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คํานํา 
  

 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต กรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคู)มือประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับป,การศึกษา 2557 ท่ีพัฒนาตัวบ)งชี้และเกณฑ2การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซ่ึงมุ)งเน นการประเมินผลลัพธ2และ
กระบวนการท่ีเป7นระบบ ภายใต การดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน เพ่ือควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน 
 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ เป7นการประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 โดยใช ข อมูลการดําเนินงานระหว)างวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 
ถึง 31 กรกฎาคม 2561 การประเมินคุณภาพภายในใช เกณฑ2การประเมินตามองค2ประกอบและตัวบ)งชี้ท่ี สกอ. 
กําหนดในระดับสถาบัน ซ่ึงประกอบด วย 5 องค2ประกอบ 13 ตัวบ)งชี้ ได แก) องค2ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
องค2ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค2ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค2ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม องค2ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือนําเสนอระดับคุณภาพการดําเนินงาน
ตามภารกิจด านต)างๆ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป7นสถาบันท่ีมุ)งเน นพันธกิจด านการผลิตบัณฑิต (สถาบันกลุ)ม ข) 
 มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท)านท่ี
เป7นกระจกเงาสะท อนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงถือเป7นสิ่งสําคัญอย)างยิ่งท่ีจะนําไปใช แนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษาให มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด อันจะนําไปสู)การสร างคุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา สังคม และประเทศชาติต)อไป 
 
                                                                                 
                   ผู ช)วยศาสตราจารย2 ดร.กฤษฎา  ตันเปาว2 
                              อธิการบดี 
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บทสรุปผู*บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยเนชั่นได จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ ซ่ึงเป7นการประเมินผลการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 โดยใช ข อมูลการดําเนินงานระหว)าง
วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 โดยใช เกณฑ2การประเมินตามองค2ประกอบและตัวบ)งชี้        
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดในระดับสถาบัน ซ่ึงประกอบด วย 5 องค2ประกอบ 13 
ตัวบ)งชี้ ได แก) องค2ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องค2ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค2ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ องค2ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค2ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ โดยมี
วัตถุประสงค2เพ่ือนําเสนอระดับคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจด านต)างๆ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป7นสถาบัน
ท่ีมุ)งเน นพันธกิจด านการผลิตบัณฑิต (สถาบันกลุ)ม ข)  
 รายงานผลการดําเนินงาน ประกอบด วย 3 ส)วน คือ ส)วนท่ี 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนชั่น ส)วนท่ี 2 
ผลการดําเนินงานตามองค2ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน ประกอบด วยองค2ประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต องค2ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค2ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค2ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค2ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ และตารางสรุปการประเมินตามองค2ประกอบ
คุณภาพเฉพาะตัวบ)งชี้ของ สกอ. และส)วนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบด วย ตารางข อมูลพ้ืนฐาน (Common 
Data Set) มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเนช่ัน ป�การศึกษา 2560 ในภาพรวมตามองค2ประกอบคุณภาพ 
อยู-ในระดับ “ ดี  ” คะแนนเฉล่ีย  4.08  พบว-า  
          1) ด านปGจจัยนําเข าอยู)ในระดับพอใช      มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 2.56 
          2) ด านกระบวนการอยู)ในระดับดีมาก   มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 4.86 
          3) ด านผลผลิตอยู)ในระดับดี    มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 3.78 
      และเม่ือพิจารณาผลการประเมินรายองค2ประกอบคุณภาพ พบว)า 
          องค2ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต    คะแนนเฉลี่ย   3.48  ระดับพอใช  
 องค2ประกอบท่ี 2  การวิจัย    คะแนนเฉลี่ย   4.18 ระดับดี 
 องค2ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ   คะแนนเฉลี่ย  5.00 ระดับดีมาก 
 องค2ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย    5.00 ระดับดีมาก
 องค2ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ   คะแนนเฉลี่ย   4.36 ระดับดี 
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ส-วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

1.1 ประวัติความเป?นมาและสภาพป@จจุบันมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว)า “มหาวิทยาลัยโยนก” ได รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให เปHด

การเรียนการสอน ต้ังแต)ป, พ.ศ. 2531 ดําเนินการเริ่มแรกโดยมูลนิธิโยนก และเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 
ได รับอนุญาตให เปลี่ยนประเภทจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก “วิทยาลัยโยนก” เป7น 
“มหาวิทยาลัยโยนก”  

มหาวิทยาลัยเนชั่นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให แก)สังคมด วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ)งเน นให 
นักศึกษาเป7นนักคิด ใฝXรู  ท้ังในด านวิชาการ และการประยุกต2ใช กับกิจกรรม ฝYกให นักศึกษามีประสบการณ2จริง
สามารถนําความรู ไปใช ในการปฏิบัติหน าท่ีการงานได อย)างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีภูมิทัศน2ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต)อ
การเรียนรู และการใช ชีวิตในมหาวิทยาลัย ท้ังยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกด านต)างๆ อาทิ หอสมุด หอพักชาย 
หญิง สนามกีฬา สระว)ายน้ํา และห องปฏิบัติการคอมพิวเตอร2  

วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอนุญาตให  มหาวิทยาลัยโยนก เปลี่ยนชื่อเป7น “มหาวิทยาลัยเนช่ัน” จนถึงปGจจุบัน มหาวิทยาลัย
เปHดสอนมาแล วเป7นระยะเวลา 29 ป, มีผู สําเร็จการศึกษา จํานวน 7,885 คน แบ)งเป7นระดับปริญญาตรี จํานวน 
6,359 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 1,526 คน 

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน2 พันธกิจ วัตถุประสงค2 
   ปรัชญา 
 “ปGญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom Enriches Life)  
        

   ปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ)งม่ันในการสร างสรรค2บัณฑิต ท่ีมีคุณภาพด วยการเรียนการสอนท่ีเน นผล 
(Outcome – Based Learning) เป7นสําคัญ ให การอบรมและฝYกฝนท่ีเน นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ” 
 

   วิสัยทัศน2 (Vision)  
        “มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ)งสร างเสริมการเรียนรู ด วยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝXเรียนรู ต)อเนื่อง”   
 

   พันธกิจ (Mission)  
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู ด านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
 2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร างสรรค2 รวมท้ังถ)ายโอนความรู  และให บริการเชิงวิชาการ วิชาชีพ 
              แก)สังคม 
 3. สนับสนุนการถ)ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปGญญาท องถ่ิน 
 4. บริหารจัดการองค2กรให เข มแข็ง และเติบโตอย)างมีคุณภาพ 
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   วัตถุประสงค2 (Objective)  
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู ด านวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ ใฝXเรียนรู และมีคุณธรรม 
 2. เพ่ือสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถถ)ายโอนความรู ให สังคม 
 3. เพ่ือสนับสนุนการถ)ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท องถ่ินให สืบเนื่อง 
 4. บริหารจัดการองค2กรให มีความเข มแข็ง ในด านบุคลากรและด านปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการเติบโต 
             อย)างมีคุณภาพ 
 
1.3 เอกลักษณ2 อัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย 
   เอกลักษณ2 

เอกลักษณ2ของมหาวิทยาลัย คือ “เรียนกับมืออาชีพ และบัณฑิตจิตอาสา” 
 

   อัตลักษณ2 
1. ทักษะด านวิชาชีพ (Professional Skills) 
2. ทักษะด านการสื่อสาร (Communication Skills) 
3. ทักษะด านภาษาอังกฤษ (English Skills) 
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1.4 โครงสร*างองค2กร  
   แผนภูมิโครงสร*างมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น  

  

สํานักงานมหาวิทยาลัย  

  

  

ส-วนงานบริหาร 

  

  

 ส-วนงานพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาการ 

  

คณะวิชา 
Faculty 

 

กลุ-มพันธมิตรธุรกิจ 
Business Alliances 

 

ส-วนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
Research and   Academic 

Services Groups 

  

ศูนย2เนชั่นบางนา 
Nation University   
Bangna  Center 

 

 

ด านทีวีและการสื่อสาร 

  

 

งานเลขานุการ 

  

 งานรับนักศึกษาและสื่อสาร
องค2กร 

  

งานแผนงาน 

 งานนิติการ 
 

  
งานบัญชีการเงิน ทรัพย2สิน 

และงบประมาณ 
  
 
  

งานธุรการและสารบรรณ 
 

  
งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 งานจัดซื �อจัดจ้างและพสัด ุ

 งานยานพาหนะ 

 

งานทะเบียนและประมวลผล 
  

  

 

งานหลักสูตรและการเรียน 
การสอน 

  
  

  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 

 

 งานหอสมุด 
  

  

คณะบริหารธุรกิจ 

  

 

คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 

  
  

 

คณะนิเทศศาสตร2 
  

 

คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
  

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทฯ 

  

สํานักงานศูนย2บางนา 

 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

  

 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  

 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต  

 

 
กลุ)มงานสังคมศาสตร2 

 
 

ด านธุรกิจ 
  

 

 

เครือข)ายสื่ออาเซียน 

 งานบัณฑิตศึกษา 

  งานโครงการพิเศษ 

 งานอาคารสถานที่และ    

ภูมิทัศน2 

สํานักพัฒนานักศึกษา 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

งาน พัฒนาอาชีพ 

งานเสริมสร างคุณภาพชีวิต 

งานสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 

งานกองทุนกู ยืมเพื่อ 
การศึกษา 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

      สถาบันวิจัย 

 

 

สถาบันพัฒนาและ

บ)มเพาะธุรกิจ 
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1.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
  

         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 1. อธิการบดี       ประธาน 
 2. รองอธิการบดี       กรรมการ 
 3. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ     กรรมการ 
 4. คณบดีคณะนิเทศศาสตร2     กรรมการ 
 5. คณบดีคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   กรรมการ 
 6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ     กรรมการ 
 7. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
 8. ผู อํานวยการหรือผู บริหารสํานักพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
 9. ผู อํานวยการหรือผู บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 10. ผู อํานวยการหรือผู บริหารงานรับนักศึกษาและสื่อสารองค2กร กรรมการ 
 11. ผู อํานวยการหรือผู บริหารงานศูนย2เนชั่นบางนา   กรรมการ 
 12. ผู อํานวยการหรือผู บริหารงานบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
 13. หัวหน างานธุรการและสารบรรณ    เลขานุการ 

 

     คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
1. นายเสริมสิน  สมะลาภา  นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย2ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารย2เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
4. ศาสตราจารย2กําชัย จงจักรพันธ2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
5. นายบุญเกียรติ      โชควัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอดิศวร2 หลายชูไทย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสาวดวงกมล โชตะนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
8. นายพนา จันทรวิโรจน2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสิริชาย ชนานํา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
10. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสุพจน2 เพียรศิริ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
12. นายเอกรินทร2 วิบูลย2ตั้งม่ัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
13. นางจีราวรรณ บุญเพ่ิม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ 
14. ผู ช)วยศาสตราจารย2ดร.พงษ2อินทร2 รักอริยะธรรม  อธิการบดี   
15. นางสาวรุ)งรัตน2  ธนบดีธาดา  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปbดสอน 
หลักสูตรการเรียนการสอน ป�การศึกษา 2560 
ระดับปริญญาตรี 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                     
 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต               สาขาวิชาการบัญชี 

 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
     4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 
 5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต             สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร2 
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2 
 7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต              สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 
   

          ระดับปริญญาโท 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          
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1.7 จํานวนนักศึกษา 
           ตารางแสดงจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ัน ป�การศึกษา 2560 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวน 

ระดับปริญญาตรี 818 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 
  - วิทยาการคอมพิวเตอร2 13 

  - คอมพิวเตอร2ธุรกิจ 6 

นิเทศศาสตร2 415 
  - นิเทศศาสตร2  415 

บริหารธุรกิจ 178 
  - บริหารธุรกิจ  80 

  - การบัญชี  98 

วิทยาศาสตร2สุขภาพ 152 
  - สาธารณสุขศาสตร2 152 

สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 54 
  - รัฐประศาสนศาสตร2 54 

ระดับปริญญาโท 11 
บริหารธุรกิจ  

  - บริหารธุรกิจ 11 

รวมท้ังส้ิน 829 
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1.8 จํานวนอาจารย2และบุคลากร 
  จํานวนอาจารย2 ป�การศึกษา 2560 
 

สายวิชาการ (ตําแหน-งทางวิชาการ) 

คณะวิชา 
อาจารย2 ผู*ช-วยศาสตราจารย2 รองศาสตราจารย2 รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 6   1 1    8 

คณะนิเทศศาสตร2  11 1  1     13 
คณะบริหารธุรกิจ  20 5       25 
คณะวิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

 5 1   1   2 9 

คณะสังคมศาสตร2
และมนุษยศาสตร2 

 11 7   1  1  20 

รวม  53 14  2 3  1 2 75 
 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ป�การศึกษา 2560  จํานวน 41 คน ประกอบด*วย 
 ตํ่ากว)าปริญญาตรี  จํานวน    15  คน 
 ปริญญาตรี   จํานวน    16  คน 
 ปริญญาโท   จํานวน    10  คน 
 
 
 

1.9 ข*อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
   1.9.1 งบประมาณ 
 *งบประมาณ ป�การศึกษา 2560 
   งบรายได  ค)าใช จ)ายรวม   
   รวมรายได                                     69,134,290.39 
   รวมค)าใช จ)าย                               102,315,347.05 
   รายได*ต่ํากว-าค-าใช*จ-ายรอบบัญชีนี้      (33,181,056.66) 
 
หมายเหตุ อยู)ระหว)างการตรวจสอบบัญชี 
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      1.9.2 อาคารสถานท่ี  
 มหาวิทยาลัยเนชั่นต้ังอยู) ในบริเวณท่ีกว างขวาง มีภูมิทัศน2สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี          
การคมนาคมสะดวกสบาย และอยู)ใกล กับสถานท่ีราชการของจังหวัดลําปางคือ ศูนย2ราชการจังหวัดลําปาง    
สํานักงานขนส)งจังหวัดลําปาง 

 มหาวิทยาลัยได จัดอาคารสถานท่ี อาคารเรียน มีดังต)อไปนี้ 
 ช่ืออาคาร       จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
1. อาคารคณะบริหารธุรกิจชุมพล พรประภา     3,830 
2.   อาคารคณะนิเทศศาสตร2และสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   4,300 
3.   อาคารเอนกประสงค2       3,700 
4.   อาคารหอสมุด ดร.ศุภชัย  พานิชภักด์ิ        556 
5.   อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา            948 
6.   อาคารศูนย2นักศึกษาคริสเตียน  (CSC)         801 
7.   อาคารกีฬาและสระว)ายน้ําประยุทธ-สุวิมล  มหากิจศิริ   1,895   
8.   อาคารหอพัก  1        2,150 
9.   อาคารหอพัก  2        2,150   
 

 ศูนย2การจัดการศึกษานอกท่ีตั้งเนชั่นบางนา  กรุงเทพมหานคร 
 ศูนย2เนชั่นบางนาต้ังอยู) ณ อาคารเนชั่น มีพ้ืนท่ีให บริการท้ังหมด 11ชั้น ประกอบด วย ห องเรียน 
ห องปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 ห องสมุด ห องพยาบาล นอกจากนั้นยังมีพ้ืนท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา    
มีการจัดสภาพแวดล อมและบรรยากาศโดยรอบให เอ้ือต)อการเรียนการสอนและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
มีบริการช)องทางความสะดวกปลอดภัย อีกท้ังยังใช ประโยชน2ในอาคารของบริษัทในเครือเนชั่นในการเพ่ิม
ทักษะการเรียนรู ในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง 
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ข*อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

 

ข*อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ไม-บรรลุ 
องค2ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

1. มหาวิทยาลัยควรวางแผนกลยุทธ2  
ในการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน)งทาง
วิชาการของอาจารย2ให มีทั้งระดับและ
จํานวนที่สูงขึ้น โดยอาจจัดทําเป7น
แผนพัฒนาเป7นรายบุคคล (IDP: 
Individual Development Plan) พร อม
กับมีระบบกํากับติดตามเพื่อให ได ผลลัพธ2
ตามแผนที่วางไว  

- มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาและ
ส) ง เ ส ริ ม บุ คล ากรอาจ าร ย2 เ ข า สู)
ตําแหน)งทางวิชาการและศึกษาต)อใน
ระดับปริญญาเอก ในระดับคณะวิชา 
และระดับมหาวิทยาลัย 
- มีระบบการติดตามการดําเนินงาน
การพัฒนาและส)งเสริมบุคลากร
อาจารย2 และการประเมินผลการ
ดําเนินงานรายบุคคล 

- แผนงานการพัฒนาและส)งเสริม
บุคลากรอาจารย2 เข าสู)ตําแหน)งทาง
วิชาการและศึกษาต)อในระดับปริญญา
เอก  
- มีการติดตามผลการดําเนินงานด าน
การพัฒนาบุคลากรฯ อย)างน อยป,ละ 1 
ครั้ง 

- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดให คณะ
วิชาฯ จัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ 
- มหาวิทยาลัยโดยงานวิชาการ 
และงานทรัพยากรบุคคล ร)วมกัน
จัดทํา แผนการพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการ  
- มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ด านการพัฒนาบุคลากรฯ                   
ป,ละ 1 ครั้ง 

บรรลุ 

2. การรายงานข อมูล โดยเฉพาะอย)างยิ่ง
ผลการดําเนินงาน ควรแสดงเป7นรูปกราฟ
ที่แสดงข อมูลย อนหลังด วย เพื่อให เห็นถึง
พัฒนาการหรือแนวโน มที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อประโยชน2ในการวางแผน การบริหาร 
การติดตาม และการแก ปGญหาได อย)าง
รวดเร็ว 

- มีการนําเสนอผลการดําเนินงานใน
รูปแบบการบรรยาย และกราฟ  

มีการรายงานผลการดําเนินงานอย)าง
น อยป,ละ 1 ครั้ง 

มีการรายงานผลการดําเนินงานที่
แสดงถึงพัฒนาการและแนวโน มใน
การพัฒนาที่ชัดเจน  

บรรลุ 
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ข*อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ไม-บรรลุ 
องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย  
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและส)งเสริม
ให มีการเผยแพร)ผลงานที่มีค)า น้ําหนัก
คะแนนสูงขึ้น และมีจํานวนมากขึ้น 

1. ส)งเสริมให อาจารย2ฝYกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองด านการเขียนบทความ
ทางวิชาการ ให มีความตระหนักและ
เกิดแรงจูงใจการเผยแพร)ผลงานที่มีค)า
น้ําหนักคะแนนที่สูง 
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยโดยเพิ่มเติมข อมูลที่
ส) ง เสริ มการ เผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ (TCI 1) และใน
ระดับนานาชาติ 

1. มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการ
ได รับการตีพิมพ2ในระดับชาติ (TCI 1) 
และในระดับนานาชาติมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยส)งเสริมให อาจารย2
พัฒนาตนเองในด านวิชาการและ
การสร างผลงานทางวิชาการ โดยใน
ป,การศึกษา 2560 มีการเผยแพร)
ผลงานที่มีค)าน้ําหนักคะแนนที่
สูงขึ้นและมีจํานวนมากขึ้น โดยมี
การเผยแพร)ผลงานวิจัยและงาน
สร างสรรค2 จํานวน 30 เรื่อง 
คะแนนผลถ)วงน้ําหนักรวม 16.2 
ทําให มีผลประเมินด านผลงานทาง
วิชาการของอาจารย2 เท)ากับ 3.92 
ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป,การศึกษาที่
ผ)านมา (ป,การศึกษา 2559 จํานวน 
17 เรื่อง คะแนนผลถ)วงน้ําหนักรวม 
15.47 มีคะแนนผลประเมิน 3.09) 

บรรลุ 

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่เป7นประโยชน2สําหรับงานวิจัย
และงานสร างสรรค2 ที่สอดรับกับบริบท

1. จัดกิจกรรมทบทวนและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยที่มีอยู) รวมถึงการเชื่อมโยง

1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัยที่พร อมใช งานอย)าง
น อย 1 ระบบ  

1. มหาวิทยาลัยมีระบบระบบ
สารสนเทศที่เป7นประโยชน2สําหรับ
งานวิจัยและงานสร างสรรค2 จํานวน 

บรรลุ 
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ข*อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ไม-บรรลุ 
และความต องการของมหาวิทยาลัย 
อาจารย2 และนักวิจัย เช)น ข อมูลแหล)งทุน 
กฎเกณฑ2การให ทุนอุดหนุนการวิจัย และ
ระบบการกํากับติดตามให อาจารย2และ
นักวิจัยส)งรายงานความก าวหน าและ
ผลงานได ตามเวลา เป7นต น เพื่อผู บริหาร
จะได นําข อมูลสารสนเทศไปใช ในการ
ตัดสินใจ และกําหนดนโยบาย 

กับระบบการวิจัยจากภายนอก 
2. จัดกิจกรรมอบรมการใช ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยแก)
อาจารย2และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3 ระบบ ได แก) ระบบฐานข อมูล
วิจัย (Research Datebase 
System) ระบบฐานข อมูลวารสาร 
(Journal Datebase System) 
และระบบฐานข อมูลผลงานวิจัย
และงานสร างสรรค2 ที่เชื่อโยงกับ
ระบบสารสนเทศของหน)วยงาน
ภายนอก ได แก) ระบบคลังข อมูล
งานวิจัยไทย (TNRR) และ ระบบ
ข อมูลวิจัยและการบริการจัดการ
ข อมูล (วช.)  
2. มีการจัดอบรมการใช ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
แก)อาจารย2และบุคลากร 
 

3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไก
การคุ มครองสิทธิ์และการใช ประโยชน2จาก
ทรัพย2สินทางปGญญาที่เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจากการป�องกันการ

1. จัดกิจกรรมทบทวนและปรับปรุง
ระบบและกลไกด านการช)วยในการ
คุ มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร างสรรค2ให มีความรัดกุม 

1. มีระบบและกลไกด านการช)วยใน
การคุ มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร างสรรค2ที่มีความรัดกุม 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกด าน
การช)วยในการคุ มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร างสรรค2ให มี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยกําหนด

บรรลุ 
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ข*อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ไม-บรรลุ 
ละเมิดสิทธิ์ของอาจารย2และนักวิจัย 
เพิ่มเติมจากระบบการสนับสนุนที่มีอยู) 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส)งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรไว ใน
คู)มือการวิจัย จากการดําเนินงานใน
ป,การศึกษา 2560 ยังไม)พบการ
ละเมิดสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร างสรรค2 
 

องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการ
ให บริการวิชาการแก)ชุมชนอย)างยั่งยืน ที่
เป7นโครงการกลางของมหาวิทยาลัย โดย
อาจเป7นแบบให เปล)าหรือแบบหารายได 
ด วยก็ได  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการกําหนด
ชุมชนเป�าหมายไว แล ว แต)ควรกําหนด
วัตถุประสงค2และประเด็นหลักในการ
พัฒนา เพื่อการพัฒนาตนเองของชุมชนได 
อย)างต)อเนื่องและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัย
อาจเข าไปช)วยพัฒนาชุมชนในระยะแรก 
และหลังจากที่มหาวิทยาลัยหยุดความ

1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการ
ให บริการวิชาการแก)ชุมชนอย)าง
ยั่งยืน โดยจัดทําเป7นโครงการกลาง
ของมหาวิทยาลัย เป7นแบบให เปล)า 
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดชุมชน
เป�าหมาย ซึ่งได กําหนดวัตถุประสงค2
และประเด็นหลักในการพัฒนา เพื่อ
ช)วยชุมชนได พัฒนาตนเองอย)าง
ต)อเนื่องและยั่งยืน 
2. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการบริการ
วิชาการแบบหารายได  โดยร)วมกับ

1. มหาวิทยาลัยกําหนดให ทุกคณะวิชา
ได มีส)วนร)วม/บูรณาการในการ
ให บริการวิชาการแก)ชุมชน โดยแต)งตั้ง
คณะทํางานด านงานบริการวิชาการแก)
ชุมชน 

2. กําหนดชุมชนเป�าหมาย สําหรับป,
การศึกษา 2560 คือ อบต.ทุ)งกว�าว อ.
เมืองปาน จ.ลําปาง โดยกําหนด
วัตถุประสงค2 และแผนงาน 
3. มีการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
แบบให เปล)าและหารายได  
 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรมร)วมกับ
ชุมชนเป�าหมาย ตามแผนงาน
บริการวิชาการ ในชุมชนอบต.
ทุ)งกว�าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง และ
สถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) 
แ ล ะ ส ห ก ร2 อ อ ม ท รั พ ย2  เ น ชั่ น
มัลติมีเดียกรุ�ป 
2. มีการดําเนินกิจกรรมร)วมกับ
สถาบันปGญญาธุรกิจ ในการจัด
หลักสูตรอบรมระยะสั้นตาม
แผนงาน 

บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
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ข*อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ไม-บรรลุ 
ช)วยเหลือ ชุมชนก็สามารถพึ่งพาตนเอง
ต)อไปได  โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดกล
ยุทธ2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกําหนดให 
ทุกส)วนงานวิชาการมีส)วนร)วมหรือบูรณา
การกันในการให บริการวิชาการแก)ชุมชน
นั้นด วย 
 

สถาบันปGญญาธุรกิจ เครือเนชั่นกรุ�ป 
ในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสัน้ 

 

องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. มหาวิทยาลัยได ดําเนินโครงการและ
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับงานศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป7นการประชาสัมพันธ2และ
เผยแพร) ศิ ลปะและวัฒนธรรมให แก)
หน)วยงานภายนอก ขณะเดียวกันก็เป7น
การจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาด วย แต)
ควรกําหนดวัตถุประสงค2 ตัวชี้วัด วิธีการ
ประเมินผล และค)าเป�าหมาย ที่สอดรับกับ
วัตถุประสงค2ของแผน โดยเฉพาะอย)างยิ่ง 
ตัวบ)งชี้ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
เพิ่มเติมจากการประเมินจํานวนโครงการที่

1. มีการจัดฝYกอบรมการให ความรู  
วิธีการ การบริหารจัดการโครงการ 
วิธีการประเมินผล และค)าเป�าหมาย 
ที่สอดรับกับวัตถุประสงค2ของแผน 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการประเมินผลการดําเนินงานที่
สอดคล องตามวั ต ถุประส งค2 ของ
โครงการ  
ร อยละ 90 ของจํานวนโครงการที่
กําหนดไว ในแผน 
 
 
 
 
 
 

1. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ที่สอดคล องตามวัตถุประสงค2ของ
โครงการ ร อยละ 90 ของจํานวน
โครงการที่กําหนดไว ในแผน 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
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ข*อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ไม-บรรลุ 
ได จัด การมีส)วนร)วม และความพึงพอใจ 
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดกิจกรรมที่
นักศึกษาทุกคนมีส)วนร)วม โดยเน นการให 
ความรู ความเข าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมท อ ง ถิ่ น ใน
ภาคเหนือ เ พิ่มเติมจากโครงการที่จัด
ตามปกติเป7นประจํา 
3. มหาวิทยาลัยควรนําจุดเด)นในด าน
ศิลปะและวัฒนธรรมท องถิ่น โดยอาจ
นําเสนอผ)านมหาวิทยาลัยและเครือข)าย
เนชั่น โดยจัดทําเป7นซีรีย2 (Series)  
เ พื่อรวบรวมเป7นคลั งความรู  และใน
ขณะเดียวกัน เป7นการอนุรักษ2และสืบสาน 

 
2. กําหนดให มีการบรรยายเผยแพร)
ความรู ความเข าใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท องถิ่น
ในภาคเหนือ ก)อนหรือหลังในการ
ดําเนินกิจกรรมด านศิลปวัฒนธรรม 
 
3. กําหนดให มีหน)วยงานรับผิดชอบใน
การจัดทําเป7นซีรีย2 (Series) เพื่อ
รวบรวมเป7นคลังความรู  

 
2. มีการบรรยายเผยแพร)ความรู ความ
เข าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมท องถิ่นในภาคเหนือ 
ก)อนหรือหลังในการดําเนินกิจกรรม
ด านศิลปวัฒนธรรม 
 
3. มีหน)วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดทํา ซีรีย2 (Series) เพื่อรวบรวมเป7น
คลังความรู  
 
4. มีการจัดทําซีรีย2 (Series) เพื่อ
รวบรวมเป7นคลังความรู  

 
2. มีการบรรยายเผยแพร)ความรู 
ความเข าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท องถิ่นใน
ภาคเหนือ ก)อนหรือหลังในการ
ดําเนินกิจกรรมด านศิลปวัฒนธรรม 

 
3. ยังไม)มีหน)วยงานในการทําหน าที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร จั ด ทํ า ซี รี ย2 
(Series) เพื่อรวบรวมเป7นคลัง
ความรู  
4. มีการจัดเก็บภาพและการบันทึก
เป7นวีดีโอ ยังไม)ถึงระดับจัดทําซีรีย2 

 
บรรลุ 

 
 
 
 
 

ไม)บรรลุ 
 
 
 

ไม)บรรลุ 
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ส-วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค2ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน 
 

องค2ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ-งช้ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  ผลลัพธ2 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปkาหมายป�การศึกษา 
2560  

บรรลุเปkาหมาย/ไม-บรรลุ
เปkาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปkาหมายป�การศึกษา 
2561  

