจัยของประเทศ..กลับไปดูเกณฑ์ของ สกอ.  เล่มเก่า 
จะเขียนไว้ละเอียดในข้อนี้ 

3)  ประเด็นด้านการบริหารจัดการที่บอกมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  มีอะไรบ้าง  ในรายละเอียดแต่ละ
อย่าง  ที่เก่ียวกับการบริหารที่เอาไปใช้ได้ 

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  3  หน้า  107 : ให้ตอบการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ  เป็นสารสนเทศ  
ไม่ใช่ Data base  มีกราฟแสดงแนวโน้ม  เน้นปัจจุบัน 

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  4  หน้า  107 :  อะไรเป็นจุดอ่อนให้น ามา Actไม่ถูกหลัก PDCA เขียนในรูป  ผล
การด าเนินงานดังนี้...ข้อเสนอแนะ ดังนี้..  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)  

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  1  หน้า 110 :  เน้นประเด็นคณะกรรมการต้องประชุม 



ผลการด าเนินการ  ข้อที่  4  หน้า 111 :  ระบุประเด็นเพ่ิมเติม..วิทยาลัยด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงในปีงบประมาณ 2555  เช่น.... 

ผลการด าเนินการ  ข้อที่  6  หน้า 111 :  ให้ไปขยายความตัว Act เหมือนตัวอ่ืนๆ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ผลการด าเนินงานข้อที่ 1  หน้า  114 :  เพ่ิมตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องท้ายเล่ม 

ผลการด าเนินงานข้อที่ 2  หน้า  114 :  เพ่ิมประเด็น..วิทยาลัยก าหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินจากแหล่ง....ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้..มีประสิทธิภาพ โดย..
เช่น แผนงบประมาณ  เน้นการ.....ให้โปร่งใส..โดย.....ท าอย่างไร.. 

ผลการด าเนินงานข้อที่  3   หน้า  114 :  ประเด็นสอดคล้องกันในแต่ละพันธกิจ  โดย...(สอดคล้องเพราะ 
อะไร)            

ผลการด าเนินงานข้อที่  4   หน้า  114 :  วิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการ..ปฏิบัติงานในด้านการเงิน..
อย่างไร...อย่างเป็นระบบนั้น..ท าอะไรบ้าง...ท าอย่างไร มีการรายงานทางการเงินกี่ครั้งต่อปี  ครั้งที่..ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่....(อย่างน้อย 2  ครั้ง...กลางปีกับปลายปี..มากกว่านี้ได้) 

ผลการด าเนินงานข้อที่  5   หน้า  114 :  วิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์แล้วพบว่า Load ในค่าใช้จ่ายของ
อะไรบ้าง  น ามาวิเคราะห์สภานะของเรา  แล้วพบว่าฟุุมเฟือยค่าไหน   

ผลการด าเนินงานข้อที่  6   หน้า  114 :  การเงินตรวจสอบอย่างไร  ท าให้โปร่งใสโดยมีคณะกรรมการอะไร
มาตรวจสอบบ้าง  และมีการติดตามผลการประเมินการควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (หลักฐาน) 
และได้รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  (หลักฐาน)  
นอกจากนี้ยังมีหน่วยตรวจสอบภายในจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มาตรวจสอบเป็นครั้งคราว  
ส าหรับปีนี้ไม่มาและปีงบประมาณ 2555  ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจสอบ 

 ผลการด าเนินงานข้อที่  7   หน้า  115 :  ปรับเป็น  คณะกรรมการบริหารได้ติดตามผลการใช้เงินทุกไตร
มาส  มีการสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนทุกไตรมาส  และพบว่างบลงทุนเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผนงาน (หลักฐาน) .0.ได้น าผลการติดตามไปใช้ในการวางแผนด้าน...../โดยมีการด าเนินการ...(รายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาสเทียบกับแผน)   

องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  1  หน้า 117 : เน้น Flow-chart  ต้องถึงระดับกลุ่มงาน  

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  5  หน้า 118 : วิเคราะห์ก่อน  จุดอ่อนอะไร  มีตารางวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง  
และข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  8  หน้า 119 :  ประเด็นการจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ของเครือข่ายภาคเหนือ เช่น  ล าปาง  พะเยา  เชียงใหม่  ท างานอะไรร่วมกัน 

ผลการด าเนินงาน  ข้อที่  9  หน้า 119 :  ข้อนี้ควรเป็นวิจัยสถาบัน 

          เฉลิมพล  ก๋าใจ 

                     ผู้บันทึก 