ระดับคะแนน 3.51 ไม)บรรลุเป�าหมาย 3.34 3.51 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่นเปHดการเรียนการสอนท้ังสิ้น จํานวน  8 หลักสูตร             
แบ)งออกเป7นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร มีหลักสูตรผ)านเกณฑ2มาตรฐาน
หลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีไม)ผ)านเกณฑ2มาตรฐาน จํานวน 1 หลักสูตร และมีผลรวมของ
ค)าคะแนนประเมินตนเองของทุกหลักสูตรเท)ากับ 3.34 
 

ข*อมูลพ้ืนฐาน คะแนนประเมิน 
จํานวนหลักสูตรท่ีเปbดสอนท้ังหมด 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
 

3.94 
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
    สาขาวิชาการบัญชี 

 
3.84 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     3.81 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ ไม)ผ)านเกณฑ2มาตรฐาน 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.86 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2 

 
3.32 

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 

 
4.02 

ระดับปริญญาโท 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 
3.94 
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ข*อมูลพ้ืนฐาน คะแนนประเมิน 
จํานวนหลักสูตรท่ีผ-านการกํากับมาตรฐาน  
   ระดับปริญญาตรี 6 

   ระดับปริญญาโท 1 
จํานวนหลักสูตรท่ีไม-ผ-านการกํากับมาตรฐาน  
   -ระดับปริญญาตรี 1 
   -ระดับปริญญาโท - 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม                                3.34 

 
รายการหลักฐานอ*างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.1-1 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_TQF_7_BCA.pdf 

 

1.1-2 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BACC.pdf 
 

1.1-3 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BBA.pdf 
 

1.1-4 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BCOM.pdf 
 

1.1-5 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BPA.pdf 
 

1.1-6 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BCS.pdf 
 

1.1-7 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BPH.pdf 
 

1.1-8 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_MBA.pdf 
 

 



18 

 

ตัวบ-งช้ี 1.2 อาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ-งช้ี  ป@จจัยนําเข*า 
 

เกณฑ2การประเมิน :    
 โดยการแปลงค)าร อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป7นคะแนนระหว)าง 0 - 5 
 

เกณฑ2เฉพาะสถาบันกลุ-ม ข และ ค2 
 ค)าร อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให เป7นคะแนนเต็ม 5 = ร อยละ 

40 ข้ึนไป 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปkาหมายป�การศึกษา 
2560  

บรรลุเปkาหมาย/ไม-บรรลุ
เปkาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปkาหมายป�การศึกษา 
2561  

ร อยละ 30   ไม)บรรลุ 3.17 ร อยละ 30 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีจํานวนอาจารย2 รวมท้ังสิ้น 75 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 19 คน คิดเป7นร อยละ 25.33 ค)าร อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให เป7น
คะแนนเต็ม 5 เท)ากับร อยละ 40 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค)าร อยละของอาจารย2วุฒิปริญญาเอกเท)ากับ 3.17 
 

แบบรายงานอาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ชื่อ-สกลุ คณะวิชา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

น*อย

กว-า 6 

เดือน 

6 เดือน

ขึ้นไปแต-

ไม-ถึง 9 

เดือน 

9-12 

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1 อ.ดร.ฑัตษภร      ศรีสุข บริหารธุรกิจ   � 1 

2 อ.ดร.ศศิชา         วงศ2ไชย บริหารธุรกิจ   � 1 

3 อ.ดร.ตะวันฉาย     คงรชต บริหารธุรกิจ   � 1 

4 อ.ดร.ดนัย           ปGตตพงศ2 บริหารธุรกิจ   � 1 

5 อ.ดร.ภาวนา        เตชะวิมล บริหารธุรกิจ   � 1 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ คณะวิชา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

น*อย

กว-า 6 

เดือน 

6 เดือน

ขึ้นไปแต-

ไม-ถึง 9 

เดือน 

9-12 

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

6 ผศ.ดร.พงษ2อินทร2 รักอริยะธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ   � 1 

7 อ.ดร.พสุ            ชัยเวฬุ นิเทศศาสตร2   � 1 

8 อ.ดร.กาญจนา     ภาสุรพันธ2 สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   � 1 

9 ผศ.ดร.ศิริพร       เสริตานนท2 สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   � 1 

10 อ.ดร.จุรยี2           สร อยเพชร สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   � 1 

11 อ.ดร.พิศิษฐ2        ยอดวันดี สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   � 1 

12 อ.ดร.นิรันดร2       จิวะสันติการ สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   � 1 

13 พลตรี ดร.วัลลภ  มณีเชษฐา สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   � 1 

14 อ.ดร.จุมพล       ไชยวงศ2 สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   � 1 

15 อ.ดร.เสาวพงษ2    ยมาพัฒน2 สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   � 1 

16 รศ.ดร.สดุารัตน2  สิทธิสมบัต ิ วิทยาศาสตร2สุขภาพ   � 1 

17 รศ.ดร.นวลศรี  รักอริยะธรรม วิทยาศาสตร2สุขภาพ   � 1 

18 ผศ.ดร.ประภาส โพธ์ิทองสุนันท2 วิทยาศาสตร2สุขภาพ   � 1 

19 อ.ดร.สภุาภรณ2   อุดมลักษณ2 วิทยาศาสตร2สุขภาพ   � 1 

รวม    19 

ค-าร*อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป?นร*อยละ 25.33 

คะแนนท่ีได* 3.17 คะแนน 
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รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1.2-1 ข อมูลบุคลากร (สายอาจารย2) ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Personnel_NTU_QA.xlsx 

1.2-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560 หน า 7-9 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Comart.pdf 

1.2-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ ป,การศึกษา 2560  หน า 3-5 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_%20Business.pdf 

1.2-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 หน า 8-9 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Information_Technology.pdf 

1.2-5 รายงานผลการดําเนินงาน คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 2560 หน า 20-21 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Public_Health.pdf 

1.2-6 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ป,การศึกษา 2560  
หน า 15-18 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Social_Science.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

ตัวบ-งช้ี 1.3   อาจารย2ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน-งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  ป@จจัยนําเข*า 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปkาหมายป�การศึกษา 
2560  

บรรลุเปkาหมาย/ไม-บรรลุ
เปkาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปkาหมายป�การศึกษา 
2561  

ร อยละ 40 ไม)บรรลุ 0.89 ร อยละ 40 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีอาจารย2ท้ังสิ้น 75 คน มีอาจารย2ท่ีดํารงตําแหน)งทาง
วิชาการ 8 คน แบ)งออกเป7น ผู ช)วยศาสตราจารย2 5 คน รองศาสตราจารย2 3 คน คิดเป7นร อยละ 10.67                  
ค)าร อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน)งทางวิชาการท่ีกําหนดให เป7นคะแนนเต็ม 5 เท)ากับร อยละ 
60 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณค)าร อยละของอาจารย2ท่ีดํารงตําแหน)งทางวิชาการ เท)ากับ 0.89 
 

แบบรายงานอาจารย2ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน-งทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน-งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น*อย

กว-า 6 

เดือน 

6 เดือนขึ้นไป 

แต-ไม-ถึง 9 

เดือน 

9 -12

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1 อ.ดร.ฑัตษภร            ศรีสุข �      �  
2 อ.ดร.ศศิชา               วงศ2ไชย �      �  
3 อ.ดร.ตะวันฉาย          คงรชต �      �  
4 อ.ดร.ดนัย                 ปGตตพงศ2 �      �  
5 อ.ดร.ภาวนา              เตชะวิมล �      �  
6 อาจารย2อัศนีย2            ณ น)าน �      �  
7 อาจารย2นนทิชา          ศอศันสนีย �      �  
8 อาจารย2เอกรินทร2        วิบูลย2ตั้งมั่น �      �  
9 อาจารย2พิธาน            เสาวภิชาติ �      �  
10 อาจารย2ดรรชกร         ศรีไพศาล �      �  
11 อาจารย2สวรัย            นัยนานนท2 �      �  
12 อาจารย2สุรสิทธ์ิ          ธนสมบูรณ2กิจ �      �  
13 อาจารย2พิมพ2อําไพ      ราหุละ �      �  
14 อาจารย2เบญจารี        โอชารส �      �  
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ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน-งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น*อย

กว-า 6 

เดือน 

6 เดือนขึ้นไป 

แต-ไม-ถึง 9 

เดือน 

9 -12

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

15 อาจารย2ศริินธร          อุทิศชลานนท2 �      �  
16 อาจารย2นงลักษณ2       สุวรรณวิชิตกุล �      �  
17 อาจารย2วีระพันธ2        แก วรัตน2 �      �  
18 อาจารย2พัชรีภรณ2       หรพร อม �      �  
19 อาจารย2ภควัตร          ใจสิน �      �  
20 อาจารย2ชินพันธ2         โรจนไพบูลย2 �      �  

21 อาจารย2เถลิงศักดิ์        สุทธเขต �      �  

22 อาจารย2จักรกฤษณ2     ตันติพงศ2 �      �  

23 อาจารย2สิริชาย          ชนานํา �      �  

24 อาจารย2ปรารถนา       อุดมบุษรา �      �  

25 Mrs.Surja                Mintani �      �  

26 รศ.ดร.สดุารัตน2          สิทธิสมบัติ   �    �  
27 รศ.ดร.นวลศรี            รักอริยะธรรม   �    �  
28 ผศ.ดร.ประภาส          โพธ์ิทองสุนันท2  �     �  
29 อ.ดร.สภุาภรณ2           อุดมลักษณ2 �      �  
30 อาจารย2ดลิกา             ไตรไพบูลย2 �      �  

31 อาจารย2นิภรดา           ยาวิราช �      �  

32 อาจารย2เมธัส             ชูเวช �      �  

33 อาจารย2กวินทร2           ศุภวิทยโยธิน �      �  

34 อาจารย2ธนกฤษ          หมื่นก อนแก ว �      �  

35 ผศ.ดร.พงษ2อินทร2        รักอริยะธรรม  �     �  

36 ผศ.บุรินทร2                รุจจนพันธุ2  �     �  

37 อาจารย2วิเชพ              ใจบุญ �      �  

38 อาจารย2เกศริน            อินเพลา �      �  

39 อาจารย2ศศิวิมล           แรงสิงห2 �      �  

40 อาจารย2เสวี                ใจช่ือตรง �      �  

41 อาจารย2ลัดดาวรรณ      เรือนทัศนีย2 �      �  

42 อาจารย2ดวงเดือน         พิมพ2ตะครอง �      �  
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ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน-งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น*อย

กว-า 6 

เดือน 

6 เดือนขึ้นไป 

แต-ไม-ถึง 9 

เดือน 

9 -12

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

43 อ.ดร.พสุ                    ชัยเวฬุ �      �  
44 อาจารย2อดิศักดิ์           จําปาทอง �      �  

45 อาจารย2ชีวิน               สุนสะธรรม �      �  

46 ผศ.บดินทร2              เดชาบูรณานนท2  �     �  
47 อาจารย2ฉัตรฉวี            คงดี  �      �  

48 อาจารย2คนึงนิจ            ติกะมาตย2 �      �  

49 อาจารย2สิทธิโชค         โควาบุญพิทักษ2 �      �  

50 อ.พิมพ2พธู                  พินทุเสนีย2 �      �  

51 Aj.Sean                  Buenaventura �      �  

52 อาจารย2นิฤมล                 หิรญัวิจิตรภรณ2 �      �  

53 อาจารย2ธีร2                  คันโททอง �      �  

54 อาจารย2รตันาวดี           ลําพาย �      �  

55 อาจารย2สกาวรัตน2         สิริมา �      �  

56 อ.ดร.กาญจนา             ภาสุรพันธ2 �      �  
57 ผศ.ดร.ศิริพร                เสริตานนท2  �     �  
58 อ.ดร.จุรยี2                    สร อยเพชร �      �  
59 อ.ดร.พิศิษฐ2                 ยอดวันดี �      �  
60 อ.ดร.นิรันดร2                จิวะสันติการ �      �  
61 พลตรี ดร.วัลลภ            มณีเชษฐา �      �  
62 อ.ดร.จุมพล                  ไชยวงศ2 �      �  
63 อ.ดร.เสาวพงษ2              ยมาพัฒน2 �      �  
64 อาจารย2อาภาพร            ยกโต �      �  
65 อาจารย2ปฏญิญา            ธรรมเมือง �      �  
66 อาจารย2ศรีเพชร            สร อยช่ือ �      �  
67 อาจารย2ภฏะ                รองรัตน2 �      �  
68 อาจารย2ธวัชชัย             แสนชมภู �      �  
69 อาจารย2ชัญญานุช          แซ)ตั้ง �      �  
70 อาจารย2นภาพร            วรรณศรี �      �  
71 อาจารย2จิระศักดิ์           ประทุมรัตน2 �      �  
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ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน-งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น*อย

กว-า 6 

เดือน 

6 เดือนขึ้นไป 

แต-ไม-ถึง 9 

เดือน 

9 -12

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

72 อาจารย2รุ)งรัตน2           ธนบดีธาดา �      �  
73 อาจารย2อาทิตยา         สถิตย2ดี �      �  
74 รศ.พนิดา                 สินสุวรรณ   �    �  
75 ดร.สจิุรา                  หาผล �      �  

รวม 67 5 3 0     

รวมท้ังส้ิน 8  คน 
ค-าร*อยละของอาจารย2ประจําคณะ 

ท่ีดํารงตําแหน-งทางวิชาการ 
10.67 

 

รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1.3-1 ข อมูลบุคลากร (สายอาจารย2) ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Personnel_NTU_QA.xlsx 

1.3-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560 หน า 9-11 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Comart.pdf 

1.3-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ ป,การศึกษา 2560 หน า 5-7 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_%20Business.pdf 

1.3-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 หน า 10-11 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Information_Technology.pdf 

1.3-5 รายงานผลการดําเนินงาน คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 2560 หน า 22-23 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Public_Health.pdf 

1.3-6 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ป,การศึกษา 2560  
หน า 18-20 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Social_Science.pdf 
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ตัวบ-งช้ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ-งช้ี  กระบวนการ 
การประเมินตนเอง 
 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

บรรลุเปkาหมาย/ 
ไม-บรรลุเปkาหมาย 

คะแนนท่ี 
ประเมินตนเอง 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

6 ข อ บรรลุเป�าหมาย  5 คะแนน  6 ข อ 
 

เกณฑ2มาตรฐาน : 
1. จัดบริการให*คําปรึกษา แนะแนวด*านการใช*ชีวิต และการเข*าสู-อาชีพแก-นักศึกษาในสถาบัน 
   ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให คําปรึกษาทางด านวิชาการและแนะแนวการใช ชีวิตแก)นักศึกษาใน
ระดับหลักสูตร คณะวิชา และระดับสถาบัน โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการได ท้ังท่ีหน)วยงานโดยตรงและ
ช)องทางอ่ืนๆ ดังนี้ 
 1. การขอรับบริการท่ีส)วนงานภายในสํานักพัฒนานักศึกษา ประกอบด วยหน)วยงานต)างๆ ท่ีให บริการ 
ดังนี้ 

1.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให บริการ ดังนี้ 
1.1.1 การให คําปรึกษาด านทหาร เช)น การสมัครเป7นนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ)อนผัน 

การขอผ)อนผันการฝYกภาคสนาม ฯลฯ 
1.1.2 การให บริการด านประกันอุบัติเหตุ 
1.1.3 การให บริการด านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต น และการให คําแนะนําเรื่องสุขภาพ

อนามัยของนักศึกษาและบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพ อาจารย2ประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2         
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 

1.1.4 การให บริการด านการให คําปรึกษาด านทุนการศึกษา 
1.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให บริการดังนี้ 

1.2.1 การให คําปรึกษาทางด านอาชีพ 
1.2.2 การศึกษาต)อ 
1.2.3 การให คําปรึกษาเรื่องส)วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการใช ชีวิต 

1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา มีการให บริการดังนี้ 
1.3.1 ให คําปรึกษาด านกิจกรรมต)างๆ ของนักศึกษา เช)น สโมสนักศึกษา ชมรม การเบิกจ)าย-

คืนเงิน 
2. การขอรับบริการผ)านช)องทางต)างๆ ท่ีงานพัฒนานักศึกษาจัดไว ให บริการ เช)น ทางโทรศัพท2 งาน

พัฒนานักศึกษามีบริการข อมูลข)าวสารท่ีเป7นประโยชน2ต)อนักศึกษา มีการเผยแพร)ประชาสัมพันธ2ท่ีนักศึกษา
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สามารถเข า ถึงข อ มูลข) าวสารได รวดเร็ ว  ทันสมัย  และเข า ถึง ได หลายช)องทาง  เช)น  Facebook 
www.facebook.group/NationU ให คําปรึกษา  

2.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ให บริการข อมูลข)าวสารด านการขอผ)อนผันทหาร  
ด านกองทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ทุนกู ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ., กรอ.) ด านการประกันอุบัติเหตุ  
การรักษาสุขภาพอนามัย 

2.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดําเนินการเผยแพร)ข อมูลและข)าวสารต)างๆ ท่ีเป7น
ประโยชน2สําหรับนักศึกษา ได หลายช)องทาง เช)น Facebook  

2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา ให บริการข อมูลข)าวสารด านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ2
ข อมูลข)าวสารผ)าน www.facebook.group/NationU 

2.4 งานส)งเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ให บริการข อมูลข)าวสารด านวินัยนักศึกษา เพ่ือช)วยให 
นักศึกษาใช ชีวิตอยู)ในมหาวิทยาลัยได อย)างปกติสุข โดยการเผยแพร)ความรู  ระเบียบท่ีนักศึกษาควรทราบ 

3. งานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณ2ทางวิชาการและวิชาชีพแก)นักศึกษา 
โดยมีงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป7นหน)วยงานท่ีทําหน าท่ีในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม) 
ประจําป, 2560 เพ่ือให ข อมูลความรู เ ก่ียวกับการใช ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให บริการด านต)างๆ ใน
มหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ข อบังคับ และแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู)ใน
มหาวิทยาลัย อันจะส)งผลต)อผลสัมฤทธิ์ทางการศีกษาของนักศึกษา ตลอดจนการใช ชีวิตอยู)ในมหาวิทยาลัยได 
อย)างมีความสุข และประสบความสําเร็จในวันปฐมนิเทศ และคณะต)างๆ ได มีการแต)งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษาเพ่ือให 
คําปรึกษาด านการเรียน การใช ชีวิตในมหาวิทยาลัยให กับนักศึกษา   
 มหาวิทยาลัย โดยคณะวิชามีการแต)งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษาประจําป,การศึกษา 2560 (1.4-1-1) และ
สํานักพัฒนานักศึกษามีการจัดบริการให คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช ชีวิตแก)นักศึกษา เม่ือนักศึกษามา
ปรึกษาในเรื่องต)างๆ เช)น การให คําปรึกษาด านการเรียน การใช ชีวิตในมหาวิทยาลัย การใช ชีวิตในหอพัก 
เงินกองทุนกู ยืมเพ่ือการศึกษา การผ)อนผัน การเข ารับราชการทหาร ตลอดจนให คําปรึกษาเรื่องเพ่ือน      
(1.4-1-2) โดยจัดทําแบบบันทึกการให คําปรึกษา เพ่ือให นักศึกษาและผู ให คําปรึกษากรอกรายละเอียดของ
นักศึกษาและบันทึกรายละเอียดการปรึกษาในแต)ละครั้ง (1.4-1-3) ซ่ึงทางสํานักพัฒนานักศึกษายังได จัดให มี
โครงการปGจฉิมนิเทศในหัวข อ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จากบริษัท Jobtopgun จํากัด ประจําป,การศึกษา 
2560 เพ่ือเป7นแนวทางให นักศึกษาเข าสู)อาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา (1.4-1-4) 
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   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.4-1-1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 
8 สิงหาคม 2560 วาระท่ี 3.3 การกําหนดอาจารย2ท่ีปรึกษาให แก)นักศึกษา ประจําป,การศึกษา 
2560 เพ่ือให คําแนะนํานักศึกษาแต)ละชั้นป, ด านการใช ชีวิต การเรียน และอาจารย2ท่ีปรึกษา
โครงการ 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Meetting_Report_IT_8_60_8_August_2017.pdf 

คณะนิเทศศาสตร2 
- รายงานการประชุมการคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งท่ี 7/2560 วันอังคารท่ี 11 กรกฎาคม 2560 วาระ 4.2 
กําหนดอาจารย2ท่ีปรึกษาป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting7%2011-7-2560.pdf 
คณะบริหารธุรกิจ 
- คําสั่งแต)งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/1.5-1-5%20Appointment%20of%20Advisors%202560.pdf  

- คําสั่งแต)งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษา หลักสูตรบัญชี 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1%20AC%2020180615093524.pdf 

คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
- รายงานการประชุม คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 
ระเบียบวาระท่ี 5.8 การกําหนดอาจารย2ท่ีปรึกษาสําหรับป,การศึกษา 2560 เพ่ือให คําแนะนํา
นักศึกษาแต)ละชั้นป, ด านการใช ชีวิต การเรียน และอาจารย2ท่ีปรึกษาโครงการ 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Meeting%20Report%20Public%20Health%207_60%20(18%20August%202017).docx 

คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
- คําสั่งแต)งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษา 
http://doc.nation.ac.th/social60/Advisory%20System_2560.docx 

1.4-1-2 แบบรายงานให คําปรึกษาแก)นักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 จํานวน 13 ฉบับ 
http://doc.nation.ac.th/af/Consult_2560.pdf 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_of_advice_student_2560.rar 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/1.5-1-7%20Suggestion%202560.pdf 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Student%20counseling%20records.pdf 

1.4-1-3 โครงการ “ปGจฉิมนิเทศ” ในหัวข อ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จากบริษัท Jobtopgun จํากัด
ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_goodbye%20senior_%202560.pdf 
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2. มีการให*ข*อมูลของหน-วยงานท่ีให*บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล-งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แก-นักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 สํานักกิจการนักศึกษามีการให ข อมูลของหน)วยงานท่ีให บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
รวมท้ังแหล)งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก)นักศึกษา โดยจัดโครงการปGจฉิมนิเทศในหัวข อ “เทคนิค 
การสัมภาษณ2งาน” จาก บริษัท Jobtopgun จํากัด ประจําป,การศึกษา 2560 (1.4-2-1) นอกจากนี้ได มีการปHด
ประกาศเพ่ือแจ งข อมูลแหล)งงาน (1.4-2-2) ให นักศึกษาท่ีสนใจทํางานวันเสาร2และอาทิตย2 หรือทํางานตอนเย็น
หลังจากเลิกเรียน เช)น ร านอาหาร ห างสรรพสินค า ร านค า การข้ึนทะเบียนผู สมัครงาน การเขียน Super 
Resume เป7นต น 
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.4-2-1 โครงการ “ปGจฉิมนิเทศ” ในหัวข อ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จากบริษัท Jobtopgun 

จํากัด ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_goodbye%20senior_%202560.pdf 
 

1.4-2-2 ภาพถ)ายประกาศแจ งแหล)งงานให นักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Picture_about_worK_2560.docx 
http://doc.nation.ac.th/af/Picture_about_work_2560%20(2).docx 
http://doc.nation.ac.th/qacomarts/social%20media.pdf 
https://www.facebook.com/groups/379596095436620/ 
 

 

 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร*อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก-นักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 

สํานักพัฒนานักศึกษาได มีการดําเนินการจัดโครงการปGจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือให 
นักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษามีความรู  ความเข าใจ ทักษะและทัศนคติท่ีถูกต องในการพัฒนาตนเอง   
เพ่ือประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ตลอดจนการจัดโครงการปGจฉิมนิเทศ ในหัวข อ “เทคนิคการสัมภาษณ2
งาน” จากบริษัท Jobtopgun จํากัด ประจําป,การศึกษา 2560 ต)อการเตรียมความพร อมให กับนักศึกษาท่ี
กําลังจะสําเร็จการศึกษา  

- โครงการปGจฉิมนิเทศ ในหัวข อ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จาก บริษัท Jobtopgun จํากัด 
ประจําป,การศึกษา 2560 (1.4-3-1)  
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   รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.4-3-1 โครงการ “ปGจฉิมนิเทศ” ในหัวข อ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จากบริษัท Jobtopgun 

จํากัดประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_goodbye%20senior_%202560.pdf 

 

4. ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข*อ 1-3 ทุกข*อไม-ต่ํากว-า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
   ผลการดําเนินงาน 
 สํานักกิจการนักศึกษาได ทําการประเมินคุณภาพของการการจัดกิจกรรมและการบริการในข อ 1-3  
ทุกข อ ดังนี้ 

1) ด านการให คําปรึกษาแก)นักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560มี ผลประเมินการ
ดําเนินการให บริการด านการให คําปรึกษาและการจัดบริการ ได รับระดับคะแนน 4.16
จากระดับคะแนน 5 

2) ด านการให ข อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหล)งงานฯ มีผลการประเมินการ
ดําเนินงาน ได รับระดับคะแนน 3.90 จากระดับคะแนน 5 

3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก)นักศึกษา มีผลการ
ประเมินการดําเนินงาน ได รับระดับคะแนน 3.95 จากระดับคะแนน 5 

ได ดําเนินการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการท้ัง 3 ด าน โดยมีคะแนนประเมิน
เฉลี่ย 4.00 ตามรายงานการประชุมครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระท่ี 2 ข อ 2.1 (1.4-4-1) 

 
   รายการหลักฐานอ*างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งท่ี 3 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระท่ี 2  
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf 
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5. นําผลการประเมินจากข*อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให*บริการและการให*ข*อมูล เพ่ือส-งให*ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป?นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 

สํานักพัฒนานักศึกษาได นําผลการประเมินจากข อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให บริการและการให ข อมูล 
ในป,การศึกษาต)อไป เ พ่ือส)งให ผลการประเมินสูง ข้ึนหรือเป7นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
โดยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 เพ่ือหารือและแสดง
ความคิดเห็นให เป7นแนวทางในการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา 
ประจําป,การศึกษา 2560 ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 กุมภาพันธ2 
2561 วาระท่ี 2 ข อ 2.4 (1.4-5-1) 
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งท่ี 3 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระท่ี 2  
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf 
 

 
6. ให*ข*อมูลและความรู*ท่ีเป?นประโยชน2ในการประกอบอาชีพแก-ศิษย2เก-า 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาได ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ2วิชาการและวิชาชีพแก)ศิษย2
เก)า เพ่ือให ศิษย2เก)าได รับความรู และประสบการณ2ในทักษะวิชาชีพตนเองและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณ2ทางวิชาการและวิชาชีพ (1.4-6-1) 
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.4-6-1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กลุ)ม Facebook ชื่อ “Information Technology Nation University (LP)” สําหรับ
นักศึกษาปGจจุบัน และศิษย2เก)าทุกคนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศต องเป7นสมาชิกกลุ)ม 
https://www.facebook.com/groups/379596095436620/ 
- กลุ)ม Facebook ชื่อ “IT_NTU_current” สําหรับนักศึกษาปGจจุบัน เพ่ือประกาศกิจกรรม 
https://www.facebook.com/groups/1163015470385414/ 
- เว็บไซต2ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.nation.ac.th/course.php?main=7/20&lang= 

คณะนิเทศศาสตร2 
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- บริการข อมูลข)าวสารท่ีเป7นประโยชน2ต)อนักศึกษาและศิษย2เก)าในหลากหลายช)องทาง 
http://doc.nation.ac.th/qacomarts/social%20media.pdf 
- โครงการสัมมนาทางวิชาการป, 2560 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Seminar%20Be%20self%20be%20mine%20&%20La%20Ok%20Sue.pdf 

คณะบริหารธุรกิจ 
- ตัวอย)างข อมูลท่ีเป7นประโยชน2แก)ศิษย2เก)า 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/1.5-6-1%20PR.pdf 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/?key=.pdf 
- Facebook มหาวิทยาลัยเนชั่น ซ่ึงเป7นแหล)งท่ีเผยแพร)ข)าวสารท่ีเป7นประโยชน2ร)วมของ
ศิษย2เก)าคณะบริหารฯ  
http://www.nation.ac.th/course.php?main=7/16&lang  
http://www.nation.ac.th  
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
- เว็บไซต2บริการข อมูลข)าวสารต)างๆ ของคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ กลุ)ม Facebook ชื่อ 
“คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น” สําหรับนักศึกษาปGจจุบัน และศิษย2เก)าทุก
คนของคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ  
https://web.facebook.com/pubhntu/ 
คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
- รายงานผลโครงการการสอนภาษาอังกฤษออนไลน2กับโปรแกรมออนไลน2 (SPEEXX)   
สําหรับศิษย2เก)า อาจารย2 เจ าหน าท่ี มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 วันท่ี 23 
พฤษภาคม 2561  
http://doc.nation.ac.th/social60/Online%20English%20Teaching%20(Speexx)_Report.pdf 
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ตัวบ-งช้ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  กระบวนการ 
 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

บรรลุเปkาหมาย/ 
ไม-บรรลุเปkาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

6 ข อ 
 

บรรลุเป�าหมาย  5 คะแนน 6 ข อ 

 

เกณฑ2มาตรฐาน : 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให*นักศึกษามีส-วนร-วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 สํานักพัฒนานักศึกษา ได จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน          
โดยนักศึกษามีส)วนร)วมในการจัดทําแผนงานและการจัดกิจกรรมในรูปของสโมสรนักศึกษา เข าร)วมประชุมเพ่ือ
จัดทําแผนและจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-1-1) ดังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 วาระท่ี 
2 ข อ 2.1 หน า 1-3 (1.5-1-2)  
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.5-1-1 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/af/student_activities_plan_2560.pdf 
1.5-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560ครั้งท่ี 1 วันท่ี 

16 สิงหาคม 2560 วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา หน า 2  
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_1.60.pdf 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให*ดําเนินกิจกรรมในประเภทต-อไปนี้ให*ครบถ*วน 
   ผลการดําเนินงาน 
 (1) กิจกรรมส-งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยเนชั่นได กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2 5 ประเด็น คือ 1) การเรียนกับมืออาชีพ 
2) บัณฑิตจิตอาสา 3) ทักษะด านภาษาอังกฤษ 4) ทักษะด านการสื่อสาร และ 5) ทักษะการทํางานแบบ       
มืออาชีพ มีการดําเนินงานโดยสํานักพัฒนานักศึกษา จํานวน 4 โครงการ ดังนี้    
  1. โครงการเตรียมความพร อมก)อนเข าเรียนในมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2560  
(1.5-2-1) 
  2. โครงการฝYกซ อมแผนป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-2) 
  3. โครงการปGจฉิมนิเทศ ในหัวข อ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จากบริษัท Jobtopgun 
จํากัด ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-3) 
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให ความรู และทักษะด านการประกันคุณภาพการศึกษา 
แก)นักศึกษาประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-4)  
 

 (2) กิจกรรมกีฬา หรือการส-งเสริมสุขภาพ มีการดําเนินงานกิจกรรม จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการ “Nation – U Games” ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-5) 
  2. โครงการการแข)งขันกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน (สวนดุสิตเกมส2) ประจําป,การศึกษา 2560 
     (1.5-2-6) 
 

 (3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน2 หรือรักษาส่ิงแวดล*อม (จิตอาสา) มีการดําเนินงานกิจกรรม  
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการนักศึกษาทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจปGนความรู สู)
น อง ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-7) 
  2. โครงการเนชั่น-ยู ร)วมใจสร างฝายดอยพระบาท ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-8) 
  3. โครงการธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจต านภัยหนาว ประจําป,การศึกษา 
2560 (1.5-2-9) 

      (4) กิจกรรมเสริมสร*างคุณธรรมและจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมมีการดําเนินงานกิจกรรม 
จํานวน 6 โครงการ ดังนี้  

  1. โครงการ “น อมรําลึก น อมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-10) 
  2. โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัว ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-11) 
  3. โครงการรดน้ําดําหัวคุณบัณฑูร ล่ําซํา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-12) 
  4. โครงการพ่ีพาน องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�ายสายบุญจุลกฐินถ่ินล านนา 
ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-13) 
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  5. โครงการ น องใหม) จิตอาสา นําพาวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-14) 
  6. กิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-15) 
 

 ซ่ึงคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ได ประชุมร)วมกับคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให สอดคล องกับข อกําหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ และเพ่ือให เป7นไปในทิศทาง
เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป,การศึกษา  
2560 ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 (1.5-2-16) และครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 22 สิงหาคม 2559 
(1.5-2-17) ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของสํานักพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-
18) และได นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไป ในการประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมนักศึกษา ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 3/2560 วันท่ี 14 กุมภาพันธ2 
2561 วาระท่ี 2 (1.5-2-19)  

  
รายการหลักฐานอ*างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.5-2-1 โครงการเตรียมความพร อมก)อนเข าเรียนในมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/af/Report_prepare%20about%20study_2560.pdf 

1.5-2-2 โครงการฝYกซ อมแผนป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_safty_burn%202560.pdf 

1.5-2-3 โครงการปGจฉิมนิเทศประจําป,การศึกษา 2560 ในหัวข อ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน”  
จากบริษัท Jobtopgun จํากัดประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_goodbye%20senior_%202560.pdf 

1.5-2-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให ความรู และทักษะด านการประกันคุณภาพการศึกษา 
แก)นักศึกษาประจําป,การศึกษา 2560                
http://doc.nation.ac.th/af/Report_seminar_qa_2560.docx 

1.5-2-5 โครงการ “Nation – U Games” ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_nation_u_games_2560.docx 

1.5-2-6 โครงการการแข)งขันกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_sport_9%20institute_2560.pdf 

1.5-2-7 โครงการนักศึกษาทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจปGนความรู สู)น อง 
ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_give%20knowledge%20to%20student_2560.pdf 
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1.5-2-8 โครงการเนชั่น-ยู ร)วมใจสร างฝายดอยพระบาทประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_build_dam_2560.pdf 

1.5-2-9 โครงการธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่นร)วมใจต านภัยหนาว ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_tan_pai_noaw_2560.pdf 

1.5-2-10 โครงการ “น อมรําลึก น อมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_wai_kru_2560.pdf 

1.5-2-11 โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Plan_Student_Affair_2561.docx 

1.5-2-12 โครงการรดน้ําดําหัวคุณบัณฑูร ล่ําซํา ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_dum_hua_nan_2560.docx 

1.5-2-13 โครงการพ่ีพาน องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�ายสายบุญจุลกฐินถ่ินล านนาประจําป,การศึกษา
2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202560.pdf 

1.5-2-14 โครงการน องใหม) จิตอาสา นําพาวัฒนธรรมประจําป,การศึกษา 2560  
http://doc.nation.ac.th/af/Report_nong_mai_2560.pdf 

1.5-2-15 สรุปผลกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2  ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษาครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf 

1.5-2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป,การศึกษา ครั้งท่ี 1/2560  
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560   
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20student%20union_2560_1.60.pdf 

1.5-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป,การศึกษา ครั้งท่ี 2/2560  
วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20student%20union_2560-2.60.pdf 

1.5-2-18 สรุปผลการดําเนินงาน สํานักพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Repon_Plan_Activities_2560.pdf 

1.5-2-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา  ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 
วาระท่ี 2 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf 
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3. จัดกิจกรรมให*ความรู*และทักษะการประกันคุณภาพแก-นักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 สํานักพัฒนานักศึกษาได จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให ความรู และทักษะด านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5.3-1)  
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.5-3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให ความรู และทักษะด านการประกันคุณภาพการศึกษา 

แก)นักศึกษาประจําป,การศึกษา 2560                
http://doc.nation.ac.th/af/Report_seminar_qa_2560.docx 

 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต-อไป 
   ผลการดําเนินงาน 

สํานักพัฒนานักศึกษาได มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของกิจกรรม 
ทุกกิจกรรม ในรายงานสรุปผลการดําเนินงาน สํานักพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-4-1) และ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไป โดยมีการสรุปข อเสนอแนะเพ่ือการนํา 
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรม เพ่ือพัฒนาในป,การศึกษาต)อไป ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผน 
ในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระท่ี 2 (1.5-4-2)  
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.5-4-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน สํานักงานกิจการนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560  

หน า 14 
http://doc.nation.ac.th/af/Repon_Plan_Activities_2560.pdf 

1.5-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf 
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5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 สํานักพัฒนานักศึกษาได ทําการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยได ประชุมร)วมกับคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ดังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 3 วันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระท่ี 2 ข อ 2.3 (1.5-5-1) 
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.5-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ2 

2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf 

 

 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
   ผลการดําเนินงาน 
 สํานักพัฒนานักศึกษาได นําข อเสนอแนะและผลการประเมินเข าร)วมหารือคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาระบุ
ไว ในแผนกิจกรรม ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-6-1) 
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
1.5-6-1  แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/af/Plan_Student_Affair_2561.docx 
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องค2ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ-งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  กระบวนการ 
 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปkาหมาย 
ป�การศึกษา  2561 

6 ข อ บรรลุเป�าหมาย  5 คะแนน 6 ข อ 
 
เกณฑ2มาตรฐาน :  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช*ประโยชน2ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร*างสรรค2  
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการสนับสนุน                  
การผลิตผลงานวิจัยร)วมกับคณะวิชาต)างๆ โดยจัดให มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใช ประโยชน2ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2 การสรรหาแหล)งทุน การรับ-ส)งบทความระหว)าง
ผู เขียนและผู อ)าน การเผยแพร)รายงานการวิจัย ได แก) 

1.1 ระบบฐานข อมูลผลงานวิจัยและงานสร างสรรค2 เพ่ือรวบรวมและเผยแพร)รายงานการวิจัย  
http://it.nation.ac.th/nresearch (2.1-1-1) 

1.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย (Research Management Information System 
(RMIS) http://it.nation.ac.th/rmis (2.1-1-2) 

1.3 ระบบคลังข อมูลงานวิจัยไทย TNRR : Thai National Research  http://www.tnrr.in.th/ 
(2.1-1-3) 

โดยมหาวิทยาลัยได จัดให มีการอบรมให ความรู แก)อาจารย2และบุคลากรในด านการใช สารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัย และมีการใช ระบบสารสนเทศด านงานวิจัย เพ่ือใช ประโยชน2ในการบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสร างสรรค2และการเผยแพร)ผลงานบทความวิชาการผ)านระบบดังกล)าว 
รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
2.1-1-1 ระบบฐานข อมูลผลงานวิจัยและงานสร างสรรค2  

http://it.nation.ac.th/nresearch     
2.1-1-2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย  

http://it.nation.ac.th/rmis  

2.1-1-3 ระบบคลังข อมูลงานวิจัยไทย  
http://www.tnrr.in.th/ 
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2. สนับสนุนพันธกิจด*านการวิจัยหรืองานสร*างสรรค2อย-างน*อยในประเด็นต-อไปนี้  
ผลการดําเนินงาน 

2.1 มหาวิทยาลัยจัดให มีศูนย2ให คําปรึกษาท่ีดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ (2.1-2-1) ท่ีประกอบด วยตัวแทนจากคณะวิชาร)วมกันดําเนินการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังส)งเสริมคณะวิชาจัดให มีระบบการให คําปรึกษาภายในโดยนักวิจัยอาวุโสจะทําหน าท่ีคอยกระตุ นและให 
คําปรึกษาแก)นักวิจัยรุ)นใหม)อย)างต)อเนื่อง เช)น โครงการคลินิกวิจัยจัดโดยคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
เพ่ือกระตุ นและสนับสนุนให อาจารย2ภายในคณะมีความตระหนักในการทําวิจัยมากข้ึน โดยมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงท่ี
เคยได รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยจากภายนอกเป7นผู ให คําปรึกษาแก)นักวิจัยรุ)นใหม)
อย)างต)อเนื่อง รวมถึงการจัดสตูดิโอถ)ายภาพและห องปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 Macintosh เพ่ือใช สําหรับการ
ผลิตผลงานสร างสรรค2ทางด านนิเทศศาสตร2 เป7นต น 

นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังสถาบันวิจัยข้ึนในระดับคณะวิชา ได แก) สถาบันวิจัยสังคม สังกัดคณะ
สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 (2.1-2-2) ทําหน าท่ีเป7นศูนย2ประสานงานด านการวิจัย เพ่ือส)งเสริมสนับสนุนให 
อาจารย2ทํางานวิจัยมากข้ึน โดยมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงท่ีเคยได รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยจาก
ภายนอกเป7นผู ให คําปรึกษา จัดให อาจารย2สามารถเข าถึงแหล)งค นคว าข อมูลสนับสนุนการวิจัย และมีระบบ
ฐานข อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีเผยแพร)รายงานการวิจัยและโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบ
รักษาความปลอดภัยแบ)งตามระดับการเข าถึงข อมูลท่ีผู ใช ต องกรอกข อมูลรหัสผู ใช และรหัสผ)านเพ่ือเข าสู)ระบบ 
และเข าถึงรายงานฉบับสมบูรณ2หรือบทคัดย)อ 

2.2 จัดให มีแหล)งค นคว าข อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยใช หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเป7นแหล)งเก็บ
รวบรวมข อมูลผลงานวิจัยและการค นคว า รวมถึงจัดให มีระบบฐานข อมูลงานวิจัยออนไลน2 ได แก) ThaiLIS : 
เครือข)ายห องสมุด เป7นโครงการเครือข)ายห องสมุดในประเทศไทยเพ่ืออํานวยความสะดวกการสืบค นแก)
อาจารย2และนักวิจัยอีกด วย รวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานข อมูลผลงานวิจัยท้ังของบุคลากรและนักศึกษา และ
สามารถสืบค นได  ซ่ึงพัฒนาต)อยอดมาจากระบบเดิมท่ี http://it.nation.ac.th/nresearch/ ในการเชื่อมต)อ
กับระบบ DOI และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย (2.1-2-5) 

ในระดับคณะวิชามีห องปฏิบัติการด านวิทยาศาสตร2และห องปฏิบัติการด านวิทยาศาสตร2สุขภาพท่ีช)วย
สนับสนุนการทํางานวิจัยด านวิทยาศาสตร2ของมหาวิทยาลัย การจัดสตูดิโอถ)ายภาพและห องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร2 Macintosh เพ่ือใช สําหรับการผลิตผลงานสร างสรรค2ทางด านนิเทศศาสตร2 เป7นต น โดยมีการ
บริหารงานสนับสนุนงานพันธกิจด านงานวิจัยร)วมกับศูนย2บ)มเพาะวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยด วย 

2.3 มหาวิทยาลัยจัดให มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค นข อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยใน
การสืบค นข อมูลผ)านทางออนไลน2โดยแบ)งตามระดับการเข าถึงข อมูลท่ีผู ใช ต องกรอกข อมูลรหัสผู ใช และ
รหัสผ)านเพ่ือเข าสู)ระบบ และเข าถึงข อมูลด านการวิจัย รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตผลงาน
สร างสรรค2ทางด านนิเทศศาสตร2 เช)น อุปกรณ2เครื่องมือ เป7นต น 

2.4 มหาวิทยาลัยจัดให มีกิจกรรมวิชาการท่ีส)งเสริมงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2โดยในป,การศึกษา 
2560 มหาวิทยาลัยเนชั่นร)วมกับ Fukui University of Technology จัดโครงการประชุมวิชาการเม่ือวันท่ี 
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13-19 กุมภาพันธ2 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ฟุคุอิ เมืองฟุคุอิ ประเทศญ่ีปุXน โดยมีคณาจารย2ท่ีเข าร)วม
ประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ (2.1-2-6) 

1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง The use of online media by the elderly in Lampang โดย               
อาจารย2อดิศักด์ิ จําปาทอง คณะนิเทศศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น  

2) “Chlorophylls: a double-edged sword for life on earth” by Dr.Yuichiro Kashiyama, 
FUT 

3) “History of bridges-ancient time, middle age and future” by Dr.Kazuhiro Tanawaki, 
FUT 

4) “Comparison of Lampang ceramic and Echizen ceramic: The movement from the 
past to future” by Miss Pornpan Sudasna, FUT 

5) “Development of innovative home-visit services at Sri moard klaw Health 
Promotion Hospital, Lampang” โดย อาจารย2นิภรดา ยาวิราช พงศ2กรพิทยา, NTU 

6) “Guildeline for creative experiential tourlism management in Lampang province” 
โดย อาจารย2นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ2, NTU 
 
รายการหลักฐานอ*างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
2.1-2-1 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ  

http://doc.nation.ac.th/research/research%20committee_NTU_004_2560.pdf 

2.1-2-2 หลักฐานเชิงประจักษ2 
2.1-2-3 ระบบสารสนเทศด านงานวิจัยสําหรับบุคลากร ในการเชื่อมระบบข อมูลวิจัยและการบริการ

จัดการข อมูล http://www.doi.nrct.go.th/doidc/  
2.1.2-4 ระบบฐานข อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษา 

http://it.nation.ac.th/studentresearch/  
2.1-2-5 คู)มือ ThaiLIS เครือข)ายห องสมุดในประเทศไทย 

http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks/handin/tdc_manual.pdf 

2.1-2-6 การประชุมวิชาการร)วมมหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญ่ีปุXน  
ครั้งท่ี 4 ประจําป,การศึกษา 2560 (NTU-FUT 4th Joint Symposium 2017) 
http://blog.nation.ac.th/?p=4108 
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU-
FUT%204th%20Joint%20Symposium%202017.pdf 
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3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป?นทุนวิจัยหรืองานสร*างสรรค2  
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณด านการวิจัยและงานสร างสรรค2แก)อาจารย2โดยระบุไว ใน
แผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา 2560 รวมถึงส)งเสริมให อาจารย2ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยและหน)วยงานภายนอก ท้ังนี้ในป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 
จํานวน 8 เรื่อง รวมเป7นเงิน 684,000 บาท ดังรายละเอียดต)อไปนี้ 
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป?นทุนวิจัยหรืองานสร*างสรรค2 
 

ลําดับ คณะวิชา 
ทุนสนับสนุนภายใน ทุนสนับสนุนภายนอก 

รวมเงิน จํานวน
เรื่อง 

จํานวนเงิน จํานวน
เรื่อง 

จํานวนเงิน 

1 คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 - - 7 800,139 800,139 
2 คณะบริหารธุรกิจ 5 645,000 14 207,900 852,900 
3 คณะนิเทศศาสตร2 2 34,000 1 2,150,400 2,184,400 
4 คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ - - 2 161,667 161,667 
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 5,000 1 126,200 131,200 
 รวม 8 684,000 25 3,446,306 4,130,306 

 
รายการหลักฐานอ*างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
2.1-3-1 รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 หน า 19-22 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Information_Technology.pdf 
2.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560 หน า 20-22 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Comart.pdf 
2.1-3-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ ป,การศึกษา 2560  หน า 23-25 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_%20Business.pdf 
2.1-3-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 2560 หน า 34-37 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Public_Health.pdf 
2.1-3-5 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ป,การศึกษา 2560  

หน า 31-34 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Social_Science.pdf 
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4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร-ผลงานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ2ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร-ผลงานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ2ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร)ผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2ใน  
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยในป,การศึกษา 2560 ได จัดสรรงบประมาณจํานวน 99,500 
บาท  เพ่ือสนับสนุนสนับสนุนการตีพิมพ2บทความวิจัย การแสดงผลงานสร างสรรค2 และการนําเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการ ดังรายละเอียดต)อไปนี้ 

 

ตารางแสดงการสนับสนุนการเผยแพร-ผลงานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2ของคณะวิชา 

ลําดับ คณะวิชา 
การสนับสนุน 

จํานวนเรื่อง จํานวนเงิน 
1 คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 1 20,000 
2 คณะบริหารธุรกิจ 3 16,500 
3 คณะนิเทศศาสตร2 3 3,000 
4 คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 2 40,000 
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 20,000 
 รวม 11 99,500 

 
รายการหลักฐานอ*างอิง  

 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
2.1-4-1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 เพ่ือการเผยแพร)ผลงานวิจัยและงาน 
วิชาการ หน า 32  
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_IT_2560.pdf 
คณะนิเทศศาสตร2 
- เอกสารสนับสนุนการตีพิมพ2บทความวิจัย เรื่อง รูปแบบและการสื่อความหมายของการ 
อุปมาอุปไมยเชิงภาพสําหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ2ความงามทางสื่อทัศน2 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_59/TEEPIM%20BODIN2559.pdf 
- เอกสารสนับสนุน แสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวข อ Green Spirit ณ หอศิลปะและ 
วัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร วันท่ี 15 - 17 พฤษภาคม 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_59/TEEPIM%20BODIN2559.pdf 
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คณะบริหารธุรกิจ 
- บันทึกการเข าร)วมนําเสนอบทความทางวิชาการ เรื่องการศึกษาความสามารถในการ 
แข)งขันเพ่ือการส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย นําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งท่ี 3 ป, การศึกษา 2560 โดย อาจารย2ชินพันธ2  
โรจนไพบูลย2 และคณะ 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/Approve_Aj%20Chinapund.pdf 
- บทความวิชาการ เรื่อง อิทธิพลของส)วนประสมทางการตลาดท่ีมีต)อการตัดสินใจซ้ือสกรู
ลําเลียงของ ผู บริหารองค2กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตีพิมพ2ในวารสาร
EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ป,ท่ี 8 มหาวิทยาลัยอิสเทิร2นเอเชีย 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/Approve_Aj%20Surasith.pdf 

คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
- แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 2560 หน า 27 และ 29 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Action_Plan_Public-Health%202560%20(Revised).pdf 

- สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผู ปXวยวิกฤต วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม),  
ป,ท่ี 44: ฉบับ 4, หน า 36-48  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901 
- วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู ท่ีมีภาวะหัวใจล มเหลว : การทบทวนอย)าง 
เป7นระบบ. พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2560: 44:4: หน า 
71-80.  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901 
- Health Status of Dependent Older People and Pattern of Care among 
Caregivers: A Case Study of Hong Ha Health Promoting Hospital, Lampang, 
Thailand. Asian Journal for Public Opinion Research, vol.5(3), May 2018, pp. 
228-249.  
https://acoms.kisti.re.kr/journal.do?method=currentIssue&journalSeq=J00006
6&menuId=&introMenuId=0201 

คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
- หนังสือตอบรับการตีพิมพ2บทความวิชาการในวารสารบัณฑิตปริทรรศน2ของพลตรี  
ดร.วัลลภ มณีเชษฐา 
http://doc.nation.ac.th/social60/The%20Articles%20of%20DR.Wallop.pdf 
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย2และนักวิจัย มีการสร*างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย-องอาจารย2 และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร*างสรรค2ดีเด-น  
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย2และนักวิจัยโดยส)งเสริมให อาจารย2เข าอบรมพัฒนาด าน  
การวิจัยและงานสร างสรรค2โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย2 (Career Path) ของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
1) ผู ท่ีได รับการบรรจุแต)งต้ังเป7นอาจารย2โดยใช วุฒิปริญญาโทต องเป7นผู ช)วยศาสตราจารย2ภายใน 5 ป, 2) ผู ท่ี
ได รับการบรรจุแต)งต้ังเป7นอาจารย2โดยใช วุฒิปริญญาเอกต องเป7นผู ช)วยศาสตราจารย2ภายใน 2 ป, 3) มีการ
กําหนดให อาจารย2ท่ีบรรจุใหม)ต องทํางานวิจัยและมีการให ความรู ด านจรรยาบรรณการวิจัยจากอาจารย2พ่ีเลี้ยง    
โดยใช คู)มืออาจารย2ด านการวิจัยเป7นเครื่องมือในการศึกษา รวมท้ังให มีการสร างผลงานวิจัยท่ีสามารถใช ใน  
การสะสมผลงานทางวิชาการได  

ท้ังยังมีการส)งเสริมและสนับสนุนให อาจารย2พัฒนาตนเองด านการวิจัย เพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมขีด
ความสามารถด านการวิจัยให สูงข้ึนโดยเข าร)วมการอมรมสัมมนาด านงานวิจัย และการประชุมวิชาการ                    
เพ่ือพัฒนาองค2ความรู ในการสร างสรรค2ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการส-งเสริมและสนับสนุนให*อาจารย2ได*รับการพัฒนาด*านการวิจัย 
ท่ี ชื่อ-สกลุอาจารย2 คณะวิชา เร่ือง 
1 ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท2 สังคมศาสตร2และ

มนุษยศาสตร2 
การวิจัยเพ่ือสร างความหมายใหม)ในการเรยีนรู   
ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห)งชาติ เมื่อวันท่ี 26-29 
มิถุนายน 2561 (2.1-5-1) 

2 ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท2  
ดร.กาญจนา  ภาสรุพันธ2   

สังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 

การถ)ายทอดภมูิปGญญาของพฤฒิพลังในลําปาง  (2.1-5-2) 

3 อ.อัศนีย2  ณ น)าน บริหารธุรกิจ การวิเคราะห2ข อมลูด วยการใช โปรแกรม AMOS 
เมื่อวันท่ี 21-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม)โจ   
จังหวัดเชียงใหม) (2.1-5-3) 

4 อ.อัศนีย2  ณ น)าน 
อ.ดร.ฑัตษภร  ศรสีุข 
อ.นิภรดา  ยาวิราช                          
พงษ2กรพิทยา 

บริหารธุรกิจ 
 
วิทยาศาสตร2สุขภาพ 

การเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพ2ในวารสารท้ังในและ
ต)างประเทศ เมื่อวันท่ี 5-6  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก ว จังหวัดเชียงใหม) (2.1-5-4) 

5 อ.ดร.ตะวันฉาย  คงรชต บริหารธุรกิจ เข าร)วมสัมมนาวิชาการแห)งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เมื่อวันท่ี 6-8 กันยายน 2560 และวันท่ี 28-30 กันยายน 
2560 ณ สถาบันส)งเสรมิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2แห)ง
ประเทศไทย (2.1-5-5) 

6 อ.คนึงนิจ ติกะมาตย2 นิเทศศาสตร2 การเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพ2ในวารสารทางวิชาการ                 
เมื่อวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม)ปHง 
จังหวัดเชียงใหม) (2.1-5-6) 
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7 อ.คนึงนิจ ติกะมาตย2 
อ.ดร.สภุาภรณ2  อุดมลักษณ2 
อ.ธวัชชัย  แสนชมภู 
อ.อัศนีย2    ณ น)าน 
อ.ดร.ฑัตษภร  ศรสีุข 
 

นิเทศศาสตร2 
วิทยาศาสตร2สุขภาพ 
สังคมศาสตร2ฯ  
บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 

การเขียนชุดโครงการแบบบูรณาการอย)างไรจึงจะโดนใจ 
แหล)งทุน วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ2 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม)
ภูคํา จ.เชียงใหม) (2.1-5-6) 

8 อ.นิฤมล หิรญัวิจิตรภรณ2 นิเทศศาสตร2 เข ารับการอบรม เรื่อง สร างนักวิจยัรุ)นใหม) (ลูกไก)) รุ)นท่ี 4 
โดย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห)งชาติ (วช.)                 
วันท่ี 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห องประชุมฝ�ายคํา            
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม) (2.1-5-6) 

9 อ.เมธัส  ชูเวช วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

ปGญหาออฟฟHตซินโดรมในพนักงานสํานักงาน หลักสูตรเพ่ือ
สร างวิทยากรสําหรับนําองค2ความรู ท่ีได ไปขยายผลในองค2กร  
เมื่อวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2560 (2.1-5-7) 

10 อ.ดิลกา  ไตรไพบูลย2 วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

การเขียนบทความตีพิมพ2ในวารสาร เมื่อวันท่ี 3-4 สิงหาคม 
2560 (2.1-5-7) 

11 อ.ดิลกา  ไตรไพบูลย2 วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

โครงการเมืองอัจฉริยะสําหรับนักท)องเท่ียวผู สูงอายุใน
ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันท่ี 3-5-6 ตุลาคม 2560 (2.1-5-7) 

12 อ.ดิลกา  ไตรไพบูลย2 วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

อบรม Crafiting  Futures by Council Thailand               
เมื่อวันท่ี 8  ธันวาคม 2560 (2.1-5-7) 

13 อ.นิภรดา  ยาวิราช  พงษ2กร
พิทยา 
อ.นิฤมล หิรญัวิจิตรภรณ2 

วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 
นิเทศศาสตร2 

การประชุมวิชาการร)วม ครั้งท่ี  4 NUT–FUT  4 Joint 
Symposlum 2017 เมื่อวันท่ี 13-19 กุมภาพันธ2 2561  
(2.1-5-7) 

14 อ.นิภรดา ยาวิราช                     
พงษ2กรพิทยา 

วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

งานวิจัยกับการสร างนวตกรรมและผลกระทบต)อสังคม                    
เมื่อวันท่ี 3-4 สิงหาคม 2560 (2.1-5-7) 

15 
 

รศ.ดร.สดุารัตน2  สิทธิสมบัต ิ วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

การศึกษาและพัฒนากฎหมาย Health care and wellness 
เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม  2561 (2.1-5-7) 

16 อ.ธณกฤษ  หมื่นก อนแก ว วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

การจัดการความรู ใน Blog ของมหาวิทยาลัยให แก)
ผู รับผิดชอบในการจัดทํา KM เมื่อวันท่ี 6  มิถุนายน 2561 
(2.1-5-7) 

17 อ.ธณกฤษ  หมื่นก อนแก ว วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

การให บริการดีโอไดกับการสนเทศการวิจัยดจิิทัล                         
เมื่อวันท่ี 26  มิถุนายน 2561 (2.1-5-7) 

18 อ.กวินทร2  ศุภวิทยโยธิน วิทยาศาสตร2
สุขภาพ 

“การช)วยฟ��นคืนชีพเบ้ืองต น” เมื่อเดือนมีนาคม 2561                  
(2.1-5-7) 

 

นอกจากนั้นยังมีการสร างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย)องอาจารย2และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงาน
สร างสรรค2ดีเด)นและมีการมอบเกียรติบัตรแก)อาจารท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร างสรรค2ดีเด)น ระดับสถาบัน โดย
ในป,การศึกษา 2560 จํานวน 1 คน ได แก) อาจารย2 ฉัตรฉวี คงดี สังกัดคณะนิเทศศาสตร2 (2.1-5-8) 
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รายการหลักฐานอ*างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
2.1-5-1 รายงานการเข าร)วมอบรมการวิจัยเพ่ือสร างความหมายใหม)ในการเรียนรู  วันท่ี 26-29 มิถุนายน 

2561 ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห)งชาติ (ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท2) 
http://doc.nation.ac.th/social60/Seminar%20Report%20of%20Dr.Siriporn.pdf 

2.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ครั้งท่ี 8/2560 
วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 5.2 ข อเสนองานวิจัยเก่ียวกับการถ)ายทอดองค2ความรู 
ของพฤฒิพลังลําปาง หน า 7 
http://doc.nation.ac.th/social60/Social%20Administration%20Committee%20Meeting%20Re
port%208-60.docx 

2.1-5-3 บันทึกอนุมัติการเข าอบรม โปรแกรม AMOS 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/20180306131914Amos.pdf 

2.1-5-4 บันทึกอนุมัติเข าอบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ2 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/20180504094445%20Rewrite.pdf 

2.1-5-5 บันทึกอนุมัติการเข าสัมมนาวิชาการแห)งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/acadmic%20Sut%20U.pdf 

2.1-5-6 รายงานผลการพัฒนาตนเองป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Report_Develop_Teacher.pdf 

2.1.5-7  สรุปการพัฒนาบุคลากร อาจารย2และเจ าหน าท่ีสนับสนุน ประจําป,การศึกษา 2560 หน า 1 
และ หน า 12-17 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Report%20Develop%20Employee%202560.pdf 

2.1-5-8 เกียรติบัตร อ.ฉัตรฉวี  คงดี 
http://doc.nation.ac.th/research/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0
%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD.pdf 

 

2.1.5-9 รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 หน า 17 
http://doc.nation.ac.th/sarit59/ACtion_Plan_IT_2560_Report.pdf 

2.1-5-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2561 วาระ 5.3 การยกย)องอาจารย2ท่ีมีผลงานดีเด)นด านงานวิจัย 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Meetting_Report_IT_5_61_18_May_2018.pdf 
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6. มีระบบและกลไกเพ่ือช-วยในการคุ*มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2ท่ีนําไปใช*ประโยชน2 และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพ่ือช)วยในการคุ มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2 ตามแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการส)งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรท่ีระบุไว ในคู)มือการวิจัย ดําเนินการตามระบบ
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีสาระสําคัญดังนี้ 
 6.1 ผลงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2ท่ีเสร็จสมบูรณ2แล วถือเป7นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเนชั่น 
 6.2 การนําข อมูลท่ีเกิดจากงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2ไปใช ประโยชน2 ผู ขอใช ต องอ างอิงท่ีมาให 
ถูกต องตามหลักวิชาการ หรือระบุไว ใน acknowledgement 
 6.3 ในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2 เช)น การคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
(Plagiarism) คณะฯ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการกับผู ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมาย 

6.4 จากการดําเนินงานในป,การศึกษา 2560 ยังไม)พบการละเมิดสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2 
 

รายการหลักฐานอ*างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
2.1-6-1 คู)มืองานวิจัย  

http://doc.nation.ac.th/research/ResearchHandbook%20%20oK.doc 
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ตัวบ-งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร*างสรรค2  
ชนิดของตัวบ-งช้ี  ป@จจัยนําเข*า 
 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปkาหมาย 
ป�การศึกษา  2561 

 3.60 บรรลุเป�าหมาย 3.63  3.70 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได ส)งเสริมให อาจารย2ทํางานวิจัยและงานสร างสรรค2 โดยขอรับเงิน
สนับสนุนงบประมาณจากท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือนําความรู ท่ีได จากการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และเพ่ือประโยชน2ของหน)วยงานท่ีให การสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีผลรวมของผล
การประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ เท)ากับ 18.17 จํานวนคณะวิชา เท)ากับ 5 ผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ เฉลี่ยเท)ากับ 3.63 ดังรายละเอียดต)อไปนี้ 
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได  =  
 
 
คะแนนท่ีได  = 18.17 / 5 = 3.63 
 
ตารางแสดงการประเมินเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกของคณะวิชา 

ลําดับ คณะวิชา 
ผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย                     

ของทุกคณะและหน-วยงานวิจัย 
1 คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 5 
2 คณะบริหารธุรกิจ 5 
3 คณะนิเทศศาสตร2 5 
4 คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 1.80 
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.37 

ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ 18.17 
จํานวนคณะ 5 
คะแนนท่ีได* 3.63 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน)วยงานวิจัย 
            จํานวนคณะและหน)วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน  

ลําดับ คณะวิชา 
ทุนสนับสนุนภายใน ทุนสนับสนุนภายนอก 

รวมเงิน จํานวน
เรื่อง 

จํานวนเงิน จํานวน
เรื่อง 

จํานวนเงิน 

1 คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 

- - 7 800,139 800,139 

2 คณะบริหารธุรกิจ 5 645,000 14 207,900 852,900 
3 คณะนิเทศศาสตร2 2 34,000 1 2,150,400 2,184,400 
4 คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ - - 2 161,667 161,667 
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 5,000 1 126,200 131,200 
 รวม 8 684,000 25 3,446,306 4,130,306 

 

ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก แยกระดับคณะวิชา 
คณะวิชา ที่ ชื่อเรื่อง ทุนสนับสนุน

ภายใน 
ทุนสนับสนุน

ภายนอก 
สังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 

1 การสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต)อการให บริการของเทศบาลตําบล
แม)เมาะ อาํเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560  

 18,000 

2 การสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต)อการให บริการขององค2การบริหาร
ส)วนตําบลบุญนาคพัฒนา อาํเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 
2560 (2.2-2) 

 18,000 

3 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะของ
องค2การบริหารส)วนตําบลบ านโปXง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ประจําป,
งบประมาณ 2560 (2.2-3) 

 20,000 

4 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 
2560 (2.2-4) 

 30,000 

5 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลนครลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560 (2.2-5) 

 80,000 

6 การเรียนรู ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองของผู สูงอายุใน 3 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน (2.2-6) 

 301,389 

7 การถ)ายทอดองค2ความรู และภูมิปGญญาท องถิ่นเพื่อเสริมสร างปHติสุขสําหรับ
ผู สูงอายุภาคเหนือ  (2.2-7) 

 332,750 

รวม - 800,139 

รวมท้ังส้ิน 800,139 
จํานวนอาจารย2 20 

คะแนนท่ีได  5 
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คณะวิชา ท่ี ชื่อเร่ือง ทุนสนับสนนุ
ภายใน 

ทุนสนับสนนุ
ภายนอก 

บริหารธุรกิจ 1 การศึกษาความสามารถในการแข)งขันและศักยภาพการส)งออก
สินค าเซรามิคของประเทศไทย  

300,000  

2 เร่ืองปGจจัยส)วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือ                   
บอดีโลช่ันของกลุ)มสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

300,000  

3 การวัดผลสมัฤทธ์ิจากการทํางานเป7นทีมของนักศึกษารายวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย2 (BUSI204/BUSI222)  

15,000    

4 เรื่องความแตกต)างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา                       
บัญชีข้ันต น 1 (ACCT 111) โดยวิธีเอกัตภาพ 

15,000    

5 ความแตกต)างของผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชา บัญชีข้ันต น 2 
(ACCT 112) โดยวิธีเอกัตภาพ 

15,000    

6 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลแม)ถอด ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลแม)ถอด จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

7 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลพิชัย ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลพิชัย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรง
สิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

8 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลวังแก ว ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลวังแก ว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

9 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลวังซ าย ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลวังซ าย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

 10 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลบ านดง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลบ านดง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

11 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลสบปราบ ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร

 8,950 



51 

 

ส)วนตําบลสบปราบ จํานวน 17,900 บาท ดําเนินการโดย อ.
ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 
8,950 บาท) 

12 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลบ านเอ้ือม ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบ านเอ้ือม จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.
ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 
9,000 บาท) 

 9,000 

13 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลบ านเป�า ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบ านเป�า จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.
ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 
9,000 บาท) 

 9,000 

14  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังทอง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังทอง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

15  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแก ว ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแก ว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

16  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังใต  ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังใต  จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

17  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาโปXง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาโปXง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

18  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)
ปะ ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ปะ จาํนวน 
18,500 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน 

(จัดสรรได เงินจํานวน 9,250 บาท) 
 

 9,250 
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19 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลนาแก ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลนาแก จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการ โดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

รวม 645,000 126,200 
รวมท้ังสิ้น 771,200 

จํานวนอาจารย2 25 
คะแนนท่ีได  5 

 
คณะวิชา ท่ี ช่ือเรื่อง ทุนสนับสนุน

ภายใน 
ทุนสนับสนุน

ภายนอก 
นิเทศศาสตร2 1 การผลักดันผลผลติการวิจัยด านอุตสาหกรรมการท)องเท่ียวและ

บริการป, 2559-2560 ไปสู)การใช ประโยชน2ในเชิงพาณิชย2
ส)งเสริมอุตสาหกรรมการท)องเท่ียว อ.ฉัตรฉวี คงดี นักวิจัย   

 2,150,400 

 2 ความพึงพอใจของนักท)องเท่ียวท่ีมีต)อการสร างสรรค2แผ)นพับ
เพ่ือประชาสมัพันธ2แหล)งท)องเท่ียวของชุมชนหยี่เพ็ง เกาะลันตา 
จ.กระบ่ี ผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2 นักวิจัย  

25,000 
 

 3 ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวข อ Green Spirit ณ หอ
ศิลปะและวัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร วันท่ี 15 -  17 
พฤษภาคม 2561 โดยอาจารย2สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2 

9,000 
 

รวม 34,000 2,150,400 
รวมท้ังสิ้น 2,184,400 

จํานวนอาจารย2 13 
คะแนนท่ีได  5 
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คณะวิชา ท่ี ชื่อเร่ือง ทุนสนับสนนุ
ภายใน 

ทุนสนับสนนุ
ภายนอก 

วิทยาศาสตร2สุขภาพ 1 Utilization of pretreated peanut hulls for the 
optimized bioproduction of cellulase by Pycnoporus 
Sanquineous 

 145,000 

 2 โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการดแูลเอ้ือ
อาทรของพยาบาลไทย (แบบสั้น) 

 16,667 

รวม - 161,667 
รวมท้ังสิ้น 161,667 

จํานวนอาจารย2 9 
คะแนนท่ีได  1.80 

 
คณะวิชา ท่ี ชื่อเร่ือง ทุนสนับสนนุ

ภายใน 
ทุนสนับสนนุ

ภายนอก 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 “การศึกษาปGจจัยด านพฤติกรรมการเรยีนท่ีมีผลต)อความสําเร็จ
การศึกษาในการเรียนรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศใน
องค2กร และวิชาระบบฐานข อมูล” เงินทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัเนช่ัน จํานวน 5,000 บาท ดําเนินการโดย  
อ.เกศริน  อินเพลา 

5,000  

2 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลแม)ถอด ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลแม)ถอด จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย 
อ. และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

3 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลพิชัย ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลพิชัย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 

 9,000 

4 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแก ว ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลวังแก ว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย 
อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

5 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังซ าย ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลวังซ าย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย 
อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน

 9,000 
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จํานวน 9,000 บาท) 
6 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร

ส)วนตําบลบ านดง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลบ านดง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย 
อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

7 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลสบปราบ ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลสบปราบ จํานวน 17,900 บาท ดําเนินการ
โดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 8,950 บาท) 

 8,950 

8 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบ านเอ้ือม ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลบ านเอ้ือม จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการ
โดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

 9 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบ านเป�า ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลบ านเป�า จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย 
อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

10  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังทอง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลวังทอง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย 
อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

11  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแก ว ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลวังแก ว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย 
อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

12  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังใต  ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังใต  จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 
บาท) 
 

 9,000 
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13  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาโปXง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลนาโปXง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย 
อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 9,000 บาท) 

 9,000 

14  “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลแม)ปะ ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลแม)ปะ จํานวน 18,500 บาท ดําเนินการโดย 
อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงิน
จํานวน 9,250 บาท) 

 9,250 

15 “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาแก ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาแก จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการ โดย อ.
ศศิวิมล  แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 
9,000 บาท) 

 9,000 

รวม 5,000 126,000 
รวมท้ังสิ้น 131,200 

จํานวนอาจารย2 8 
คะแนนท่ีได  1.37 

 
รายการหลักฐานอ*างอิง คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการให บริการของเทศบาลตําบลแม)เมาะ 
อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560 
http://doc.nation.ac.th/social60/MaeMoh%20Satisfaction%20Servey%20Report.pdf 
http://doc.nation.ac.th/social60/PV600808_MaeMoh_Cost.pdf 

2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการให บริการขององค2การบริหารส)วนตําบลบุญ
นาคพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560 
http://doc.nation.ac.th/social60/Boonnag%20Satisfaction%20Servey%20Report.pdf 
http://doc.nation.ac.th/social60/BOONNAK%20DEVELOPMENT.pdf 

3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะขององค2การบริหาร
ส)วนตําบล บ านโปXง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560 
http://doc.nation.ac.th/social60/BaanPong%20Evaluation%20Report.pdf 
http://doc.nation.ac.th/social60/Ban%20Pong.pdf 
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4 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตําบล               
แม)เมาะ  อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560 
http://doc.nation.ac.th/social60/MaeMoh%20Plan%20Satisfaction%20Servey%20Rep
ort.pdf    http://doc.nation.ac.th/social60/MaeMoh_Cost_Approval.pdf 

5 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนคร
ลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560 
http://doc.nation.ac.th/social60/Lampang%20Municipal%20Satisfaction%20Servey%2
0Report%201.pdf  
http://doc.nation.ac.th/social60/Lampang%20Municipal%20Satisfaction%20Servey%2
0Report%202.pdf  
http://doc.nation.ac.th/social60/Lampang_Municipality_Cost_Approval.pdf 

6 การเรียนรู ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองของผู สูงอายุใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
http://doc.nation.ac.th/social60/Dr.Sujira%20approved_1.pdf 
http://doc.nation.ac.th/social60/Dr.Sujira_committee_approved.xls 

7 การถ)ายทอดองค2ความรู และภูมิปGญญาท องถ่ินเพ่ือเสริมสร างปHติสุขสําหรับผู สูงอายุภาคเหนือ 
http://doc.nation.ac.th/social60/Dr.Sujira%20approved_1.pdf 
http://doc.nation.ac.th/social60/Dr.Sujira_committee_approved.xls 

 
รายการหลักฐานอ*างอิง คณะบริหารธุรกิจ 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 สัญญาทุนโครงการวิจัย การศึกษาความสามารถในการแข)งขันและศักยภาพการส)งออกสินค าเซรามิค
ของประเทศไทย(เงินงบประมาณจํานวน 300,000 บาท)  
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/2.3%20Proposal%2020180614154304.pdf 

2 สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่องปGจจัยส)วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือบอดีโลชั่นของ
กลุ)มสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เงินงบประมาณจํานวน 300,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/2.3%20Proposal%2020180614154932.pdf 

3 สัญญาทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การวัดผลสัมฤทธิ์จากการทํางานเป7นทีมของนักศึกษาราย
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย2(BUSI204/BUSI222) (เงินงบประมาณจํานวน 15,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/2.3%20Proposal%2020180614154520.pdf 

4 สัญญาทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องความแตกต)างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา                       
บัญชีข้ันต น 1 (ACCT 111) โดยวิธีเอกัตภาพ(เงินงบประมาณจํานวน 15,000  บาท) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/2.3%20Proposal%2020180614154721.pdf 

5 สัญญาทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องความแตกต)างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา บัญชี
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ข้ันต น 2 (ACCT 112)โดยวิธีเอกัตภาพ(เงินงบประมาณจํานวน 15,000  บาท) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/2.3%20Proposal%2020180614154831.pdf 

6 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ านเป�า 
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 27 ต.ค. 2559) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Ban%20Poa%20oct%2059_2560.pdf 

7 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค2นคร                   
ป, 2560” (จัดสรรได เงินจํานวน 10,000 บาท) (วันทําสัญญาจ าง 3 ต.ค. 2559) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Kalnag%20PV600618%2059.pdf 

8 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)กัวะ   
ป, 2560” (จัดสรรได เงินจํานวน 8,950 บาท) (วันทําสัญญาจ าง 3 ต.ค. 2559) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Mae%20Kow%20PV600639.pdf 

9 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลพิชัย               
ป, 2560” (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) (วันทําสัญญาจ าง 21 ก.ย. 2559) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Pichai%20oct%2060.pdf 

10 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลสบปราบ 
ป, 2560” (จัดสรรได เงินจํานวน 8,950 บาท) (วันทําสัญญาจ าง 3 ต.ค. 2559) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Sub%20Prap%2059-60%20PV600640.pdf 

11 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังแก ว  
ป, 2560” (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) (วันทําสัญญาจ าง 7 ก.ย. 2559) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20wang%20Kaw%20sep%2060.pdf 

12 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ านเอ้ือม 
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 30 ต.ค. 2560) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_BanAeam_61.pdf 

13 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ านดง  
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 31 ต.ค. 2560) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_BanDong_61.pdf 

14 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ านเป�า 
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 27 ธ.ค. 2560) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_BanPao_61.pdf 

15 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ถอด      
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 1 ส.ค. 2560) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_MaeThod_60.pdf 
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16 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลนาโปXง             
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 2 ต.ค. 2560) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_NaPong_61.pdf 

17 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังซ าย               
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 2 ต.ค. 2560) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_Research_WongSai_2560.pdf 

18 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังใต                 
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 2 ต.ค. 2560) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_Research_WongTdai_2561.pdf 

19 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังทอง ป, 
2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจ าง 2 ต.ค. 2560) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_WongTong_61.pdf 

 

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะนิเทศศาสตร2 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 สัญญาทุนวิจัย โครงการผลักดันผลผลิตการวิจัยด านอุตสาหกรรมการท)องเท่ียวและบริการป, 2559-2560                       
ไปสู)การใช ประโยชน2ในเชิงพาณิชย2ส)งเสริมอุตสาหกรรมการท)องเท่ียว อ.ฉัตรฉวี คงดี นักวิจัย 

http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/sanya-ajchat.pdf 
รายงานความก าวหน า โครงการผลักดันผลผลิตการวิจัยด านอุตสาหกรรมการท)องเท่ียวและบริการป, 2559-2560 
ไปสู)การใช ประโยชน2ในเชิงพาณิชย2ส)งเสริมอุตสาหกรรมการท)องเท่ียว อ.ฉัตรฉวี คงดี นักวิจัย 
http://doc.nation.ac.th/dataqabn59/Project_61.pdf 

2 ความพึงพอใจของนักท)องเท่ียวท่ีมีต)อการสร างสรรค2แผ)นพับเพ่ือประชาสัมพันธ2แหล)งท)องเท่ียวของชุมชนหยี่เพ็ง 
เกาะลันตา จ.กระบ่ี ผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2 นักวิจัย 
http://doc.nation.ac.th/QA_BANGNA2560/project_38.pdf 

3 ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวข อ Green Spirit ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร                      
วันท่ี 15 -  17 พฤษภาคม 2561 โดยอาจารย2สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2
http://doc.nation.ac.th/QA_BANGNA2560/project_48.pdf 

 
รายการหลักฐานอ*างอิงคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 สัญญาการรับเงินทุนสนับสนุนเงินวิจัย  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research_Methus.pdf 

2 โครงการวิจัยท่ีได รับการอนุมัติจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research_Supaporn.pdf 



59 

 

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 รายงานผลการดาํเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร างสรรค2 
หน า 17 

http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_IT_2560_Report.pdf 
2 สัญญาทุนโครงการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง “การศึกษาปGจจัยด านพฤตกิรรมการเรยีนท่ีมีผลต)อความสําเร็จการศึกษา

ในการเรียนรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศในองค2กร และวิชาระบบฐานข อมลู” เงินทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัเนช่ัน จํานวน 5,000 บาท ดําเนินการโดย อ.เกศริน  อินเพลา 

http://doc.nation.ac.th/sarit60/60Research_Ketsarin_Behavior_MIS_DB_MeMo.pdf 
3 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ถอด ป, 2560” 

เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลแม)ถอด จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_MaeThod_60.pdf 

4 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลพิชัย ป, 2560” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลพิชัย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_PhiChai_60.pdf 

5 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังแก ว ป, 2560” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลวังแก ว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_WongKwae_60.pdf 

6 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังซ าย ป, 2560” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลวังซ าย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_WongSai_2560.pdf 

7 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ านดง ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลบ านดง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_BanDong_61.pdf 

8 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลสบปราบ ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลสบปราบ จํานวน 17,900 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล   
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 8,950 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_SopPrap_2561.pdf 

9 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ านเอ้ือม ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลบ านเอ้ือม จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรง
สิงห2 และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_BanAeam_61.pdf 
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10 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ านเป�า ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลบ านเป�า จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_BanPao_61.pdf 

11 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังทอง ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลวังทอง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_WongTong_61.pdf 

12 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังแก ว ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลวังแก ว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_WongKaew_2561.pdf 

13 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังใต  ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลวังใต  จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_WongTdai_2561.pdf 

14 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลนาโปXง ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลนาโปXง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_NaPong_61.pdf 

15 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ปะ ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลแม)ปะ จํานวน 18,500 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,250 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_MaePa_61.pdf 

16 สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู ใช บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลนาแก ป, 2561” 
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตาํบลนาแก จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการ โดย อ.ศศิวิมล  แรงสิงห2 
และ อ.อัศนีย2  ณ น)าน (จัดสรรได เงินจํานวน 9,000 บาท) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_NaKae_2560.pdf 
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ตัวบ-งช้ี 2.3   ผลงานทางวิชาการและอาจารย2ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  ผลลัพธ2 
 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปkาหมาย 
ป�การศึกษา  2561 

 3.20 บรรลุเป�าหมาย 3.92 4.00 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได ส)งเสริมให อาจารย2ผลิตผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย 
บทความวิชาการ เอกสารการสอนและตํารา โดยมีผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
ทุกคณะวิชา เท)ากับ 19.62 จํานวนคณะวิชา เท)ากับ 5 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะวิชา
เฉลี่ยเท)ากับ 3.92  
ตารางแสดงการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะวิชา 

ลําดับ คณะวิชา 
ผลการประเมินผลงาน 

ทางวิชาการของทุกคณะและหน-วยงานวิจัย 
1 คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 5 
2 คณะบริหารธุรกิจ 5 
3 คณะนิเทศศาสตร2 4.62 
4 คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 5 
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 

ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ 19.62 
จํานวนคณะ 5 
คะแนนท่ีได* 3.92 
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ตารางแสดงผลรวมถ-วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร*างสรรค2 
คณะวิชา ท่ี ช่ือเรื่อง ค)านํ้าหนัก 

สังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 

1 ปGจจัยการบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสัมพันธ2กับประสิทธิผลการปฏบัิติงานของ
ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  

0.60 

2 ความสัมพันธ2ระหว)างนโยบาย ยุทธศาสตร2การผลติและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษากับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเข าศึกษาต)อในสายอาชีวศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 3 กลุ)มเครือข)ายศรีวิชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

0.60 

3 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2  

0.60 

4 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือส)งเสรมิค)านิยมหลัก 12 ประการของเด็ก
ปฐมวัย สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 2 

0.60 

5 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือส)งเสรมิทักษะการคิดอย)างมีเหตุผลของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีนเทศบาลสันปXายางหน)อม จังหวัดลําพูน 

0.60 

6 กระบวนการถ)ายทอดอักษรธรรมล านนา (The Transfer Process of Tai 
Thamlanna) 

0.80 

7 การบริหารจัดการศูนย2พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือสร างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครู
ผู ดูแลเด็ก ศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก องค2กรปกครองส)วนท องถ่ิน  
อําเภอแม)แจ)ม จังหวัดเชียงใหม)                                                                                      

0.60 

ผลรวมถ)วงนํ้าหนัก 4.40 
จํานวนอาจารย2 20 

คะแนนท่ีได  5 

 
บริหารธุรกิจ 1 การศึกษาความสามารถในการแข)งขันเพ่ือการส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคใน

ประเทศไทย 
0.2 

2 การสื่อสารทางการตลาดในการศึกษาต)อระดับ ปวส.ระบบทวิภาคีของนักศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดลําปาง 

0.2 

3 ปGจจัยส)วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต)อการพัฒนาตราสินค าผลิตภัณฑ2แหนม
บ านฮ)องกอก ต.บ)อแฮ ว อ.เมือง จ.ลําปาง 

0.2 

4 ความสามารถทางการตลาดของสหกรณ2การเกษตรภูฟ�าพัฒนาจํากัด ภายใต 
โครงการภูฟ�าพัฒนา อันเน่ืองมาจากพระราชดําริเพ่ือรองรับการท)องเท่ียวเชิง
เกษตรใน จ.น)าน 

0.2 

5 กลยุทธ2ทางการตลาดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให บริการของศูนย2อาหารใน
ศูนย2การค า อ.เมือง จ.ลําปาง 

0.2 

6 กลยุทธ2การสื่อสารการตลาดของการไฟฟ�าฝXายผลิตแห)งประเทศไทยเพ่ือส)งเสริม
การท)องเท่ียวใน อ.แม)เมาะ จ.ลําปาง 

0.2 
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7 Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized 
Bioproduction of Cellulase by Pycnoporus Sanguineous. 

0.4 

8 การจูงใจให เจ าหน าท่ีธุรกิจสัมพันธ2ของธนาคารมีพฤติกรรมเชิงรุก 0.6 
9 การรับรู และพฤติกรรมด านความปลอดภัยของพนักงานสายปฏิบัตกิาร                  

บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)  
0.6 

10 ความถูกต องของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช  CAKE 0.6 
11 ทัศนคติและความพร อมการเข าสู)ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของประชาชน

พ้ืนท่ี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
0.6 

12 อิทธิพลของส)วนประสมทางการตลาดท่ีมตี)อการตดัสินใจซ้ือสกรลูําเลียงของ
ผู บริหารองค2กรธุรกิจในเขต กทม.และปรมิณฑล 

0.6 

13 ความสัมพันธ2ระหว)างปGจจัยด านจิตวิทยากับการรบัรู การสนับสนุนจากองค2กรของ
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน 

0.8 

ผลรวมถ)วงนํ้าหนัก 5.40 
จํานวนอาจารย2 25 

คะแนนท่ีได  5 

 
นิเทศศาสตร2 1 “รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพสําหรับงานโฆษณา

ผลติภณัฑ2ความงามทางสื่อนิตยสาร” วารสารมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2,
ราชพฤกษป,ท่ี 3 ฉบับท่ี 3 ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)โดย ผศ.บดินทร2 เด
ชาบูรณานนท2 

0.60 

2 “การสื่อความหมายผ)านการเล)าเรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑ2ดูแลผิวสําหรับผู ชายทาง
โทรทัศน2” วารสารวิชาการมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา ป,ท่ี 25 
ฉบับท่ี 48 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) โดยผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2 

0.80 

3 ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวข อ Green Spirit ณ หอศิลปะและ
วัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร วันท่ี 15 -  17 พฤษภาคม 2561 โดยอาจารย2
สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2 

1.00 

ผลรวมถ)วงนํ้าหนัก 2.40 
จํานวนอาจารย2 13 

คะแนนท่ีได  4.62 
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วิทยาศาสตร2สุขภาพ 1 การพัฒนาศักยภาพผู ดูแลผู สูงอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน (กรณีศึกษาผู ดูแลใน
เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ฮ)องห า ท่ีได รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. และ 
อปท.) (2.3-1) 

0.20 

2 Utilization of pretreated peanut hulls for the optimized 
bioproduction of cellulase by Pycnoporus Sanguineous.  (2.3-2) 

0.40 

3 Clients Satisfaction on Health Care Service at Sri Moud Kao Health 
Promoting Hospital, Lampang Province. (2.3-3) 

0.40 

4 Health literacy and Health Behavior of Elder Persons with Diabetes 
and Hypertension attending at Sri Moud Kao Promoting Hospital, 
Lampang Province. (2.3-4) 

0.40 

5 สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาตผิู ปXวยวิกฤต. (2.3-5) 0.80 
6 วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู ท่ีมีภาวะหัวใจล มเหลว : การทบทวน

อย)างเป7นระบบ. (2.3-6) 
0.80 

7 Health Status of Dependent Older People and Pattern of Care 
among Caregivers: A Case Study of Hong Ha Health Promoting 
Hospital, Lampang, Thailand. (2.3-7) 

1.00 

ผลรวมถ)วงนํ้าหนัก 4.00 
จํานวนอาจารย2 9 

คะแนนท่ีได  5 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 

ผลรวมถ)วงนํ้าหนัก 0 
จํานวนอาจารย2 8 

คะแนนท่ีได  0 
 
 

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 ปGจจัยการบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสัมพันธ2กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัด
ลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/97809 

2 ความสัมพันธ2ระหว)างนโยบาย ยุทธศาสตร2การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษากับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก
เข าศึกษาต)อในสายอาชีวศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป,ท่ี 3 กลุ)มเครือข)ายศรีวิชัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_40.pdf 

3 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 

http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_40.pdf 
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4 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือส)งเสริมทักษะการคิดอย)างมีเหตุผลของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
เทศบาลสันปXายางหน)อม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_38.pdf 

5 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือส)งเสริมทักษะการคิดอย)างมีเหตุผลของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
เทศบาลสันปXายางหน)อม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_38.pdf 

6 กระบวนการถ)ายทอดอักษรธรรมล านนา (The Transfer Process of Tai Thamlanna)  
http://doc.nation.ac.th/social60/The%20Articles%20of%20DR.Wallop.pdf 

7 การบริหารจัดการศูนย2พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือสร างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู ดูแลเด็ก  
ศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก องค2กรปกครองส)วนท องถ่ิน อําเภอแม)แจ)ม จังหวัดเชียงใหม)  
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_40.pdf 

 

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะบริหารธุรกิจ 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 การศึกษาความสามารถในการแข)งขันเพ่ือการส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Proceeding%2020180802155529.pdf 

2 การสื่อสารทางการตลาดในการศึกษาต)อระดับ ปวส.ระบบทวิภาคีของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20%205901131004.pdf 

3 ปGจจัยส)วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต)อการพัฒนาตราสินค าผลิตภัณฑ2แหนมบ านฮ)องกอก ต.บ)อแฮ ว อ.เมือง 
จ.ลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%205%205901131006.pdf 

4 ความสามารถทางการตลาดของสหกรณ2การเกษตรภูฟ�าพัฒนาจํากัด ภายใต โครงการภูฟ�าพัฒนา อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริเพ่ือรองรับการท)องเท่ียวเชิงเกษตรใน จ.น)าน 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%202.3%2020180615095132.pdf 
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5 กลยุทธ2ทางการตลาดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให บริการของศูนย2อาหารในศูนย2การค า อ.เมือง จ.ลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%202.3%2020180615095223.pdf 

6 กลยุทธ2การสื่อสารการตลาดของการไฟฟ�าฝXายผลิตแห)งประเทศไทยเพ่ือส)งเสริมการท)องเท่ียวใน อ.แม)เมาะ  
จ.ลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%202.3%2020180615095319.pdf 

7 Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized Bioproduction of Cellulase by 
Pycnoporus Sanguineous.(หน า 380 หรือ page code ITR1) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%204.2-3%20BA%20page%20380%20vol%204%20proceedings%20380.pdf 

8 การจูงใจให เจ าหน าท่ีธุรกิจสัมพันธ2ของธนาคารมีพฤติกรรมเชิงรุก 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20EAU%20Heritage%20Social%20Science%20Article%20Text-303734-1-10-20180403.pdf 

 
รายการหลักฐานอ*างอิง คณะนิเทศศาสร2 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 “รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพสําหรับงานโฆษณาผลิตภณัฑ2ความงามทางสื่อนิตยสาร”
วารสารมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2,ราชพฤกษ ป,ท่ี 3 ฉบับท่ี 3 ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) 
โดย ผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_59/TEEPIM%20BODIN2559.pdf 

2 “การสื่อความหมายผ)านการเล)าเรื่องของโฆษณาผลติภณัฑ2ดูแลผิวสําหรับผู ชายทางโทรทัศน2” วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 มหาวิทยาลยับูรพา ป,ท่ี 25 ฉบับท่ี 48 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) 
โดย ผศ.บดนิทร2 เดชาบูรณานนท2 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Article%20aj.bodin.jpg 

3 ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวข อ Green Spirit ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร  
วันท่ี 15 - 17 พฤษภาคม 2561 โดยอาจารย2สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2
http://doc.nation.ac.th/QA_BANGNA2560/project_48.pdf 

 
 

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

1 การพัฒนาศักยภาพผู ดูแลผู สูงอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน (กรณีศึกษาผู ดูแลในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. 
ฮ)องห า ท่ีได รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. และ อปท.). หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ในงาน Thailand Research Symposium 2017, สิงหาคม 2560, หน า 533-545. 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/article_20180517142043.pdf 
http://researchexpo.nrct.go.th/more_news.php?cid=16 

2 Utilization of pretreated peanut hulls for the optimized bioproduction of cellulase by 
Pycnoporus Sanguineous.  Proceeding of The 2nd International Conference of 

Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017) 

(pp. 380-386).  Nakhon Pathom Rajabhat University. 
http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017/data/files/vol%204%20proceedings.pdf 
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3 Patient’s Satisfaction on Health Care Service at Sri Moud Kao Health Promoting Hospital, 
Lampang Province. Proceeding in The 3rd Health, Research & Innovations Nursing Students 
Forum. P 47 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Proceeding%20in%20The%203rd%20Health,%20Research%
20&%20Innovations%20Nursing%20Students%20Forum.pdf 

4 Health literacy and Health Behavior of Elder Persons with Diabetes and Hypertension 
attending at Sri Moud Kao Promoting Hospital, Lampang Province. Proceeding in The 3rd 
Health, Research & Innovations Nursing Students Forum. P 46  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Proceeding%20in%20The%203rd%20Health,%20Research%20&%20Innovations%20Nursing%20Stu
dents%20Forum.pdf 

5 สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาตผิู ปXวยวิกฤต วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม), ป,ท่ี 44: ฉบับ 4,  
หน า 36-48 https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901 

6 วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู ท่ีมีภาวะหัวใจล มเหลว : การทบทวนอย)างเป7นระบบ. พยาบาลสาร  
คณะพยาบาลศาสตร2 มหาวิทยาลยัเชียงใหม) 2560: 44:4: หน า 71-80. 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901 

7 Health Status of Dependent Older People and Pattern of Care among Caregivers: A Case 
Study of Hong Ha Health Promoting Hospital, Lampang, Thailand.  Asian Journal for Public 

Opinion Research, vol.5(3), May 2018, pp. 228-249. 
https://acoms.kisti.re.kr/journal.do?method=currentIssue&journalSeq=J000066&menuId=&introMenuId=0201 

 
รายการหลักฐานอ*างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 

2.3-1 รายงานผลการตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หน า 8 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Information_Techonolgy.pdf 
 

2.3-2 รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร2 หน า 7 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Comart.pdf 
 

2.3-3 รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจ หน า 8 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Business.pdf 
 

2.3-4 รายงานผลการตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ หน า 11-12 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Public_Health.pdf 
 

2.3-5 รายงานผลการตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 หน า 9 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Social_science.pdf 
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องค2ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ-งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก-สังคม 

ชนิดของตัวบ-งช้ี  กระบวนการ 
 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

บรรลุเปkาหมาย/ 
ไม-บรรลุเปkาหมาย 

คะแนนท่ี 
ประเมินตนเอง 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

6 ข อ บรรลุเป�าหมาย 5 คะแนน 6 ข อ 
 

เกณฑ2มาตรฐาน : 
1. กําหนดชุมชนหรือองค2การเปkาหมายของการให*บริการทางวิชาการแก-สังคมโดยมีความร-วมมือระหว-าง
คณะหรือหน-วยงานเทียบเท-า 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให คณะวิชาร)วมกันดําเนินงานด านการบริการวิชาการในรูปแบบของ
คณะทํางานส)งเสริมพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม (3.1-1-1) โดยป,การศึกษา 2560 ได กําหนดชุมชน
เป�าหมายของมหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง และศูนย2เนชั่นบางนา อย)างน อย 1 ชุมชน เพ่ือนําความรู และ
ประสบการณ2ในการบริการวิชาการสู)สังคมมาสอดแทรกเป7นส)วนหนึ่งของการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู 
ของนักศึกษาในด านการประยุกต2ใช ทฤษฎีนําลงสู)การปฏิบัติ ได ต้ังเป�าหมายในการให บริการทางวิชาการสังคม 
แก)หน)วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส)งเสริมการบริการวิชาการแก)สังคม แสวงหา
แหล)งทุนและเครือข)ายความร)วมมือในการให บริการวิชาการ ลําปาง กําหนดชุมชนเป�าหมาย คือ องค2การ
บริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ศูนย2เนช่ันบางนา ชุมชนเป�าหมาย คือ สถาน
สงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) มูลนิธิ พล.ต.อ เภา สารสิน (บันทึกข อตกลงความร)วมมือ เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2558) (3.1-1-2) 

โดยร)วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม ประจําป,
การศึกษา 2560 (3.1-1-3) ผ)านความเห็นชอบจากคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม 
ซ่ึงกําหนดทิศทางและกลยุทธ2การพัฒนาคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม และ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ สามารถตอบสนองความต องการของสังคมหรือ
สามารถนําไปใช ประโยชน2ได  โดยจัดให อาจารย2ทุกคณะร)วมมือหรือถ)ายทอดความรู ทางวิชาการรับใช สังคม  
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   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
3.1-1-1 คําสั่งแต)งต้ังคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม 

http://doc.nation.ac.th/academic_service/acdemic_committee_NTU_60.pdf 
3.1-1-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 

1/2561 วันท่ี 8 มกราคม 2561 วาระท่ี 3 หน า 3 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/1-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_1-%2061%20%2008-01-
61%20ok.pdf 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 
2/2561 วันท่ี 20 เมษายน 2561 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/2-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_2-%2061%20%2020-04-
61%20ok.pdf 

3.1-1-3 - แผนการปฏิบัติงานคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการแก)สังคม ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action%20Plan_academic_NTU_60%20ok.pdf 

 
2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส-วนร-วมจากชุมชนหรือองค2การเปkาหมายท่ีกําหนดในข*อ 1 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได ดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก)สังคมท่ีสอดคล องกับ
แผนปฏิบัติการ ท่ีเกิดประโยชน2ต)อการพัฒนานักศึกษาและชุมชน ให บรรลุตามตัวชี้วัด คือ มีการดําเนิน
กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก)สังคม ดังนี้ 

1) โดยเป?นกิจกรรมบูรณาการร-วมกันระหว-างคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 คณะ
บริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนผู สูงอายุ องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 ในโครงการบริการวิชาการแก)สังคมสัญจร : โครงการ
เตรียมความพร อมสร างศักยภาพชุมชนโดยการใช นวัตกรรมเชิงสร างสรรค2 หลักสูตร : การเตรียมความพร อม
สูงวัย Thailand ยุค 4.0  

2)  โดยเป?นกิจกรรมบูรณาการร-วมกันระหว-าง  คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพและคณะนิเทศศาสตร2 
“โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพ่ือ  สุขภาวะสําหรับผู สูงวัย” โรงเรียนผู สูงอายุองค2การ
บริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (3.1-2-1 และ 3.1-2-2 )  
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รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
3.1-2-1 - แผนการปฏิบัติงานคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการแก)สังคม ป,การศึกษา 2560 

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ2 ประจําป,การศึกษา 2560 กลยุทธ2ท่ี 4 “การวิจัยและการ
บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาพันธกิจการบริการวิชาการ หน า 16  
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Academic_Services_Plan_NTU_2560.pdf 

3.1-2-2 - รายงานการประชุม คณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 
1/2561 วันท่ี 8 มกราคม 2561 วาระท่ี 3 หน า 3  
http://doc.nation.ac.th/academic_service/1-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_1-%2061%20%2008-01-
61%20ok.pdf 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งท่ี   
2/2561 วันท่ี 20 เมษายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 3 หน า 2 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/2-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_2-%2061%20%2020-04-
61%20ok.pdf 

 
 
3. ชุมชนหรือองค2การเปkาหมายได*รับการพัฒนาและมีความเข*มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได กําหนดพ้ืนท่ีเป�าหมายในการดําเนินการตามแผนการให บริการของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 แห)ง คือ พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบขององค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง และสถานสงคราะห2บ านตะวันใหม)  มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา  สารสิน ดังรายละเอียดในรายงานผลการ
ดําเนินการ (3.1-3-1) และมหาวิทยาลัยได รับหนังสือตอบขอบคุณจาก 2 พ้ืนท่ี คือ การให บริการแก)สังคมโดย
การถ)ายทอดเทคโนโลยีและองค2ความรู ท่ีเป7นประโยชน2 เป7นท่ีพ่ึงและแหล)งอ างอิงวิชาการ เพ่ือสร างความเข็ม
แข็งและการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ  มหาวิทยาลัยได ดําเนินการและพัฒนาการให บริการ
วิชาการแก)สังคมอย)างต)อเนื่อง ตามสาขาวิชาท่ีคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการให บริการใน
รูปแบบต)างๆ เพ่ือให ข อมูลการบริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงชุมชนสามารถนําความรู ท่ีได รับจากการ
อบรม นําไปใช ประโยชน2ต)อการพัฒนาและสร างความเข็มแข็งแก)ชุมชน (3.1-3-2)  
 จากการดําเนินการใช พ้ืนท่ีองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว ทางชุมชนได นําองค2ความรู ท่ีได รับจาก
การอบรมไปใช ประโยชน2 ดังข อความ “บริหารจัดการชุมชนอย)างม่ันใจและมีความกล าและเชื่อม่ันท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นต)อการพัฒนาชุมชนได  เป7นการเสริมสร างให ชุมชนเกิดความเข็มแข็งและสามารถบริหารจัดการ
ชุมชนตนเองได อย)างต)อเนื่อง” พร อมมีกิจกรรมดําเนินการต)อเนื่องจากการอบรม (3.1-3-2) 
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 โครงการในพ้ืนท่ีสถานส)งเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม)ได ดําเนินกิจกรรมการสอนการเพาะเลี้ยงและ    
แปรรูปเห็ดนางฟ�า ซ่ึงเป7นผลงานท่ีให ความรู และทําให เด็กในสถานสงเคราะห2มีความสามารถท่ีจะต)อยอด
ดําเนินการได อย)างมีประสิทธิภาพและต)อเนื่องในป,ต)อๆ ไป ถือได ว)าเป7นการสร างความเข็มแข็งให กับเยาวชน 
และต)อยอดให ทุกคนสามารถดําเนินการได ด วยตนเองเม่ือออกจากสถานสงเคราะห2เด็กนี้ไป (3.1-3-2) 
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
3.1-3-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งท่ี   

2/2561 วันท่ี 20 เมษายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 3 หน า 2 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/2-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_2-%2061%20%2020-04-
61%20ok.pdf 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 
4/2561 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 3 หน า 4 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/4-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_4-61%20%2026-07-
61%20ok.pdf 

3.1-3-2 - บันทึกข อตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างมหาวิทยาลัยกับองค2การบริหารส)วนตําบล
ทุ)งกว�าว อําเภอเมีองปาน จังหวัดลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/MOU%20Thung%20Khwaow.pdf 
- หนังสือท่ี ลป 73704/665 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอขอบคุณสําหรับโครงการ
บริการวิชาการแก)สังคม 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Thank-
you%20Letter%20from%20Thung%20Kwaow.60.pdf 

- หนังสือตอบขอบคุณจากสถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Thank-you%20Letter%20from%20Bandong.pdf 
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4. ชุมชนหรือองค2การเปkาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย-างต-อเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะทํางานส)งเสริมพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม ได สรุปผลการดําเนินงานและรายงานการ
พัฒนาตนเองอย)างต)อเนื่องของชุมชน คือ การดําเนินโครงการ ป,การศึกษา 2560 ตอบตัวชี้วัด เรื่องการพัฒนา
ความยั่งยืนของท องถ่ิน (SDG) และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) สามารถนําไปต)อยอดเรื่องการนําไปใช 
ประโยชน2และเป7นต นแบบของชุมชนท องถ่ินต)อไป 

1) โครงการบริการวิชาการแก)สังคมสัญจร :  โครงการ เตรียมความพร อมสร างศักยภาพชุมชนโดย
การใช นวัตกรรมเชิงสร างสรรค2หลักสูตร : การเตรียมความพร อมสูงวัย Thailand ยุค 4.0” 
ดําเนินกิจกรรมโดย อาจารย2วีระพันธ2  แก วรัตน2 คณะบริหารธุรกิจ อาจารย2อาภาพร ยกโต  
คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 และ อาจารย2ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย2 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได ดําเนินงานในวันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2561 ท่ีโรงเรียนผู สูงอายุตําบลทุ)งกว�าว  
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะสําหรับผู สูงวัยคณะวิทยาศาสตร2
สุขภาพและคณะนิเทศศาสตร2 โดย อาจารย2นิภรดา  ยาวิราช และอาจารย2คนึงนิจ ติกะมาตย2  
ได ดําเนินงานในวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนผู สูงอายุตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง 

3) โครงการภูมิปGญญาท องถ่ินสู)นวัตกรรมผ าทอทุ)งกว�าว ตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน  
จังหวัดลําปาง ดําเนินกิจกรรม โดย อาจารย2ชัญญานุช แซ)ตั้ง คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 

 

ท้ังนี้โครงการท่ี 1-3 ของมหาวิทยาลัยเนชั่นกับอบต.ทุ)งกว�าว โดยมีการดําเนินการกิจกรรมต)างๆ กับ
โรงเรียนผู สูงอายุของ อบต. ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมสําหรับผู สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง ณ สํานักงานองค2การบริหาร
ส)วนตําบลทุ)งกว�าว (3.1-4-3) 

ป,การศึกษา 2560 ซ่ึงชุมชนพร อมให ความร)วมมือซ่ึงจะนําประโยชน2ท่ีได รับมาพัฒนาตนเองอย)าง
ต)อเนื่องและยั่งยืน โดยประเด็นการตอบตัวชี้วัดเรื่องความยั่งยืน (Sustainable Development Goal) แต)ละ
โครงการได บูรณาการรวมแนวคิดเดียว (One single concept) ดังนี้ 
- โครงการท่ี 1 การเตรียมความพร*อมผู*สูงอายุ เพ่ือเข*าสู-บริบท Thailand 4.0 เรื่องนวัตกรรมเชิง  
สร*างสรรค2  

� การสร างศักยภาพของชุมชน โดยบูรณาการการสร างสื่อประชาสัมพันธ2ให ได ในวง
กว าง ให ผู สูงอายุท่ีมีศักยภาพการเป7นแกนนํา (Leadership) ได นําไปพัฒนาและ
สามารถสร างวิถีแห)งการนําเสนอภูมิปGญญาของท องถ่ินสู)สื่อสาธารณะได  

� การสร างนวัตกรรมต นแบบ (Best Practice) เพ่ือนําเสนอสู)สาธารณะ โดยการดูแล
ให ความช)วยเหลือจากมหาวิทยาลัย การนํา “ลํานําพ้ืนถ่ิน” ได แก) จ�อย ซอ และค)าว 
มาบูรณาการกับการส)งเสริมสุขภาพ เป7นการสร างปHติสุขเพ่ือให ผู สูงอายุมีความสุข
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กายและสบายใจจากกิจกรรมนันทนาการ ท่ีมาจากการขับร องเพลงพ้ืนบ านของ
ตนเอง  
 

ผลลัพธ2จากการดําเนินโครงการ คือ  
 เชิงอนุรักษ2ภูมิป@ญญา (Wisdom Preservation)  

1. โครงการสร างกลุ)มอาชีพ ด านการอาหารและการทําจักสาน ได แก) น้ําพริกเพ่ือสุขภาพ หนังสต๊ิกเพ่ือ
การแกว)งแขน และไม เพ่ือออกกําลังนิ้ว ป�องกันนิ้วล็อค เป7นต น 

2. โครงการ “สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร” เพ่ือสร างบทเรียนให กับโรงเรียนผู สูงอายุ จากคุณแม)
แอ�ด (Anna) ซ่ึงเพ่ิงคืนถ่ินการไปมีครอบครัวอยู)อเมริกาเกือบ 40 ป, และคุณพ)อแอ�ด (Addy) สามี  
ซ่ึงได ดําเนินการสร างแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช  Speech Training และ Toast Master สอน
ลูกหลานของผู เรียนในโรงเรียนผู สูงอายุ 
 

 เชิงจิตวิทยาแห-งความสุข (Happiness) 
1. โครงการ “สืบสานจ�อย ซอ” จากพ)ออุ�ย แม)อุ�ย สู)ลูกหลาน โดยทาง ได มีการดําเนินการข อตกลง

ความร)วมมือ (MOU) ระหว)างโรงเรียนผู สูงอายุกับโรงเรียนทุ)งกว�าววิทยา ซ่ึงจะมีการสอนร องลํานํา
พ้ืนถ่ิน ให กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยนําร)องก)อน หากมีผลตอบรับท่ีดี ป,การศึกษาหน า
จะมีการดําเนินการแต)ละช)วงชั้นป,ต)อไป  
 

- โครงการท่ี 2 ส่ือประชาสัมพันธ2และการส-งเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะสําหรับผู*สูงวัย 

� การสร างกลุ)มเครือข)ายเพ่ือการติดต)อเพ่ือส)งเสริมสุขภาวะให กับผู สูงอายุ ได เรียนรู 
เพ่ือดูแลตนเอง รวมท้ังผู ท่ีอยู)ใกล ชิดได ทราบแนวทางการดูแลผู สูงอายุ รู วิธีการ
ป�องกันโรคภัยไข เจ็บรวมถึงอุบัติเหตุต)างๆ ท่ีอาจเกิดกับผู สูงอายุได  

� การสร างเครือข)ายเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยบูรณาการกับโครงการการสร าง 
ศักยภาพชุมชน ซ่ึงทําให ได ทราบข)าวสารเก่ียวกับสิทธิของผู สูงอายุ สร างกลุ)มท่ีมี 
ศักยภาพเพ่ือเป7นแกนนําในการดําเนินกิจกรรมต)างๆ ท่ีเป7นประโยชน2ต)อชุมชน เป7น 
ต นแบบท่ีดี  

� มีการส)งเสริมการวาดภาพศิลปะ เพ่ือสร างมิติความสุข 5 ด านของกรมส)งเสริม
สุขภาพ ได แก) สุขสบาย สุขสนุก สุขสง)า สุขสว)าง สุขสงบ 
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ผลลัพธ2จากการดําเนินโครงการ คือ 
 เชิงสุขภาพกายและจิต (Health & Wellness)  
 1. โครงการเสริมสร างสุขภาวะผู สูงอายุ ป�องกันโรคและอุบัติเหตุ โดยได มีการแนะนําให กับลูกหลาน
และผู ดูแลผู สูงอายุได รับความรู ความเข าใจสภาพร)างกายและจิตใจของผู สูงอายุ 
 
 เชิงนวัตกรรมสร*างสรรค2 (Innovative Therapy) 
 1. โครงการ “Art Therapy” ซ่ึงช)วยให ผู สูงอายุเกิดความปHติสุข และเกิดรายได สําหรับกลุ)ม โดยนํา
ภาพท่ีวาดไปใส)กรอบและมอบเป7นของท่ีระลึกในโอกาสต)างๆ   
 
- โครงการท่ี 3 ภูมิป@ญญาท*องถ่ินสู-นวัตกรรมผ*าทอทุ-งกวwาว   

� การสืบสานภูมิปGญญาท องถ่ินสู)การนําเสนอผ าทอทุ)งกว�าว เชื่อมโยงสู)การนําเสนอ 
งานวิจัยผ าทอพ้ืนถ่ินเพ่ือเข าสู)การตลาด เป7นนวัตกรรมท่ีอยู)ในแผนยุทธศาสตร2การ 
เชื่อมโยงสินค าของชุมชน (OTOP) เพ่ือการท)องเท่ียวของจังหวัดลําปาง 

� เชื่อมโยงโครงการท่ี 1 และ 2 เพ่ือสร างศักยภาพของชุมชน ให ผู สูงอายุเกิดความ 
ภาคภูมิใจท่ีจะนําเสนอภูมิปGญญาของวิถีตนเอง สร างสุข สร างรายได และก)อให เกิด 
ความยั่งยืนของชุมชนต)อไปในอนาคต 
 

 ผลลัพธ2จากการดําเนินโครงการ คือ 
 เชิงเผยแพร-ภูมิป@ญญาสู-การพาณิชย2 (Commercial Dissemination) 
 1. โครงการผ าทอทุ)งกว�าว เชื่อมโยงกับโครงการของจังหวัด “OTOP นวัตวิถี” เพ่ือสร างรายได และ
ส)งเสริมการท)องเท่ียวของจังหวัด 
 2. โครงการนํา “OTOP นวัตวิถี” สู)การนําเสนอและแสดงสินค าระดับชาติ เชื่อมโยงกับกรมส)งเสริม
การส)งออกของกระทรวงพาณิชย2 โดยการนําร)องของจังหวัดลําปาง (อยู)ระหว)างการดําเนินการ) 
 
- โครงการท่ี 4 บริการวิชาการแก-สังคมและงานวิจัย ของ สถานสงเคราะห2เด็กบ*านตะวันใหม-  
ดําเนินกิจกรรม โดยศูนย2เนชั่นบางนา คณะบริหารธุรกิจและคณะนิเทศศาสตร2  

 ���� “บริการวิชาการร)วมกับงานวิจัย ของสถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม)” เป7นป,
 ท่ี 5 เป7นโครงการบริการวิชาการร)วมกับการวิจัยและการเรียนการสอนในรายวิชา            
 การบริหารลูกค าสัมพันธ2และพฤติกรรมผู บริโภค โดยมีการทําวิจัยในเรื่อง “ความพึงพอใจ
 ของสมาชิกบ านตะวันใหม)ท่ีมีต)อกิจกรรมสาธารณกุศล ซ่ึงบุคคลภายนอกจัดให กับตนในบ าน
 ตะวันใหม)” 

       ���� ช)วยเพ่ิมประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ป,ท่ี 1-3 ให มีความสามารถใน
การใช โปรแกรมสําเร็จรูป MSWord และ Excel และ PDF ในการจัดทํารูปเล)มรายงานส)งครู



75 

 

ในโรงเรียน ผ)านอีเมล ได อย)างถูกวิธี และนักเรียนมีพัฒนาการท่ีมีความเข มแข็งอย)างต)อเนื่อง
เพ่ิมมากข้ึนด วยสามารถแนะนําเพ่ือนในห องเรียนของตนเองได  ซ่ึงถือได ว)าเป7นนวัตกรรมใหม)
ของชุมชนท่ียังไม)เคยมีมาก)อน 

 

  รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
3.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 

4/2561 วันท่ี 14 กันยายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 3 หน า 2 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/4-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_4-61%20%2026-07-
61%20ok.pdf 

3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งท่ี 
5/2561 วันท่ี 14 กันยายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 3 หน า 3 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/5-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_5-61%20%2014-09-
61.pdf 

3.1-4-3 - รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแก)
สังคมสัญจร คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 เรื่อง โครงการเตรียมความพร อมสร างศักยภาพชุมชนโดย
การใช นวัตกรรมเชิงสร างสรรค2หลักสูตร : การเตรียมความพร อมสูงวัย Thailand ยุค 4.0 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action_Plan_NTU_2560%2014-2-61.pdf 
 

- รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม โครงการนวัตกรรมเชิง
สร างสรรค2งานบริการวิชาการแก)สังคม : โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริม
สุขภาพเพ่ือสุขภาวะสําหรับผู สูงวัย ป,การศึกษา 2560 
 

http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action_Plan_NTU_2560%2014-3-61..pdf 

- บันทึกข อตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างมหาวิทยาลัยกับองค2การบริหารส)วน
ตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน จ.ลําปาง 
 

http://doc.nation.ac.th/academic_service/MOU%20Thung%20Khwaow.pdf 
- หนังสือท่ี ลป 73704/665 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอขอบคุณสําหรับ
โครงการบริการวิชาการแก)สังคม 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Thank-
you%20Letter%20from%20Thung%20Kwaow.60.pdf 
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- รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแก)
สถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) 
 

http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-5%20Bantawanmai.pdf 
- หนังสือตอบขอบคุณจากสถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Thank-
you%20Letter%20from%20Bandong.pdf 
 

- รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการแก)สหกรณ2ออมทรัพย2 เนชั่นมัลติมีเดียกรุ�ป 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-6%20NationCoop.pdf 
 

 
 
5. สถาบันสามารถสร*างเครือข-ายความร-วมมือกับหน-วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค2การ
เปkาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยและคณะวิชาสร างเครือข)ายความร)วมมือโดยมีส)วนร)วมในการบริการวิชาการแก)สังคม 
การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาให นักศึกษาได เรียนรู และมีทักษะในการปฏิบัติการ
ด านบริการสุขภาพในชุมชนท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถปรับตัวต)อสภาพแวดล อมท่ี
หลากหลายและฝYกฝนการทํางานในชุมชน โดยการบูรณาการความรู ท่ีเรียนรู จากห องเรียนสู)การปฏิบัติใน
สถานการณ2จริง การฝYกปฏิบัติงานเสริมสร างวิชาชีพสาธารณสุข (PUBH 438) โครงการบริการวิชาการท่ีเกิด
ประโยชน2ต)อชุมชนและสังคม โดยมีโครงการประยุกต2ใช สมุนไพรไล)ศัตรูพืชด วยความปลอดภัยของประชาชน 
บ านทุ)งฝาง (3.1-5-1) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มีรายวิชาท่ีบูรณาการ คือ วิชาการบูรณา
การการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ (PUBH 491) นักศึกษาได นํากระบวนการวิจัยมาศึกษาปGญหาร)วมกับคนใน
ชุมชนเพ่ือพัฒนาให นักศึกษาได เรียนรู และมีทักษะในการปฏิบัติการด านบริการสุขภาพในชุมชนท้ังในระดับ 
บุคคล ครอบครัว และ ชุมชน สามารถปรับตัวต)อสภาพแวดล อมท่ีหลากหลายและฝYกฝนการทํางานในชุมชน
โดยการบูรณาการความรู ท่ีเรียนรู จากห องเรียนสู)การปฏิบัติในสถานการณ2จริง  : ซ่ึงโครงการบริการวิชาการท่ี
เกิดประโยชน2ต)อชุมชนและสังคม โดยมีอาจารย2ภายในคณะฯ เป7นท่ีปรึกษางานวิจัย มีผลงานวิจัยท่ีได จากการ
ดําเนินงานจํานวน 2 ผลงาน ได แก) รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู และพฤติกรรมของผู สูงอายุท่ีปXวยด วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีเข ารับบริการในโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลศรีหมวดเกล า 
จังหวัดลําปาง และ รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู มารับบริการในโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบล  
ศรีหมวดเกล า ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (3.1-5-1) 
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มหาวิทยาลัยให บริการวิชาการตามข อตกลงความร)วมมือกับสถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม)       
(3.1-5-2), (3.1-5-4) และสหกรณ2ออมทรัพย2เนชั่นฯ (3.1-5-3), (3.1-5-5) 

 
   รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
3.1-5-1 - แผนบริการวิชาการแก)สังคม คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ประจําป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Academic%20Service%20Plan(N).pdf 
 

- รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรู และพฤติกรรมของผู สูงอายุท่ีปXวยด วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงท่ีเข ารับบริการในโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลศรีหมวด
เกล า จังหวัดลําปาง  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research-1-Health-Literacy-and-Health-Behavior-of-Elder-Persons.pdf 
 

- รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู มารับบริการในโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบล  
ศรีหมวดเกล า ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (3.1-5-1) 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research-2-Clients-Satisfaction-on-Health-Care-Services.pdf 
 

3.1-5-2 ข อตกลงความร)วมมือทางวิชาการ สถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-14%20mou%20tw.pdf 
 

3.1-5-3 ข อตกลงความร)วมมือทางวิชาการ สหกรณ2ออมทรัพย2 เนชั่นฯ 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-13%20mou%20nu%20s.pdf 
 

3.1-5-4 คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา สถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-11%20cmitee%20tw.pdf 
 

3.1-5-5 คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา สหกรณ2ออมทรัพย2 เนชั่นฯ 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-10%20cmitee%20nus.pdf 
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6. ทุกคณะมีส-วนร-วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก-สังคมของสถาบันตามข*อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย2เข*าร-วมไม-น*อยกว-าร*อยละ 5 ของอาจารย2ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต*องมีอาจารย2มาจาก 
ทุกคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการ
วิชาการแก)สังคม ป,การศึกษา 2560 ท่ีทุกคณะวิชามีส)วนร)วมในการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก)
สังคม (3.1-6-1) จํานวนอาจารย2ท่ีเข าร)วมโครงการ อบต.ทุ)งกว�าวจากทุกคณะวิชา ได แก)  

1) อาจารย2 ดร.สุจิรา หาผล  2) อาจารย2อาภาพร  ยกโต  3) อาจารย2ชัญญานุช  แซ)ต้ัง 
4) อาจารย2เกศริน  อินเพลา   5) อาจารย2นิภรดา ยาวิราช  6) อาจารย2วีระพันธ2 แก วรัตน2  
7) อาจารย2คนึงนิจ  ติกะมาตย2   8) อาจารย2ธนกฤษ ก อนแก ว  9) อาจารย2ธวัชชัย แสนชมพู 
10) อาจารย2ลัดดาวรรณ  เรือนทัศนีย2   

 
อาจารย2ท่ีเข าร)วมโครงการสถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม)ของศูนย2เนชั่นบางนา จํานวนท้ังหมด 7 

คน ได แก) อาจารย2จากคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 5 คน และคณะนิเทศศาสตร2 จํานวน 1 คน และหมวดศึกษา
ท่ัวไป จํานวน 1 คน   
       ดังนั้นมีอาจารย2เข าร)วมการให บริการวิชาการท้ังหมด 17 คน จากจํานวนอาจารย2ท้ังหมด 75 คน        
คิดเป7นร อยละ 22.67 

ข อมูลสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ป,การศึกษา 2560 ตามแผนกลยุทธ2และพันธกิจได 
รายงานต)อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงได สรุปรายงานโดยภาพรวมอยู)ในรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (3.1-6-4) 

 
รายการหลักฐานอ*างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
3.1-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะทํางานส)งเสริมพัฒนางานบริหารวิชาการ 

ป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action%20Plan%20Report_Academic%20Service
_NTU_60%20ok.pdf 

3.1-6-2 รายงานการประชุม คณะทํางานส)งเสริมพัฒนางานบริหารวิชาการ  ครั้งท่ี 4/2560 ระเบียบ
วาระท่ี 3 หน า 1   
http://doc.nation.ac.th/academic_service/4-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_4-61%20%2026-07-
61%20ok.pdf 
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3.1-6-3 รายชื่ออาจารย2ท่ีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง และรายชื่ออาจารย2ท่ีศูนย2บางนา 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/2560_Personnel_NTU.pdf 

3.1-6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 11 พฤษภาคม
2561 วาระท่ี 4.3 หน า 13-14 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/61-9%203.4%20Board%20Ntu%20%209_61.pdf 

3.1-6-5 ข อตกลงความร)วมมือทางวิชาการ สถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-14%20mou%20tw.pdf 

3.1-6-6 คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา สถานสงเคราะห2เด็กบ านตะวันใหม) 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-11%20cmitee%20tw.pdf 

3.1-6-7 ข อตกลงความร)วมมือทางวิชาการ สหกรณ2ออมทรัพย2 เนชั่นฯ 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-13%20mou%20nu%20s.pdf 

3.1-6-8 คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา สหกรณ2ออมทรัพย2 เนชั่นฯ 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-10%20cmitee%20nus.pdf 
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องค2ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ-งช้ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  กระบวนการ 
 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

บรรลุเปkาหมาย/ 
ไม-บรรลุเปkาหมาย 

คะแนนท่ี 
ประเมินตนเอง 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

6 ข อ บรรลุเป�าหมาย 5 คะแนน 6 ข อ 
 

เกณฑ2มาตรฐาน : 
1. กําหนดผู*รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยได กําหนดให  สํานักพัฒนานักศึกษาเป7นผู รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานโดยมีการ
ทํางานแบบบูรณาการร)วมกับทุกคณะวิชา จึงมีคําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 เพ่ือกําหนดผู รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการโดยมีผู แทนจากทุกคณะวิชาเข าร)วมการดําเนินงาน (4.1-1-1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการร)วมกันทุก
คณะวิชาเป7นแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงาน
ด านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนการดําเนินงานด านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น (4.1-1-2) 

 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
4.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี มนช.026/2560 เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการด านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Staff%20culture_2560.pdf 

4.1-1-2 แผนปฏิบัติการด านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Action%20Plan%20Culture_2560.docx 
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2. จัดทําแผนด*านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ-งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให*สามารถให*ดําเนินการได*ตามแผน 
   ผลการดําเนินงาน 

สํานักพัฒนานักศึกษาได จัดทําแผนด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ)งชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนงานและโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให สามารถ
ดําเนินการได ตามแผนไว ในแผนปฏิบัติการด านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 (4.1-2-1) 
ประกอบด วยกิจกรรมดังนี้ (4.1-2-2) 

1) โครงการ  “น อมรําลึก น อมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560 
2) โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 
3) โครงการพ่ีพาน องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�าย ทอฝ�าย สายบุญ จุลกฐิน ถ่ินล านนา             

ป,การศึกษา 2560 
4) เข าร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 
เม่ือดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 (4.1-2-3) ซ่ึงได มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 
เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2560 (4.1-2-4) 

 
   รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
4.1-2-1 แผนปฏิบัติการด านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/af/Action%20Plan%20Culture_2560.docx 
4.1-2-2 โครงการ “น อมรําลึก น อมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/af/Report_wai_kru_2560.pdf 
โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Plan_Student_Affair_2561.docx 
โครงการพ่ีพาน องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�ายสายบุญจุลกฐินถ่ินล านนา ประจําป,การศึกษา
2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202560.pdf 
เข าร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2  ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษาครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf 
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4.1-2-3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Action_Plan%20Culture_2560.docx 

4.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 สิงหาคม 2560 วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา ข อ 2.1 หน า 2 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20culture_2560_1.60.pdf 

 
3. กํากับติดตามให*มีการดําเนินงานตามแผนด*านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 

สํานักพัฒนานักศึกษาได มีการกํากับติดตามให มีการดําเนินงานตามแผนด านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของแต)ละกิจกรรมตามกําหนดการของโครงการ/กิจกรรมเป7นระยะ (4.1-3-1) และมีการติดตามการ
ดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2560 (4.1-3-2) และมีการรายงานต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย)างต)อเนื่องอย)างน อย 
2 ครั้งต)อป, คือ เม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 1 และสิ้นป,การศึกษา (4.1-3-3) นอกจากนี้มีกิจกรรมอ่ืนๆ ได มีการเผยแพร)
ในสื่อออนไลน2 (4.1-3-4) 

 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
4.1-3-1 รายงานผลโครงการ “น อมรําลึก น อมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/af/Report_wai_kru_2560.pdf 
รายงานผลโครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Plan_Student_Affair_2561.docx 
รายงานผลโครงการพ่ีพาน องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�ายสายบุญจุลกฐินถ่ินล านนาประจําป,
การศึกษา2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202560.pdf 
รายงานผลการเข าร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2  ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร        
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf 

4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 วาระท่ี 2  
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20culture_2560_2.60.pdf 

4.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 5 มกราคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี 4.9 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสํานักกิจการนักศึกษา 
งบประมาณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ป,การศึกษา 2560 หน า 13 
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http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_1_61.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 11 พฤษภาคม 
2561 ระเบียบวาระท่ี 4.7 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2560 สํานักพัฒนานักศึกษา 
หน า 22 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_9_61.pdf 

4.1-3-4 การเผยแพร)ผลงานกิจกรรมทางสื่อต)างๆ 
กิจกรรม ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�ายฯ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1574546156025484&set=gm.20529
10508108142&type=3&theater&ifg=1 
กิจกรรมการสร างฝายฯ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1574547322692034&set=gm.20529
13104774549&type=3&theater&ifg=1 
กิจกรรม เนชั่นมีดีมาโชว2 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1574557209357712&set=gm.20529
26934773166&type=3&theater&ifg=1 

 
4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ-งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนด*านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 

สํานักพัฒนานักศึกษาได กําหนดให มีการประเมินผลสําเร็จตามโครงการ/กิจกรรม (4.1-4-1) ใน
รายงานผลการดําเนินงานของแต)ละโครงการ 

1. โครงการ  “น อมรําลึก น อมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560 
2. โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 
3. โครงการพ่ีพาน องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�าย ทอฝ�าย สายบุญ จุลกฐิน ถ่ินล านนา       

ป,การศึกษา 2560 
4. เข าร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 
และมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ)งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนด านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 
2560 (4.1-4-2)  
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   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
4.1-4-1 รายงานผลโครงการ “น อมรําลึก น อมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/af/Report_wai_kru_2560.pdf 
รายงานผลโครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Plan_Student_Affair_2561.docx 
รายงานผลโครงการพ่ีพาน องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�ายสายบุญจุลกฐินถ่ินล านนา
ประจําป,การศึกษา2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202560.pdf 
รายงานผลการเข าร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2  ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf 

4.1-4-2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 หน า  
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Action_Plan%20Culture_2560.docx 

 
 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด*านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 

สํานักพัฒนานักศึกษาได นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ป,การศึกษา 2560 ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป,
การศึกษา 2561 (4.1-5-1) ซ่ึงได มีการประชุมร)วมกับคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,
การศึกษา 2560 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 มีนาคม 2561 ประกอบด วย 

1. โครงการ  “น อมรําลึก น อมมาลา บูชาครู” มีมติเห็นชอบให ดําเนินการต)อในป,การศึกษา
ต)อไป และเพ่ือแสดงถึงความเป7นผู กตัญ�ู เนื่องด วยเป7นการอนุรักษ2ประเพณีท่ีดีงานสืบต)อไป 

2. โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น มีมติเห็นชอบให ดําเนินการต)อในป,การศึกษาต)อไป เนื่อง
ด วยเป7นการอนุรักษ2ประเพณีท่ีดีงานสืบต)อไป ซ่ึงอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อตามวาระป, และเพ่ือ
แสดงถึงความเป7นผู กตัญ�ู 

3. โครงการพ่ีพาน องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�าย ทอฝ�าย สายบุญ จุลกฐิน ถ่ินล านนา        
มีมติเห็นชอบให ดําเนินการต)อในป,การศึกษาต)อไป เพ่ือสร างเป7นวัฒธรรมอันดีงามของ
มหาวิทยาลัยสืบไป 

4. เข าร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา มติท่ีประชุมเช็นชอบให จัดทํากิจกรรมการเข าร)วมต)อไป เพ่ือสร างสัมพันธ2ท่ีกับ
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สถาบันอ่ืนๆ ซ่ึงจะสามารถพัฒนาเป7นเครือข)ายร)วมกันได  ซ่ึงชื่อกิจกรรมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของป,ท่ีเจ าภาพการจัดงานกําหนดมา 

 นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลการดําเนินงานระดับแผนงานในท่ีประชุมกรรมการฯ โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือนําไปปรับปรุงแผนด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-5-2)  
  

   รายการหลักฐานอ*างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
4.1-5-1 แผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/af/Action_Plan_Culture_2561.pdf 
4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 มีนาคม 2560 วาระท่ี 2  
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20culture_2560_3.60.pdf 
 

 

6. เผยแพร-กิจกรรมหรือการบริการด*านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต-อสาธารณชน 
   ผลการดําเนินงาน 

สํานักพัฒนานักศึกษา มีการเผยแพร)กิจกรรมหรือการบริการด านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ต)อสาธารณชน โดยเผยแพร)ทางหน าหนังสือพิมพ2 (4.1-6-1) และสื่อออนไลน2 (4.1-6-2) และเข าร)วมการแสดง
ศิลปะด านการแสดงในโครงการร)วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือ 5 – 9 กุมภาพันธ2 
2561 ในงานกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2  ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 (4.1-6-3) 

 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
4.1-6-1 การเผยแพร)กิจกรรมด านศิลปวัฒนธรรมสู)สาธารณชน (สําเนาจากหน าหนังสือพิมพ2) 

http://doc.nation.ac.th/af/Picture_about_culture_to_Public_2560.docx 
 

4.1-6-2 การเผยแพร)ผลงานกิจกรรมทางสื่อต)างๆ 
กิจกรรม ปลูกฝ�าย ปG�นฝ�ายฯ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1574546156025484&set=gm.205291
0508108142&type=3&theater&ifg=1 
กิจกรรมการสร างฝายฯ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1574547322692034&set=gm.205291
3104774549&type=3&theater&ifg=1 
กิจกรรม เนชั่นมีดีมาโชว2 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1574557209357712&set=gm.205292
6934773166&type=3&theater&ifg=1 

4.1-6-3 สรุปผลกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2  ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษาครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf 

 
7. กําหนดหรือสร*างมาตรฐานด*านศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป?นท่ียอมรับในระดับชาติ 
   ผลการดําเนินงาน 

- ไม)มีผลการดําเนินงานท่ีบ)งชี้ท่ีชัดเจน แต)มหาวิทยาลัยได มีการเข าร)วมการเผยแพร)ผลงานประเทศ
เป7นครั้งแรกในป,การศึกษา 2560 ในกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2  ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งท่ี 18 เม่ือวันท่ี 5-9  กุมภาพันธ2 2561 

 
   รายการหลักฐานอ*างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
4.1-7-1 สรุปผลกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2  ก่ึงศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษาครั้งท่ี 18 ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf 
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องค2ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ-งช้ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ2ตามพันธกิจ กลุ-มสถาบันและ 
                    เอกลักษณ2ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  กระบวนการ 
 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

บรรลุเปkาหมาย/ 
ไม-บรรลุเปkาหมาย 

คะแนนท่ี 
ประเมินตนเอง 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

7 ข อ 
 

บรรลุเป�าหมาย 5 คะแนน 7 ข อ 

 

เกณฑ2มาตรฐาน : 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ2จากผลการวิเคราะห2 SWOT กับวิสัยทัศน2ของสถาบัน และพัฒนาไปสู-แผนกลยุทธ2
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป�ตามกรอบเวลาเพ่ือให*บรรลุตามตัวบ-งช้ีและเปkาหมายของแผน  
กลยุทธ2 
   ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนกลยุทธ2 ป,การศึกษา 2557 – 2561 (5.1-1-1) ท่ีเกิดจากผลการวิเคราะห2 
SWOT กับวิสัยทัศน2ของสถาบัน จากบุคลากรทุกหน)วยงาน (5.1-1-2) มีการจัดทําแผนกลยุทธ2ทางการเงิน 
(5.1-1-3) และแผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา (5.1-1-4) ป,การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย ได จัดทํา “แผน
ยุทธศาสตร2เพ่ือการพัฒนา ป,การศึกษา 2558 – 2562 มหาวิทยาลัย แห-งโอกาส มหาวิทยาลัยเนชั่น”    
(5.1-1-5) ตามข อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวาระการตรวจเยี่ ยม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีได เปลี่ยนประเภทแล ว   โดยได มีการเสนอต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 (5.1-1-6) และเสนอต)อกรรมการสภา
มหาวิยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 (5.1-1-7) 

สําหรับป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยใช  “แผนยุทธศาสตร2เพ่ือการพัฒนา ป,การศึกษา 2558 – 
2562 มหาวิทยาลัย แห-งโอกาส มหาวิทยาลัยเนชั่น” เป7นแนวทางในการบริหารจัดการการดําเนินงานใน
ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือศูนย2ฯ (5.1-1-8) 

มหาวิทยาลัยมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานในระดับคณะวิชา/ศูนย2ฯ ในการประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อย)างน อยป,ละ 2 ครั้ง (5.1-1-9 และ 5.1-1-10) มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานระดับสถาบัน  (5.1-1-11 และ 5.1-1-12) มีการรายงานต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(5.1-1-13 และ 5.1-1-14) และรายงานต)อสภามหาวิทยาลัย อย)างน อยป,ละ 2 ครั้ง (5.1-1-15 และ 5.1-1-16) 
ตามลําดับ 
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รายการหลักฐานอ*างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.1-1-1 แผนกลยุทธ2 ป,การศึกษา 2557 – 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่น 

http://doc.nation.ac.th/sarit57/Strategic_Plan_Nation_U_2557_2561.pdf 
5.1-1-2 รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันอังคารท่ี  12  พฤศจิกายน 2556  ณ ห องประชุม 

ดร. เทียม  โชควัฒนา และห องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/sarit57/Report_Meeting_Strategic_Plan_12_Nov.2013.pdf 

5.1-1-3 แผนกลยุทธ2ทางการเงิน ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Strategy_Financial_NTU_2560-2561.pdf 

5.1-1-4 แผนปฏิบัติการ ป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_Nation_U_2560.pdf 

5.1-1-5 แผนยุทธศาสตร2เพ่ือการพัฒนา ป,การศึกษา 2558 – 2562 มหาวิทยาลัย แห-งโอกาส 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/sarit58/Strategy_Improvement_Plan_Nation_U_2558.pdf 

5.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 20/2558 วันท่ี 16 ตุลาคม 
2558 ระเบียบวาระท่ี 4.1 แผนกลยุทธ2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2558 – 2562 หน า 10 
http://doc.nation.ac.th/sarit58/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20_58.pdf 

5.1-1-7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระท่ี 
5.1 แผนกลยุทธ2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2558 – 2562 หน า 14 
http://doc.nation.ac.th/sarit58/2_2558-11-27-SAPA_REPORT_4-58.pdf 

5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 14/2560 วันท่ี 21 กรกฎาคม 
2560 ระเบียบวาระท่ี 4.7 แผนปฏิบัติการ ป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น  
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_14_60.pdf 

5.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 5 มกราคม 
2561 ระเบียบวาระท่ี 4.3 – 4.10 การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะวิชา/
ศูนย2ฯ ภาคเรียนท่ี 1/2560 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_1_61.pdf 

5.1-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 11 พฤษภาคม 
2561 ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะวิชา/ศูนย2ฯ 
ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_9_61.pdf 
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5.1-1-11 รายงานผลการดําเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ป,การศึกษา 2560 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Report_Action_Plan_NTU_1_2560_Sapa.pdf 

5.1-1-12 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_Nation_U_2560_Report.pdf 

5.1-1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 6 มกราคม 
2560 ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําภาคเรียนท่ี 1/2560 ระดับสถาบัน 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_1_61.pdf 

5.1-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 10-11/2561 วันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานผลการดําเนินงานระดับสถาบัน ประจําป, 2560  
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_10-11_2561.pdf 

5.1-1-15 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 มกราคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 5.2 
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1/2560  หน า 13 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/2_2561-01-12-SAPA_REPORT_1-61.pdf 

5.1-1-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 5.2 
รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2559 หน า 17 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/2_2561-06-08-SAPA_REPORT_2-61.pdf 

 
2. การกํากับติดตามส-งเสริมสนับสนุนให*ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห2ข*อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด*วย
ต*นทุนต-อหน-วยในแต-ละหลักสูตร สัดส-วนค-าใช*จ-ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย2 บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย-างต-อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห2ความคุ*มค-าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข-งขัน 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเนชั่นโดยงานบัญชี การเงิน ทรัพย2สิน และงบประมาณทําหน าท่ีเป7นหน)วยงานกลางใน
การจัดทําข อมูลบัญชีการเงินในระดับสถาบันและระดับคณะวิชา ภายใต กรอบงบประมาณประจําป,การศึกษา 
2560 เสนอต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-2-1) โดยงานบัญชี การเงิน ทรัพย2สิน และงบประมาณ
ดําเนินการจัดทําการปGนส)วนเพ่ือคํานวณหาต นทุนต)อหน)วยในแต)ละหลักสูตรของแต)ละคณะ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย2 บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน (5.1.2-2) นอกจากนี้ได ทําการวิเคราะห2สัดส)วน
งบประมาณรายจ)ายตามพันธกิจต)อรายได  เพ่ือการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย (5.1.2-3) 
 ในการบริหารจัดการด านการเงินและงบประมาณให เกิดประสิทธิภาพ งานบัญชี การเงิน ทรัพย2สิน 
และงบประมาณจะดําเนินการกํากับการเบิกจ)ายงบประมาณของแต)ละหน)วยงานตามท่ีได จัดสรรไว ใน
งบประมาณประจําป, ผ)านระบบ Workflow ซ่ึงทําให ผู บริหารทุกระดับท่ีเก่ียวข องสามารถใช ข อมูลในการ
บริหารจัดการด านการเงินให มีประสิทธิผลสูงสุด (5.1-2-4 ถึง 5.1.2-5) 
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รายการหลักฐานอ*างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 16/2560 วันที 18 ส.ค.

2560 วาระท่ี 3.2  การบริหารความเสี่ยง กรอบงบประมาณมหาวิทยาลัยประจําป, 2560 
หน า 4 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/60-16%20%205.1.2%20BB.pdf 

5.1-2-2 งบประมาณประจําป,การศึกษา 2560 แยกตามค)าใช จ)ายต นทุนต)อหน)วยในแต)ละหลักสูตร 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/BE-Cost%2060.pdf 

5.1-2-3 แผนกลยุทธ2การเงิน มหาวิทยาลัยเนชั่น  : การวิเคราะห2สัดส)วนงบประมาณรายจ)ายตาม
พันธกิจ หน า 9-11  

http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/strategy%20Financial%20%20%202560-2561.pdf 

5.1-2-4 สายงานการอนุมัติงบประมาณ ระบบ Lotus Note 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/lotus%20Note%20Workflow.pdf 

5.1.2-5 Workflow ระบบควบคุมเอกสารเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ 
ตามสายการบังคับบัญชา  

http://workflow.nationgroup.com 
 
 

 
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป?นผลจากการวิเคราะห2และระบุป@จจัยเส่ียงท่ีเกิดจากป@จจัย
ภายนอก หรือป@จจัยท่ีไม-สามารถควบคุมได* ท่ีส-งผลต-อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให*ระดับ
ความเส่ียงลดลงจากเดิม 
   ผลการดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด วย อธิการบดี ผู ช)วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู อํานวยการศูนย2 และหัวหน างานทุกส)วนงาน (5.1-3-1) เพ่ือดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีอํานาจหน าท่ีจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและดําเนินการให เป7นไปตามท่ี
กําหนดไว  และมีคู)มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเนชั่น (5.1-3-2) 
         2. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการพิจารณา วิเคราะห2และประเมิน
ความเสี่ยง และปGจจัยท่ีก)อให เกิดความเสี่ยง โดยใช ข อมูลจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2559 เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป, 2560 (5.1-3-1 ถึง 
5.1-3-4) เนื่องจากเป7นประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงไม)ลดลงจากป,การศึกษาท่ีผ)านมา และจะ
ก)อให เกิดผลกระทบต)อการบริหารงานต)อเนื่องในป,การศึกษาต)อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีมติ
กําหนดประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 ดังนี้ 
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 1. ความเสี่ยงด าน “ความม่ันคงทางการเงิน” 
 2. ความเสี่ยงทางด าน “อาจารย2ประจํามีตําแหน)งทางวิชาการน อย”  
 3. ความเสี่ยงทางด าน “จํานวนนักศึกษาลดลงไม)เป7นไปตามเป�าหมาย”     

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 2560        
(5.1-3-3) ซ่ึงในแผนบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได ดําเนินงานตามผลการวิเคราะห2จากรายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2559  

จากการวิเคราะห2ในแต)ละประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได มีการประเมินวิเคราะห2กําหนด
ประเด็นความเสี่ยง ตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป,การศึกษา 
2559 และได มีการวิเคราะห2ความเสี่ยงใหม)ดังนี้   

1. ความเสี่ยงด าน “ความม่ันคงทางการเงิน” 
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานท่ีจะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงด านนี้ประกอบด วย 
- จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข ามามีจํานวนน อยไม)เป7นไปตามเป�าหมาย 
- การบริการวิชาการประเภทสร างรายได  
- ทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยจากหน)วยงานภายนอก 

2. ความเสี่ยงทางด าน “อาจารย2ประจํามีตําแหน)งทางวิชาการน อย”  
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานท่ีจะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงด านนี้ประกอบด วย 
- การผลิตตํารา/เอกสารประกอบการสอนของอาจารย2ไม)เป7นไปตามแผน 
- การสร างผลงานด านวิชาการเพ่ือขอตําแหน)งทางวิชาการไม)เป7นไปตามแผน 

3. ความเสี่ยงทางด าน “จํานวนนักศึกษาลดลงไม)เป7นไปตามเป�าหมาย”  
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานท่ีจะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงด านนี้ประกอบด วย 
- การประชาสัมพันธ2หลักสูตร  
- การออกแนะแนวการศึกษา 

 

4. มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 (5.1-3-3) มีการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและยังคงมีการดําเนินการตามแผนจนถึงปGจจุบัน คือ การ
รับนักศึกษาใหม) แผนกลยุทธ2และงบประมาณการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีการกําหนดแผนงาน
บริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 2560  (5.1-3-3 , 5.1-3-6) โดยสรุป คือ 
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ความเส่ียงด*านความม่ันคงทางการเงิน 
วัตถุประสงค2  
 1. เพ่ือสร างรายได เข ามหาวิทยาลัยจากจํานวนนักศึกษา 
 2. เพ่ือเพ่ิมรายได จากการให บริการวิชาการโดยความร)วมมือในการจัดหลักสูตรอบรมระยะ

สั้นของมหาวิทยาลัยร)วมกับสถาบันปGญญาธุรกิจ ของกรุงเทพธุรกิจ 
 3. เพ่ือเพ่ิมรายรับจากโครงการวิจัย 
แผนการดําเนนิงาน 
1.1 แผนงานรณรงค2รับนักศึกษา รับผิดชอบหลักโดยสํานักรับนักศึกษาและการสื่อสารองค2กร 

1. ประชาสัมพันธ2ในโรงเรียน จังหวัดลําปาง 
2. ประชาสัมพันธ2ในโรงเรียน ต)างจังหวัด 
3. เข าร)วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาองค2กรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

ลําปาง   
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร อมสู)อาชีพในฝGน 

   5. ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยให คณะวิชา ร)วมมือในการจัดทํา และให ถือเป7นผลงานของแต)ละ
คณะวิชาท่ีเข าร)วม ในรายงานด วย 

1.2 แผนความร)วมมือจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นของคณะวิชา/ศูนย2ฯ มหาวิทยาลัยร)วมกับสถาบัน
ปGญญาธุรกิจ (5.1-3-3) 

1.3 แผนเพ่ิมรายได จากโครงการวิจัย 
 1. กําหนดให คณะวิชาเป7นผู ดําเนินงานและจัดทําโครงการ และให มีผลการดําเนินงานเป7นไป
ตามเกณฑ2ประกันคุณภาพการศึกษา  
 2. อาจารย2ผู รับผิดชอบโครงการวิจัยในระดับเครือข)าย รายงานผลการดําเนินงานต)อ
หน)วยงานสังกัด 
 
ความเส่ียงทางด*าน “อาจารย2ประจํามีตําแหน-งทางวิชาการน*อย” 
วัตถุประสงค2  
 1. เพ่ือส)งเสริมให บุคลากรอาจารย2ผลิตตํารา/เอกสารประกอบการสอนเพ่ิมมากข้ึน 
 2. เพ่ือส)งเสริมให บุคลากรอาจารย2ผลิตผลงานวิชาการ/วิจยัเพ่ิมมากข้ึน 
 3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารย2เข าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ 
แผนการดําเนนิงาน 

1.1 แผนการส)งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย2ให มีปริมาณเพ่ิมมาก
ข้ึน 
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1.2 แผนการสนับสนุนการสร างผลงานวิชาการ/วิจัยของบุคลากรอาจารย2 โดยกําหนดให เป7น
ภาระหน าท่ีตามพันธกิจประจําป,การศึกษา และกําหนดให บุคลากรอาจารย2รายงาน
ผลงานตามสายบังคับบัญชา 

1.3 แผนส)งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารย2ด านวิชาการ การเรียนการสอน 
การวิจัย และการสร างบทความทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร) 

1.4 แผนงบประมาณสนับสนุนการสร างผลงานวิชาการของบุคลากรอาจารย2ตามคณะวิชา/
ศูนย2 
 

ความเส่ียงทางด*าน “จํานวนนักศึกษาลดลงไม-เป?นไปตามเปkาหมาย” 
วัตถุประสงค2  

1. เพ่ือเร)งรณรงค2รับนักศึกษาให เพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ือการประชาสัมพันธ2หลักสูตรและการออกแนะแนวการศึกษาต)อใน

ระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนต)างๆ 
แผนการดําเนนิงาน 

1.1 แผนการออกประชาสัมพันธ2หลักสูตรและการออกแนะแนวการศึกษาต)อใน
ระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนต)างๆ 

1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู)การประชาสัมพันธ2หลักสูตร  
 

 5. มหาวิทยาลัยภายใต การดําเนินการตามแผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น มีการติดตาม และการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยงในการประชุม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 13/2561 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 (5.1-3-5) และมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงท้ัง 3 ประเด็น ในรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
(5.1-3-6) 
 

รายการหลักฐานอ*างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี มนช. 046/2557 เรื่องแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดับมหาวิทยาลัย    
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2557_Committee_Risk.pdf 

5.1-3-2 คู)มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Risk_Handbook_NTU.pdf 

5.1-3-3 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Plan_Risk.pdf 
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5.1-3-4 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2560 ลงวันท่ี 8 
กันยายน 2560 วาระท่ี 3.2 ความก าวหน าเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_17_60..docx 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 18/2560 ลงวันท่ี 22 
กันยายน 2560 วาระท่ี 3.2 ความก าวหน าเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_18_60.docx 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 19/2560  ลงวันท่ี 6 
ตุลาคม 2560 วาระท่ี 3.2 ความก าวหน าเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_19_60..docx 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 20-21/2560 ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2560 วาระท่ี 3.2 ความก าวหน าเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20-21_60.docx 

5.1-3-5 - รายงานการประฃุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 3-4/2561 ลงวันท่ี 16 
กุมภาพันธ2 2561  วาระท่ี 3.2 ความก าวหน าเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง   
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-4_2561.docx 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 13/2561 ลงวันท่ี 6
กรกฎาคม 2561  วาระท่ี 3.2 ความก าวหน าเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง   
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_13_2561.docx 

5.1-3-6 -รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Risk.pdf 

 
 
4. บริหารงานด*วยหลักธรรมาภิบาลอย-างครบถ*วนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดําเนินงานอย-างชัดเจน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ผู บริหารมหาวิทยาลัย บริหารงานด วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน2ของมหาวิทยาลัยและ  
ผู มีส)วนได เสียทุกภาคส)วน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําป, 2560 อธิการบดีได ปฏิบัติหน าท่ีของตนโดยใช หลักธรรมาภิบาล มีการ
ประเมินผลการทํางานของอธิการบดี ส)วนบุคลากรมหาวิทยาลัยให บุคลากรทุกคนจัดทําข อตกลงภาระงานของ
บุคลากรทุกคนอย)างต)อเนื่อง โดยให รายงานผลการปฏิบัติงานตามข อตกลงภาระงานอย)างน อยป,ละ 2 ครั้ง 
ผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส)งผลให การดําเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสําเร็จได  (5.1-4-1 ถึง  
5.1-4-4)  

2. หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการสร างกลไกการบริหารจัดการภายใน โดยกําหนดให มีการ
ประเมินผลส)วนงานต)าง ๆ ท้ังด านวิชาการและส)วนงานสนับสนุน อาทิประเมินผลความพึงพอใจของผู เรียนท่ีมี
ต)อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประเมินผลคุณภาพการให บริการในส)วนงาน
สนับสนุน เป7นต น รวมท้ังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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เพ่ือให ทุกส)วนงานใช ประโยชน2จากแหล)งข อมูลเดียวกันได  โดยเฉพาะอย)างยิ่งระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 
สามารถติดตามตรวจสอบการใช งบประมาณได อย)างมีประสิทธิภาพ (5.1-4-4)  

3. หลักการตอบสนอง มหาวิทยาลัยมีการให บริการด านต)าง ๆ ตามพันธกิจท่ีสามารถตอบสนองความ
ต องการของผู รับบริการและผู มีส)วนได เสียทุกกลุ)มท่ีมีความหลากหลายอย)างต)อเนื่อง อาทิ การสร างการเรียนรู 
ร)วมกับชุมชนโดยแต)ละคณะ ดําเนินโครงการดังนี้ (5.1-4-6)   

    3.1 คณะกรรมการโครงการชุมชนท)องเท่ียว OTOP นวัตวิถี  
    3.2 คณะกรรมการร)วมภาคเอกชนจังหวัดลําปางโครงการจัดทําแผนแม)บทเพ่ือการพัฒนาจังหวัด

ลําปาง  
    3.3 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต)อการจัดบริการสาธารณะขององค2กรปกครอง

ท องถ่ิน  
    3.4 เป7นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองท่ีดี

ของเทศบาลนครลําปาง  
    3.5 โครงการเตรียมความพร อมสร างศักยภาพชุมชนโดยการใช นวัตกรรมเชิงสร างสรรค2 หลักสูตร : 

การเตรียมความพร อมสูงวัย Thailand ยุค 4.0 ณ โรงเรียนผู สูงอายุ องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง ร)วมกับคณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสต2 คณะวิทยาศาสตร2
สุขภาพ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. หลักภาระผิดชอบ โดยแสดงความรับผิดชอบในภาระหน าท่ี ท่ีได รับมอบหมายตามข อตกลงภาระ
งานท่ีตกลงล)วงหน าผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (5.1-4-3) 

5. หลักความโปร)งใส มหาวิทยาลัยมีการรายงานสถานภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต)อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ส)วนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยได ดําเนินงาน
ตามระบบการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถติดตามตรวจสอบการใช งบประมาณได  ผู บริหารมหาวิทยาลัยมี
การเปHดเผยข อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต)อสาธารณะ สามารถชี้แจงและตรวจสอบได  (5.1-4-4) 

6. หลักการมีส)วนร)วม ผู บริหารได แต)งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในภารกิจต)าง ๆ เพ่ือให บุคลากรมี
ส)วนร)วมในการดําเนินงานต)าง ๆ ให บรรลุตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว  เช)น คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คําสั่งแต)งต้ังคณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม 
ประกอบกับผู บริหารเห็นชอบให ผู มีส)วนได เสียทุกกลุ)มมีโอกาสเข าร)วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต)อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมีส)วนร)วมในกระบวนการตัดสินใจ (5.1-4-7)   

7. หลักการกระจายอํานาจ ผู บริหารมหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการด านต)าง ๆ ให แก)บุคลากรตามความเหมาะสม โดยผ)านกระบวนการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมต)อหน าท่ีท่ีระบุไว ในประกาศของมหาวิทยาลัย  
โดยมีการแต)งต้ังคณาจารย2ประจําดํารงตําแหน)งการบริหาร หรือประกาศแต)งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนิน
โครงการต)าง ๆ เช)น คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คําสั่งแต)งต้ัง
คณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และศูนย2เนชั่นบางนา ประจําป,การศึกษา 2560 ตามความเหมาะสม 
(5.1-4-7)    

8. หลักนิติธรรม ผู บริหารมหาวิทยาลัยนํากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมาบริหารงานด วยความเป7น
ธรรมโดยไม)เลือกปฏิบัติ (5.1-4-8) 

9. หลักความเสมอภาค ผู บริหารปฏิบัติต)อบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน
อย)างเท)าเทียมกัน เช)น การส)งเสริมให บุคลากรทุกคนได มีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต)อในระดับท่ี
สูงข้ึนท้ังในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนให เข าร)วมฝYกอบรมในส)วนท่ีเก่ียวข องกับงานท่ี
รับผิดชอบ (5.1-4-9 และ 5.1-4-10) 

10. หลักมุ)งเน นฉันทามติ ผู บริหารจะใช หลักฉันทามติเพ่ือหาข อตกลงในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือมิให มีผลกระทบใดๆ ผ)านกระบวนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-4-11) 
 

รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.1-4-1 - แผนกลยุทธ2 ป,การศึกษา 2558 – 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่น 

http://doc.nation.ac.th/sarit57/Strategic_Plan_Nation_U_2558_2561.pdf 
- รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันอังคารท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห องประชุม 
ดร. เทียม  โชควัฒนา และห องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 10 กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/sarit57/Report_Meeting_Strategic_Plan_12_Nov.2013.pdf  
- แผนปฏิบัติการ ป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_Nation_U_2560.pdf 
- แผนยุทธศาสตร2เพ่ือการพัฒนา ป,การศึกษา 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยแห)งโอกาส 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/sarit58/Strategy_Improvement_Plan_Nation_U_2558.pdf  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 20/2558 วันท่ี 16 
ตุลาคม 2558 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_Nation_U_2560_Report.pdf  

5.1-4-2 - ระเบียบวาระท่ี 4.1 แผนกลยุทธ2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2558 – 2562 หน า 10 
http://doc.nation.ac.th/sarit58/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20_58.pdf  
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบ
วาระท่ี 5.1 แผนกลยุทธ2มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2558 – 2562 หน า 14 
http://doc.nation.ac.th/sarit58/2_2558-11-27-SAPA_REPORT_4-58.pdf  
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 มกราคม 2561 ระเบียบวาระ
ท่ี 5.2 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1/2560 หน า 13 



97 

 

http://doc.nation.ac.th/sarit60/2_2561-01-12-SAPA_REPORT_1-61.pdf  
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 
5.2 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2559 หน า 17 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/2_2561-06-08-SAPA_REPORT_2-61.pdf  

5.1-4-3 ข อตกลงภาระงานผ)านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย  http://it.nation.ac.th/intranet  
5.1-4-4 ระบบสารสนเทศเพ่ือเป7นฐานข อมูลในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/  ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 
                                                     การศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
http://it.nation.ac.th/doc/TQF_CPSC_55 http://it.nation.ac.th/doc/TQF_PUBA_55  
http://it.nation.ac.th/doc/TQF_GE_58    http://it.nation.ac.th/doc/TQF_BCOM_58 
http://it.nation.ac.th/intranet   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากร 
http://it.nation.ac.th/eval    ระบบประเมินผลการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 
http://it.nation.ac.th/grade     ระบบรายงานผลการเรียนนักศึกษา และอาจารย2ท่ีปรึกษา 
http://it.nation.ac.th/rmis/  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
http://it.nation.ac.th/nresearch    ระบบฐานข อมูลงานวิจัย 
http://blog.nation.ac.th/   ระบบการจัดการความรู  (KM) 
http://workflow.nationgroup.com Workflow ระบบควบคุมการไหลของเอกสาร 
http://nationhouse.nationgroup.com ระบบลาหยุดงานผ)าน website 

5.1-4-5 บันทึกข อตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างมหาวิทยาลัยกับองค2การบริหารส)วนตําบล
ทุ)งกว�าว อ.เมีองปาน จ.ลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/social60/MOU_Acadamic%20Service_2016.pdf 

5.1-4-6 คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2ดําเนินโครงการ 
 - คณะกรรมการโครงการชุมชนท)องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 
http://doc.nation.ac.th/social60/OTOP%20Village%20Committee.pdf  
http://doc.nation.ac.th/social60/OTOP%20Village%20Committee%202.JPEG  
 - คณะกรรมการร)วมภาคเอกชนจังหวัดลําปางโครงการจัดทําแผนแม)บทเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/social60/Lampang%20Foresigh.pdf  
 - รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต)อการจัดบริการสาธารณะขององค2กร
ปกครองท องถ่ิน 
http://doc.nation.ac.th/social60/MaeMoh%20Satisfaction%20Servey%20Report.pdf  
http://doc.nation.ac.th/social60/Boonnag%20Satisfaction%20Servey%20Report.pdf  
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http://doc.nation.ac.th/social60/MaeMoh%20Plan%20Satisfaction%20Servey%20Report.pdf  
http://doc.nation.ac.th/social60/Lampang%20Municipal%20Satisfaction%20Servey%20Report%201.pdf  
http://doc.nation.ac.th/social60/Lampang%20Municipal%20Satisfaction%20Servey%20Report%202.pdf  

 - หนังสือเชิญเป7นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ2และวิธีการบริหาร
กิจการบ านเมืองท่ีดีของเทศบาลนครลําปาง  
http://doc.nation.ac.th/social60/Evaluation%20%20Committee%20of%20Lampang%20City%20Municipality%201.pdf  
http://doc.nation.ac.th/social60/Evaluation%20%20Committee%20of%20Lampang%20City%20Municipality%202.pdf  
 - โครงการเตรียมความพร อมสร างศักยภาพชุมชนโดยการใช นวัตกรรมเชิงสร างสรรค2 
http://doc.nation.ac.th/social60/Academic%20Service%20Programs%20for%20Society.pdf  
 

คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพดําเนินโครงการ 
 - โครงการการบูรณาการร)วมกับการเรียนการสอน 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Project_221&228.pdf  
 - โครงการพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 “การปฐมพยาบาลเบ้ืองต นและการ
ช)วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน” 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Report%20CPR%202560.pdf  
 

คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนิน
โครงการ 
 - โครงการบริการวิชาการแก)สังคมสัญจร คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 เรื่อง โครงการเตรียมความ
พร อมสร างศักยภาพชุมชนโดยการใช นวัตกรรมเชิงสร างสรรค2 หลักสูตร : การเตรียมความ
พร อมสูงวัย Thailand ยุค 4.0 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Report_Academic_Service_2560_NTU.pdf 
 - โครงการ IT-SHOP “จิตอาสา” การบริการซ)อมคอม ผ)านในรายงานสรุปประมวลกิจกรรม
ต)างๆ ในรอบป,การศึกษา 2560 ดําเนินการโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Report_Activity_IT_2560.pdf  
 - การจัดกิจกรรมเสริมสร างจิตสาธารณะด านสังคมและสิ่งแวดล อม ป,การศึกษา 2560  
โครงการเนชั่นปGนความรู สู)น อง (ลําดับท่ี 6) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Report_Activity_IT_With_NTU_2560.pdf  

5.1-4-7 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่นท่ี มนช. 004/2560 แต)งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ ต้ังแต)วันท่ี 23 มกราคม 2560 
 http://doc.nation.ac.th/roongrut/2560-004_Research-Commitee.pdf   
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่นท่ี มนช. 005/2560 เรื่องแต)งต้ังคณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางาน
บริการวิชาการแก)สังคม ต้ังแต)วันท่ี 23 มกราคม 2560 
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http://doc.nation.ac.th/roongrut/2560-005-Socialservice.pdf  
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_culture%20commitee.pdf  
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 
2560 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/2560_Assessors_QA.pdf 

5.1-4-8 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
http://it.nation.ac.th/rule_post  

5.1-4-9 แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2และบุคลากร ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Plan_development_Personnel.pdf 

5.1-4-10 รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ป,การศึกษา 2560 
  http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_development_personnel.pdf 
รายงานการอบรม สัมมนาของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยเนชั่น 
 - รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 การพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร หน า 23 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_IT_2560_Report.pdf 
 
 - รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากรอาจารย2เจ าหน าท่ีคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 
2560 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Report%20Develop%20Employee%202560.pdf 
 - การอบรม สัมมนาของอาจารย2ประจําคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
การอบรม สัมมนาของอาจารย2ประจําคณะ   
http://doc.nation.ac.th/social60/Seminar%20Report.pdf  
 - การอบรม สัมมนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
http://doc.nation.ac.th/social60/English%20Training%20Program%20Speexx.doc  
http://doc.nation.ac.th/social60/Training%20Program.pdf  

5.1-4-11 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 5 มกราคม 
2561 ระเบียบวาระท่ี 4.10 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําภาคเรียนท่ี 1/2560 หน า 15 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_1_61.pdf 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 10-11/2561 วันท่ี 1 
มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 4.11 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป, 2560 หน า 10 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_10-



100 

 

11_2561.pdf 
- รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_Nation_U_2560_Report.pdf  
 

 
5. การกํากับติดตามส-งเสริมสนับสนุนให*ทุกหน-วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู*ตามระบบ 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีดําเนินการขับเคลื่อนงานด านการจัดการความรู อย)างต)อเนื่องตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง ระบบการจัดการความรู ของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 (5.1-5-1)      
โดยมีการจัดทําคําสั่ง มนช.005/2561 แต)งต้ังผู รับผิดชอบในแต)ละหน)วยงาน เพ่ือดําเนินการจัดการความรู   
(5.1-5-2) และมีการอบรมการจัดการความรู ให ทุกหน)วยงาน (5.1-5-3) ทุกหน)วยงานในสถาบันท้ังในระดับ
คณะวิชาและหน)วยงานสนับสนุน ได มีการกําหนดประเด็นการจัดการความรู ท่ีต องดําเนินการครบทุกหน)วยงาน
รายงานต)อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-5-4) และมหาวิทยาลัยเนชั่นได มีการกํากับ
ติดตามส)งเสริมสนับสนุนให ทุกหน)วยงานในสถาบันท้ังในระดับคณะวิชาและหน)วยงานสนับสนุน มีการ
ดําเนินการจัดการความรู ตามประเด็นท่ีกําหนดและรายงานต)อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(5.1-5-5) แต)ละหน)วยงานได มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามประเด็นการจัดการความรู ท่ีหน)วยงานกําหนดและ
ถอดบทเรียนจากการจัดการความรู  โดยใช  Blog ของมหาวิทยาลัยเป7นแหล)งเผยแพร) ถ)ายทอด ขุมความรู  
(5.1-5-6) โดยมหาวิทยาลัยได มีการอบรมการใช  Blog เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการดังกล)าว (5.1-5-7) และมี
การสรุปผลการจัดการความรู เสนอต)อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับข อเสนอแนะและ  
ใช เป7นแนวทางสําหรับการทํางานในป,ต)อไป (5.1-5-8) 
 ป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได มีการกําหนดประเด็นความรู และเป�าหมายการจัดการความรู ท่ี
สอดคล องกับแผนกลยุทธ2ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดประเด็นการจัดการความรู ในระดับคณะวิชาเป7น 
2 ประเด็นซ่ึงครอบคลุมพันธกิจคือ ด*านการผลิตบัณฑิต และด*านการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยได มีการดําเนินงานผ)านคณะวิชาในการดําเนินงานท้ัง 2 ประเด็น โดยกําหนดให แต)ละ
คณะวิชาจัดทําและกําหนดให บุคลากรของคณะเป7นกลุ)มเป�าหมายในการพัฒนาความรู และทักษะด านการผลิต
บัณฑิตและด านการวิจัยตามบริบทศาสตร2การจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา โดยมีผลการดําเนินงานรวม
ในระดับสถาบัน คือ (5.1-5-13) 

ด*านการผลิตบัณฑิต ประกอบด วย 1) การจัดการเรียนการสอนให เป7นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ (กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป7น
สําคัญ) 2) การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผู เรียน  3) การจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ 4) 
แนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  และการสอนภาษาอังกฤษออนไลน2 และ 5) การบริหารองค2กรโดยนํา
การประกันคุณภาพมาพัฒนาด านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 
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ด*านการวิจัย ประกอบด วย 1) การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ2เผยแพร) (รูปแบบการเขียนบทความ
วิจัย) และ 2) การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการเข าสู)ตําแหน)งทางวิชาการและการส)งเสริมอาจารย2ให ได รับตําแหน)ง
ทางวิชาการ  
      นอกจากนี้มีกระบวนการจัดการอบรมของมหาวิทยาลัยโดยมีการแบ)งปGนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จาก
ความรู  ทักษะของผู มีประสบการณ2ตรง (tacit  knowledge) เพ่ือค นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู ท่ี
กําหนดและเผยแพร)ไปสู)บุคลากรกลุ)มเป�าหมายท่ีกําหนดผ)านการประชุมการจัดการความรู   
    1. ประเด็นความรู ด านการผลิตบัณฑิต มีการดําเนินการ ดังนี้ (5.1-5-9) 
    - ประเด็นความรู  เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนให เป7นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ (กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป7นสําคัญ)”  

   - ประเด็นความรู  เรื่อง “แนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  และการสอนภาษาอังกฤษ
ออนไลน2” 

   - ประเด็นความรู  เรื่อง “การจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ” 
   - ประเด็นความรู  เรื่อง “การบริหารองค2กรโดยนําการประกันคุณภาพมาพัฒนาด านการจัดการ

เรียนการสอนและงานวิจัย” 
   - ประเด็นความรู  เรื่อง “การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผู เรียน” 

    2. ประเด็นความรู ด านการวิจัย มีการดําเนินการ ดังนี้ (5.1-5-10) 
    - ประเด็นความรู  เรื่อง “การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ2เผยแพร) (รูปแบบการเขียนบทความวิจัย)”  

   - ประเด็นความรู  เรื่อง “การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการเข าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ” 
   - ประเด็นความรู  เรื่อง “การส)งเสริมงานวิจัยในคณะวิชาและการส)งเสริมอาจารย2ให ได รับตําแหน)ง

ทางวิชาการ (ประสบการณ2ในการขอตําแหน)ง “ผู ช)วยศาสตราจารย2”” 
   - ประเด็นความรู  เรื่อง “การบริหารองค2กรโดยนําการประกันคุณภาพมาพัฒนาด านการจัดการ

เรียนการสอนและงานวิจัย” 
   - ประเด็นความรู  เรื่อง “การบริหาร-พัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา” 

      คณะกรรมการจัดการความรู ของแต)ละคณะจะทําหน าท่ีจัดระบบบริหารจัดการความรู จากประเด็น
ความรู ท่ีกําหนดไว  โดยนําความรู เผยแพร)ผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให บุคลากรของคณะวิชา 
และมหาวิทยาลัยสามารถสืบค นข อมูลได ง)ายสะดวกและรวดเร็ว (5.1-5-11)  

 มหาวิทยาลัยมีการนําความรู ท่ีได จากการจัดการความรู ท้ังสองประเด็น มาเป7นแนวปฏิบัติท่ีดี และ
นํามาปรับใช ในการปฏิบัติงานจริงดังนี้ (5.1-5-12)   

  1. การจัดการเรียนการสอนให เป7นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ (กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผู เรียนเป7นสําคัญ) ได นําไปใช เป7นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาต)างๆในคณะ 
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2. การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ2เผยแพร) (รูปแบบการเขียนบทความวิจัย) ได นําไปใช ในการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร)ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เรื่องการศึกษาความสามารถในการ
แข)งขันเพ่ือการส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราช
ธานีวิชาการ  ครั้งท่ี 3 ป,การศึกษา 2560 โดยอาจารย2ชินพันธ2   โรจนไพบูลย2 และคณะ และบทความวิจัย 
เรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดการท)องเท่ียวและห)วงโซ)อุปทานการท)องเท่ียวเชิงเกษตรวิถีน)านแบบบูรณา
การ ในวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห)งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2) ป,ท่ี 4 ฉบับท่ี 
2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 โดยอาจารย2 ดร.ฑัตษภร  ศรีสุข 

 3. การสอนภาษาอังกฤษออนไลน2 ได ใช เป7นแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษ 
4. การผลิตผลงานวิจัยเพ่ือการเข าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ ได ใช เป7นแนวทางในการผลิต

ผลงานวิจัยเพ่ือเข าสู)ตําแหน)งทางวิชาการสําหรับ ดร.สุจิรา  หาผล 
5. แนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ได ใช เป7นแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

รายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร2 
    6. การจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ ได ใช เป7นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการ

เรียนรู และเพ่ิมพูนประสบการณ2ในการใช ชีวิตให นักศึกษากล าคิด กล าทํา กล าแสดงความคิดเห็น มีวินัยและ
ความรับผิดชอบในการทํางาน มีความสุภาพและมารยาทในการอยู)ร)วมกันในสังคม การให เกียรติซ่ึงกันและกัน 

7. การส)งเสริมงานวิจัยในคณะวิชา ได นําไปใช ในการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร)ในการ
ประชุมวิชาการร)วม ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประจําป,การศึกษา 2560 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ2 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญ่ีปุXน เรื่อง แนวทางการจัดการท)องเท่ียว
เชิงประสบการณ2 อย)างสร างสรรค2 จังหวัดลําปาง โดยอาจารย2นิฤมล หิรัญวิจัตรภรณ2  

8. การส)งเสริมอาจารย2ให ได รับตําแหน)งทางวิชาการ (ประสบการณ2ในการขอตําแหน)ง 
“ผู ช)วยศาสตราจารย2”) ได ใช เป7นแนวทางในการเข าสู)ตําแหน)งทางวิชาการของผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2 

    9.  การพัฒนาศักยภาพผู ดูแลผู สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน (กรณีศึกษาผู ดูแลในเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต.ฮ)องห า ท่ีได รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. และ อปท.) โดย อาจารย2ธณกฤษ 
หม่ืนก อนแก ว เผยแพร)ในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในงาน Thailand Research 
Symposium 2017, สิงหาคม 2560, หน า 533-545 
  10. Utilization of pretreated peanut hulls for the optimized bioproduction of 
cellulase by Pycnoporus Sanguineous. โดยอาจารย2เมธัส ชูเวสและอาจารย2นิภรดา ยาวิราช พงศ2กร
พิทยา เผยแพร)ใน Proceeding of The 2nd International Conference of Multidisciplinary 
Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017) (pp. 380-386).  Nakhon 
Pathom Rajabhat University. 
  11. Clients Satisfaction on Health Care Service at Sri Moud Kao Health 
Promoting Hospital, Lampang Province. โดยรศ.ดร.สุดารัตน2  สิทธิสมบัติ เผยแพร)ใน (Proceedings) 
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การประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 3 (วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2561). วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา. 
  12. Health literacy and Health Behavior of Elder Persons with Diabetes and 
Hypertension attending at Sri Moud Kao Promoting Hospital, Lampang Province. โดยดร.สุภา
ภรณ2 อุดมลักษณ2 เผยแพร)ใน (Proceedings) การประชุมวิชาการนักศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 3 (วันท่ี 8-
10 กรกฎาคม 2561). วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. 
  13. สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผู ปXวยวิกฤต. โดยรศ.ดร.สุดารัตน2  สิทธิสมบัติ เผยแพร)
ใน วารสารพยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 2560: 44:4: หน า 36-48 
  14. วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู ท่ีมีภาวะหัวใจล มเหลว : การทบทวนอย)าง
เป7นระบบ.  โดยรศ.ดร .สุ ดารัตน2   สิทธิ สมบั ติ  เผยแพร) ใน พยาบาลสาร  คณะพยาบาลศาสตร2 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 2560: 44:4: หน า 71-80. 

 15. Health Status of Dependent Older People and Pattern of Care among 
Caregivers: A Case Study of Hong Ha Health Promoting Hospital, Lampang, Thailand. โดย 
อาจารย2ธณกฤษ  หม่ืนก อนแก ว เผยแพร)ใน Asian Journal for Public Opinion Research, vol.5(3), May 
2018, pp. 228-249. 
    16. การบริหาร-พัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ได นําไปใช เป7นแนวทางใน
การผลิตผลงานวิจัยของอาจารย2 

17. การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผู เรียน ได นําไปใช เป7นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด านวิชาการ 
 

รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.1-5-1 ระบบการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเนชั่น 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2558/Knowledge_Management_System_NTU_2558.pdf 

5.1-5-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง แต)งต้ังผู รับผิดชอบในแต)ละหน)วยงานเพ่ือดําเนินการจัดการความรู  
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_Responsible%20Order.pdf 

5.1-5-3 การอบรมเรื่อง “การจัดการความรู ท่ีเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย” วันท่ี 16 มีนาคม 2561 
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_QA_NTU160361.pptm 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Meeting_Report_KM.pdf 

5.1-5-4 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 6/2561 วาระท่ี 
4.1 หน า 10 
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%20%206-61.docx 
- ตารางแสดงประเด็นการจัดการความรู ของแต)ละหน)วยงาน 
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_Issues_2560_NTU.doc 
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5.1-5-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2561 วาระท่ี 
3.4 ติดตามความคืบหน าในการดําเนินงานการจัดการความรู  (KM) หน า 11 
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%20%209_61.docx 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 10-11/2561 
วาระท่ี 3.4 ติดตามความคืบหน าในการดําเนินงานการจัดการความรู  (KM) หน า 10 
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%2010-11_61.docx 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2561 วาระท่ี 
3.4 ความก าวหน าการดําเนินงานการจัดการความรู  (KM) หน า 18 
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%2012_61.docx 

5.1-5-6 ตารางแสดงBlogในการเผยแพร)การจัดการความรู ของแต)ละหน)วยงาน 
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_Issues_KMBlog_2560_NTU.doc 

5.1-5-7 การอบรมเรื่อง “การจัดการความรู ใน Blog ของมหาวิทยาลัย” 
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_KMBlog_Project_Report.pdf 

5.1-5-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 13/2561 วาระท่ี 
3.4 ติดตามความคืบหน าการดําเนินงานการจัดการความรู  (KM) หน า 9 
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%2013_61.docx 

5.1-5-9 ตารางแสดงประเด็นการจัดการความรู ของแต)ละหน)วยงาน 
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_Issues_2560_NTU.doc 

5.1-5-10 ตารางแสดงประเด็นการจัดการความรู ของแต)ละหน)วยงาน 
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_Issues_2560_NTU.doc 

5.1-5-11 บล็อกจัดการความรู มหาวิทยาลัยเนชั่น เพ่ือคณะและหน)วยงาน 

http://blog.nation.ac.th/ 
5.1-5-12 - บันทึกการเข าร)วมนําเสนอบทความทางวิชาการ เรื่องการศึกษาความสามารถในการแข)งขันเพ่ือ

การส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชธานีวิชาการ  ครั้งท่ี 3 ป,การศึกษา 2560 โดยอาจารย2ชินพันธ2   โรจนไพบูลย2 และคณะ 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/Approve_Aj%20Chinapund.pdf 
- บันทึกการสนับสนุนค)าตีพิมพ2บทความวิจัย เรื่องเแนวทางการพัฒนาการตลาดการท)องเท่ียว
และห)วงโซ)อุปทานการท)องเท่ียวเชิงเกษตรวิถีน)านแบบบูรณาการ ในวารสารวิชาการ สถาบัน
เทคโนโลยีแห)งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2) ป,ท่ี 4 ฉบับท่ี 2กรกฎาคม –
 ธันวาคม 2561 โดยอาจารย2 ดร.ฑัตษภร  ศรีสุข 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/Approve_Dr.Thatsaporn.pdf 
- การพัฒนาศักยภาพผู ดูแลผู สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน (กรณีศึกษาผู ดูแลในเขตรับผิดชอบ
ของ รพ.สต.ฮ)องห า ท่ีได รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. และ อปท.). หนังสือประมวลผล
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ในงาน Thailand Research Symposium 2017, สิงหาคม 
2560, หน า 533-545. 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/article_20180517142043.pdf 
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http://researchexpo.nrct.go.th/more_news.php?cid=16 
- Utilization of pretreated peanut hulls for the optimized bioproduction of 
cellulase by Pycnoporus Sanguineous.  Proceeding of The 2nd International 

Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable 

Development Goals (UNSDGs 2017) (pp. 380-386).  Nakhon Pathom Rajabhat 
University. 
http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017/data/files/vol%204%20proceedings.pdf 

- Patient’s Satisfaction on Health Care Service at Sri Moud Kao Health Promoting 
Hospital, Lampang Province. Proceeding in The 3rd Health, Research & Innovations 
Nursing Students Forum. P 47 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Proceeding%20in%20The%203rd%20Health,%20Research%20&%20Innovati
ons%20Nursing%20Students%20Forum.pdf 
- Health literacy and Health Behavior of Elder Persons with Diabetes and 
Hypertension attending at Sri Moud Kao Promoting Hospital, Lampang Province. 
Proceeding in The 3rd Health, Research & Innovations Nursing Students Forum. P 
46  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Proceeding%20in%20The%203rd%20Health,%20Research%20&%20Innovati
ons%20Nursing%20Students%20Forum.pdf 
- สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผู ปXวยวิกฤต วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม), ป,ท่ี 44: 
ฉบับ 4, หน า 36-48 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901 
- วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู ท่ีมีภาวะหัวใจล มเหลว : การทบทวนอย)างเป7นระบบ. 

พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 2560: 44:4: หน า 71-80. 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901 
- Health Status of Dependent Older People and Pattern of Care among 
Caregivers: A Case Study of Hong Ha Health Promoting Hospital, Lampang, 
Thailand.  Asian Journal for Public Opinion Research, vol.5(3), May 2018, pp. 228-
249. 
https://acoms.kisti.re.kr/journal.do?method=currentIssue&journalSeq=J000066&menuId=&introMenuId=0201 

5.1-5-13 ผลการดําเนินงานด านจัดการความรู  มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Report_KM_2560_NTU.pdf 
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ    
สายสนับสนุน 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2ในด านวิชาการ เทคนิคการสอน-การวัดผล 
การศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีมีการ
วิเคราะห2ข อมูลเชิงประจักษ2ของหน)วยงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2และบุคลากร ดังนี้ (5.1-6-1) 
1.1 มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส)งเสริมให บุคลากรเข าร)วมอบรม สัมมนา ท้ังภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยร)วมกับหน)วยงาน องค2กร อ่ืนๆ   
1.2 มหาวิทยาลัยให การส)งเสริมและการสนับสนุนในการทําวิจัย เขียนบทความทางวิชาการ การ

เผยแพร)ผลงานทางวิชาการ โดยจะพิจารณาจากความพร อมและศักยภาพของบุคลากรแต)ละ
บุคคล รวมท้ังการส)งเสริมและการสนับสนุนในการทําวิจัยในชั้นเรียนอีกด วย 

1.3 มหาวิทยาลัย สนับสนุนการเข าสู)ตําแหน)งทางวิชาการของคณาจารย2 
2. มีการบริหารและการพัฒนา คุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร โดยการให ทุนบุคลากรศึกษาต)อ

ในระดับปริญญาเอก  
3. มีการติดตามและรายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร (5.1-6-2) 

  

รายการหลักฐานอ*างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ างอิง 
5.1-6-1 แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2และบุคลากร ป,การศึกษา 2560 

  http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Plan_development_Personnel.pdf 
5.1-6-2 รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ป,การศึกษา 2560 

  http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_development_personnel.pdf 
 
7. การกํากับติดตามส-งเสริมสนับสนุนให*ทุกหน-วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด*านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด*วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ก. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดให มีการประเมิน
คุณภาพภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้ 
 1. ระดับหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จะมุ)งเน น
ท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจึงมี
ความสําคัญและสะท อนผลถึงการจัดการศึกษาอย)างมีคุณภาพ โดยคณะทํางานระดับคณะจะเป7นผู สื่อสาร
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แนวทางและข อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปสู)อาจารย2ประจําหลักสูตร ซ่ึงจะเป7น
ผู รับผิดชอบดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของตนเอง (5.1-7-1) ภายใต การกํากับดูแลของหัวหน า
สาขาวิชาและคณบดี ท้ังนี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรจะสะท อนและเชื่อมโยงไปยังผลการดําเนินงานจัด
การศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
 2. ระดับคณะวิชา ประกอบด วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร2 คณะบริหารธุรกิจ      
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 รวม 5 คณะ เพ่ือให การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเกิดการประสานเชื่อมโยงเป7นไปในแนวทางเดียวกัน คณะได มีการแต)งต้ังคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําคณะ (5.1-7-2) ทําหน าท่ีรับแนวทางและข อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยไปสื่อสารกับบุคลากรในหน)วยงานและนําสู)การดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะตนเองท่ี
สอดคล องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

3. ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยได มีการแต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 (5.1-7-3) เพ่ือให การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ดําเนินการอย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหน าท่ีกําหนดแนวทาง วางระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล องกับเกณฑ2และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด   

ข. มีการดําเนินงานด านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ วน ท้ังการควบคุมคุณภาพ        
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ     

1. การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในระดับหลักสูตรจะดําเนินการตามเกณฑ2และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) (5.1-7-4) โดยหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย เป7นผู กํากับดูแลตามลําดับข้ัน นอกจากนี้           
ทุกหลักสูตร ต องจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยมีแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน      
ป,การศึกษา 2560 (5.1-7-5) ของระดับหลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม 2561 ระดับคณะ ในเดือนสิงหาคม 2561 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-7-6) และระดับสถาบัน ในเดือนตุลาคม 2561                
โดยคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ (5.1-7-7) เพ่ือให ทราบจุดเด)นและโอกาสในการพัฒนาของหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน ซ่ึงจะเป7นแนวทางในการพัฒนา เสริมจุดเด)น และยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. การตรวจสอบคุณภาพ  
หลักสูตรรายงานผลการประกันคุณภาพแก)คณะท่ีสังกัด (5.1-7-8) และนําเสนอผลการตรวจประเมิน

หลักสูตรและคณะต)อผู บริหารในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-7-9) เพ่ือเป7นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และให ข อมูลท่ีมีประโยชน2อย)างยิ่งต)อผู บริหารและหน)วยงานต)างๆ อันจะก)อให เกิดประโยชน2
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 3. การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย)างต)อเนื่องเป7นประจําทุกป, 
โดยคณะกรรมการประเมินผู ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก  
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1) จัดทํารายงานประจําป,เสนอต)อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม
กําหนดเวลา โดยเป7นรายงานท่ีมีข อมูลครบถ วนตามท่ี สกอ. กําหนดใน CHE QA Online 
System พร อมท้ังเผยแพร)ข อมูลบนเว็บไซต2 (5.1-7-10) 

2) มหาวิทยาลัยได รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป, 2559 
เสนอต)อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (5.1-7-11) และสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา และให ข อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจําป,การศึกษา 2560 (5.1-7-12) 

 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.1-7-1 ผู รับผิดชอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ป,การศึกษา 2560 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Responsible_QA.pdf 
5.1-7-2 - คําสั่งท่ี มนช. 064/2560 เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Staff_Management_Of_IT_2560_All.pdf 
- การแต)งต้ังผู รับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะนิเทศศาสตร2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Responsible_QA.pdf 
- การแต)งต้ังผู รับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/5.1.6%202560.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ประจําป,
การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/QA%20Board%202561.pdf 
 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/social60/Committee%20of%20Academic%20and%20QA..pdf 

5.1-7-3 คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น   
ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Committee_Quality_Assurance.pdf 

5.1-7-4 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2557_QA_Handbook.pdf 
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5.1-7-5 ปฏิทินการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Activity_Plan_QA_2560.xlsx 

5.1-7-6 คําสั่งท่ี มนช. 022/2561 เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ศูนย2เนชั่นบางนา ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Assessors_QA.pdf 

5.1-7-7 คําสั่งท่ี มนช. 043/2561 เรื่อง แต)งต้ังกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Assessors_NTU.pdf 

5.1-7-8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 
13 กรกฎาคม 2561 วาระท่ี 4.1 พิจารณาผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Meetting_Report_IT_7_61_13_July_2018.pdf 
คณะนิเทศศาสตร2 
-รายงานการประชุมคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งท่ี 8/2560วันศุกร2ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
วาระท่ี 4.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting8%2017-8-2561.pdf 
-รายงานการประชุมคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งท่ี 8/2560 วันศุกร2ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
วาระท่ี 4.2 (ร)าง) รายงานผลการดําเนินงานคณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting8%2017-8-2561.pdf 
คณะบริหารธุรกิจ 
- รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบ
วาระท่ี 3.3 งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หน า 7 และระเบียบวาระท่ี 3.4 งานประกัน
คุณภาพระดับคณะฯ หน า 12  
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/7%2061%20Report_Meeting_business_7_2561%20%205-07-61.pdf 

5.1-7-9 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 17/2560                                                               
วันท่ี 8 กันยายน 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หน า 5 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_17_60..docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 20-21/2560                                               
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ หน า 8 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20-21_60.docx 
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5.1-7-10 รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการตรวจประเมิน ป,การศึกษา 2550-2559 
http://it.nation.ac.th/info/ 

5.1-7-11 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 22/2560                                                               
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ป,การศึกษา 2559 หน า 10 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_23_60..docx 

5.1-7-12 
 
 
 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 มกราคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป,การศึกษา 
2560 หน า 15-18 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2561_SAPA_REPORT_1.pdf 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป,การศึกษา 2560  
มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Improvement_Plan_NTU.pdf 
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ตัวบ-งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  ผลลัพธ2 
 

เปkาหมายป�การศึกษา 
2560  

บรรลุเปkาหมาย/ 
ไม-บรรลุเปkาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปkาหมายป�การศึกษา 
2561  

ระดับคะแนน 3.90 บรรลุเป�าหมาย 4.08 ระดับคะแนน  4.15 
 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ ในป,การศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 5 คณะวิชา 
พบว)า ผลการบริหารงานของคณะ ระดับคะแนนเท)ากับ 4.08 
 

คณะวิชา คะแนนผลการประเมิน 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. คณะนิเทศศาสตร2 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
5. คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
 

3.51 
4.01 
4.34 
4.05 
4.51 

4.08 คะแนน 
 
รายการหลักฐานอ*างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.2-1 รายงานผลการตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หน า 8 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Information_Technology.pdf 
5.2-2 รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร2 หน า 7 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Comart.pdf 
5.2-3 รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจ หน า 8 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Business.pdf 
5.2-4 รายงานผลการตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ หน า 11-12 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Public_Health.pdf 
5.2-5 รายงานผลการตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 หน า 9-10 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Social_science.pdf 
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ตัวบ-งช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ-งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
  

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2560  

บรรลุเปkาหมาย/ 
ไม-บรรลุเปkาหมาย 

คะแนน 
ท่ีประเมินตนเอง 

เปkาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

6 ข อ 
 

ไม)บรรลุเป�าหมาย 4 คะแนน 6 ข อ 

 

เกณฑ2มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให*เป?นไปตาม
องค2ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ให เป7นไปตามองค2ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ โดยได กําหนดให ทุกหลักสูตร ทุกคณะ      
มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามคู)มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-1-1) และ
คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 (5.3-1-2) เพ่ือให เป7นไปตาม
องค2ประกอบและตัวบ)งชี้คุณภาพภายใต ระบบ หลักเกณฑ2 และวิธีการประกันคุณภาพตามเกณฑ2มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-1-3) ท้ังนี้ทุกหน)วยงานต้ังแต)ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ต องรับการประเมินคุณภาพภายในเป7นประจําทุกป, โดยหน)วยงานต องนําผลการประเมิน
และคําแนะนําท่ีได รับจากการประเมินไปใช พัฒนาคุณภาพ ส)งผลให มีการปรับกระบวนการทํางานใหม)ท่ีมีการ
ดําเนินงานต้ังแต)ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

กลไกสําคัญท่ีทําหน าท่ีหลักในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร และ
คณะ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มหาวิทยาลัย และงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา (5.3-1-4)  โดยมีเครื่องมือสําคัญท่ีช)วยในการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน คือ การประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท่ีมีวาระในการกํากับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรและคณะ  เช)น การกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.3-1-5) การมอบหมาย
หน าท่ีผู รับผิดชอบในแต)ละตัวบ)งชี้ (5.3-1-6) ให แก)ผู รับผิดชอบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน เพ่ือนําไปสู)การปฎิบัติ/ดําเนินงาน และปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเป7นรูปธรรม  
เป7นต น 
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   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.3-1-1 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2557_QA_Handbook.pdf 
 

5.3-1-2 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_NTU_QA_Handbook.pdf 
 

5.3-1-3 หลักเกณฑ2 และวิธีการประกันคุณภาพตามเกณฑ2มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2557/Rules_IQA_2557.pdf 
 

5.3-1-4 - คําสั่งท่ี มนช. 064/2560 เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Staff_Management_Of_IT_2560_All.pdf 
- การแต)งต้ังผู รับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะนิเทศศาสตร2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Responsible_QA.pdf 
- การแต)งต้ังผู รับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/5.1.6%202560.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ประจําป,
การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/QA%20Board%202561.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/social60/Committee%20of%20Academic%20and%20QA..pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น   
ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Committee_Quality_Assurance.pdf 
 

5.3-1-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 24/2560                                                               
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.2 ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ ป,การศึกษา 2560 หน า 7 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_24_60.docx 
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5.3-1-6 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 2/2561 
วันท่ี 25 มกราคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 3.3.1 ผู รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะวิชา สถาบัน 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_2_2561.docx 

 
 
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให*เป?นไปตามระบบท่ีกําหนดในข*อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให*กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ผ)านกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย (5.3-2-1) ในการกําหนดแนวทางและติดตามผล  
การดําเนินงาน โดยเริ่มต้ังแต)การกําหนดให ทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีมีการเรียนการสอนในป,การศึกษา 2560 
ต องได รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (5.3-2-2) ท้ังนี้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได 
กําหนดรูปแบบของ มคอ.7 ท่ีเป7นรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร 
เพ่ือให ทุกหลักสูตรมีรูปแบบการรายงานท่ีเหมือนกันและสามารถใช ในการรายงาน TQF และ SAR ได ในเล)ม
เดียวกัน (5.3-2-3) ส)วนในระดับคณะ ระดับสถาบัน ใช รูปแบบรายงานผลการดําเนินงาน ท่ีงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาได กําหนดรูปแบบไว เช)นกัน (5.3-2-4 และ 5.3-2-5) และรายงานผลการติดตาม  
การดําเนินงานให กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาผ)านทางการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีวาระในการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ (5.3-2-6)  
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.3-2-1 - คําสั่งท่ี มนช. 064/2560 เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Staff_Management_Of_IT_2560_All.pdf 
- การแต)งต้ังผู รับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะนิเทศศาสตร2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Responsible_QA.pdf 
- การแต)งต้ังผู รับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/5.1.6%202560.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ประจําป,
การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/QA%20Board%202561.pdf 
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- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/social60/Committee%20of%20Academic%20and%20QA..pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น   
ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Committee_Quality_Assurance.pdf 

5.3-2-2 ปฏิทินการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Activity_Plan_QA_2560.xlsx 

 

5.3-2-3 - คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_NTU_QA_Handbook.pdf 
- แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร 
  http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Template_TQF_7_2560.pdf 
 

5.3-2-4 แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับคณะ 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Template_SAR_Faculty_2560.pdf 

 

5.3-2-5 แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับสถาบัน 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Template_SAR_NTU.pdf 

5.3-2-6 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 19/2560                                                               
วันท่ี 6 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.1 การลงข อมูลมคอ.7 และรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในระบบ Che QA Online 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_19_60..docx 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 19/2560                                                               
วันท่ี 6 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_19_60..docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 24/2560                                                               
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 
2560 หน า 6-7 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_24_60.docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 24/2560                                                               
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.2 ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ ป,การศึกษา 2560 หน า 7 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_24_60.docx 
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- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 2/2561 
วันท่ี 25 มกราคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 3.3.1 ผู รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะวิชา สถาบัน 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_2_2561.docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 14/2561 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 3.3.1 ความก าวหน าการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะวิชา และ ศูนย2เนชั่นบางนา 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_14_2561.docx 
 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให*เกิดผลตามองค2ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ 
ตลอดป,การศึกษา 2560 ประกอบด วย 
 การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยได มีการแต)งต้ังคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ผ)านกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (5.3-3-1) และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และสถาบัน (5.3-3-2)  
 การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน มหาวิทยาลัยได มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใช ในการ
ดําเนินงานรับการตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบัน อีกท้ังยังสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (5.3-3-3)  
 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ2หรือเครื่องมือต)างๆ เพ่ือใช ในการทํางานด านการประกันคุณภาพท้ังใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ไม)ว)าจะเป7นอุปกรณ2ท่ีใช ในการทํางานประจําวัน (คอมพิวเตอร2 เครื่องพิมพ2 
เครื่องสแกน กระดาษ เครื่องฉายฯลฯ) ท้ังนี้ ในส)วนท่ีมหาวิทยาลัยได ดําเนินการเป7นส)วนกลางให  คือ        
การสร างแบบฟอร2มการรายงานผลการดําเนินงาน เช)น แนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร แบบฟอร2มรายงานผล 
การดําเนินงานระดับคณะ (5.3-3-4) คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (5.3-3-5)    
ท่ีให ทุกหน)วยงานในสังกัดได ใช เป7นแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมือนกัน ซ่ึงเป7นคู)มือท่ีแตกต)างจากของ สกอ. 
เพราะได เพ่ิมเติมแบบฟอร2มต)างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินงานในระดับหลักสูตรและคณะในด านเครื่องมือช)วยในการเก็บและ
ประมวลผลข อมูลในรูปแบบของสารสนเทศท่ีประกอบด วยข อมูลต)างๆ ท่ีทุกหน)วยงานต องใช ให เป7นข อมูล
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อันหนึ่งอันเดียวกัน เช)น ระบบฐานข อมูลการประกันคุณภาพ ข อมูลด านบุคลากร ด านการวิจัย เป7นต น     
(5.3-3-6) 
  

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.3-3-1 - คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น   

ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Committee_Quality_Assurance.pdf 

5.3-3-2 - คําสั่งท่ี มนช. 022/2561 เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ศูนย2เนชั่นบางนา ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Assessors_QA.pdf 
- คําสั่งท่ี มนช. 043/2561 เรื่อง แต)งต้ังกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Assessors_NTU.pdf 
 

5.3-3-3 - การอบรม สัมมนาของอาจารย2ประจําคณะนิเทศศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Report_Develop_Teacher.pdf 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลกรประจําป, 2560 คณะบริหารธุรกิจ 
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/HR%20RE%2020180621162142.pdf 
- รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากรอาจารย2เจ าหน าท่ีคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 
2560 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Report%20Develop%20Employee%202560.pdf 

- การอบรม สัมมนาของอาจารย2ประจําคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2   
http://doc.nation.ac.th/social60/Seminar%20Report.pdf 
- รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ป,การศึกษา 2560  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_development_personnel.pdf 
 

5.3-3-4 - แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร   
  http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Template_TQF_7_2560.pdf 
- แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับคณะ 
  http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Template_SAR_Faculty_2560.pdf 

 

5.3-3-5 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_NTU_QA_Handbook.pdf 
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5.3-3-6 - e-Documents งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/? 
- ระบบฐานข อมูลบุคลากรเพ่ือจัดเก็บข อมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต)าง ๆ เช)น 
รายงานการปฏิบัติงาน  
http://it.nation.ac.th/intranet/ 
- ระบบฐานข อมูลผลงานวิจัยและงานสร างสรรค2เพ่ือรวบรวม และเผยแพร)รายงานการวิจัย  
http://it.nation.ac.th/studentresearch/ 
 

 
4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ-านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน 
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป,การศึกษา 2559 เสนอต)อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา (5.3-4-1) และมหาวิทยาลัยได ปรับกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน 
ป,การศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัยได กําหนดไว ในแผนการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 
2560 (5.3-4-2) เริ่มจากการดําเนินงานในระดับหลักสูตรด วยตัวบ)งชี้ของสกอ. และ TQF ตามคู)มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-4-3) 
เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ทุกหลักสูตรจะต องรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และให หลักสูตร
นําผลท่ีได จากการประเมินนั้นเข าสู)การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือท่ีคณะจะรับการประเมิน 
เช)นเดียวกันกับการดําเนินงานในระดับคณะ เม่ือคณะดําเนินการประเมินแล วเสร็จจะนําผลการประเมินเข าสู)
การพิจารณาของกรรมการประจําคณะก)อน เพ่ือส)งรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ เข าสู)การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (5.3-4-4) พิจารณาตามลําดับก)อนท่ี
มหาวิทยาลัยจะรับการประเมิน และเม่ือมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินแล วเสร็จจะนําผลการประเมินเข าสู)
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต)อไป  

    
   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.3-4-1 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 มกราคม 2561 ระเบียบ

วาระท่ี 1.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2559  
หน า 4 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2561_SAPA_REPORT_1.pdf 

5.3-4-2 ปฏิทินการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Activity_Plan_QA_2560.xlsx 
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5.3-4-3 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2557_QA_Handbook.pdf 

 

5.3-4-4 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 17/2560                                                               
วันท่ี  8  กันยายน  2560ระเบียบวาระท่ี 3.3.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_17_60..docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 20-21/2560                                                               
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20-21_60.docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 22/2560                                                               
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระท่ี 3.3.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ป,การศึกษา 2559 
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_22_60.docx 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 7/2561  
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 วาระท่ี 4.1 พิจารณาผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) 
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Meetting_Report_IT_7_61_13_July_2018.pdf 
คณะนิเทศศาสตร2 
-รายงานการประชุมคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งท่ี 8/2560วันศุกร2ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วาระ
ท่ี 4.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting8%2017-8-2561.pdf 
-รายงานการประชุมคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งท่ี 8/2560 วันศุกร2ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วาระ
ท่ี 4.2 (ร)าง) รายงานผลการดําเนนิงานคณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting8%2017-8-2561.pdf 
คณะบริหารธุรกิจ 
- รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระ
ท่ี 3.3 งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หน า 7 และระเบียบวาระท่ี 3.4 งานประกันคุณภาพ
ระดับคณะฯ หน า 12  
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/7%2061%20Report_Meeting_business_7_2561%20%205-07-61.pdf 
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5. นําผลการประเมินและข*อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร และการดําเนินงานของคณะ
ให*มีคุณภาพดีข้ึนอย-างต-อเนื่อง 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป,การศึกษา 2559 เสนอต)อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา (5.3-5-1) หลังจากท่ีผ)านการพิจารณาและให ข อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแล ว คณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะก็ได มีการนําข อเสนอแนะ  
ต)าง ๆ โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําป,การศึกษา 2560      
(5.3-5-2) เพ่ือปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตร และการดําเนินงานของคณะให มีคุณภาพดีข้ึนอย)างต)อเนื่อง 
 

   รายการหลักฐานอ*างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.3-5-1 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 มกราคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น 2559  
หน า 4 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2561_SAPA_REPORT_1.pdf 
 

5.3-3-2 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 ระดับคณะและ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Improvement_Plan_IT.pdf 

  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 2560 คณะนิเทศศาสตร2  
     http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Improvement_Plan_Comart.pdf 
   - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ  
     http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Improvement_Plan_Business.pdf 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
    http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Improvement_Plan_Health_Science.pdf 

  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 2560 คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 
     http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Improvement_Plan_Social%20Science.pdf 

  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 
         http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Improvement_Plan_NTU.pdf 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ-านองค2ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนในป,การศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย 
จํานวนท้ังสิ้น 8 หลักสูตร พบว)า หลักสูตรผ)านการประเมินในองค2ประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน  จํานวน 
7 หลักสูตร และไม)ผ)านการประเมินในองค2ประกอบท่ี 1  : การกํากับมาตรฐาน  จํานวน 1 หลักสูตร คือ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 

 

   รายการหลักฐานอ*างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง 
5.3-6-1 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_TQF_7_BCA.pdf 

 

5.3-6-2 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BACC.pdf 
 

5.3-6-3 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BBA.pdf 
 

5.3-6-4 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BCOM.pdf 
 

5.3-6-5 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BPA.pdf 
 

5.3-6-6 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BCS.pdf 
 

5.3-6-7 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_BPH.pdf 
 

5.3-6-8 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_MBA.pdf 
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค2ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ-งช้ีของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน     ����  กลุ)ม ข     สถาบันท่ีเน นระดับปริญญาตรี 
     

องค2ประกอบคุณภาพ ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ2 สกอ.) 
องค2ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 

ระดับคะแนน 3.34 
 

3.34 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.2 อาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ร อยละ 25.33 3.17 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.3 อาจารย2ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน)ง
ทางวิชาการ 
 

ร อยละ 10.67 0.89 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 6 ข อ 5 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6 ข อ 5 

เฉล่ียคะแนนองค2ประกอบท่ี 1  3.48 
องค2ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร างสรรค2 6 ข อ 5 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร างสรรค2  ร อยละ 18.17  3.63 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการและอาจารย2
ประจําและนักวิจัย ร อยละ 19.62 3.92 

เฉล่ียคะแนน องค2ประกอบท่ี 2  4.18 
องค2ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก)สังคม 
 

6 ข อ 5 
เฉล่ียคะแนน องค2ประกอบท่ี 3  5.00 

องค2ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
 6 ข อ 5 

เฉล่ียคะแนนองค2ประกอบท่ี 4  5.00 
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องค2ประกอบคุณภาพ ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ2 สกอ.) 
องค2ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
   ตัวบ)งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ 
การกํากับติดตามผลลัพธ2ตามพันธกิจ  
กลุ)มสถาบันและเอกลักษณ2ของสถาบัน    

7 ข อ 5 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ระดับคะแนน 4.08 4.08 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 
 

 

 5 ข อ 4 
เฉล่ียคะแนนองค2ประกอบท่ี 5  4.36 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ-งช้ีของ 

ทุกองค2ประกอบ 
53.03/13 4.08 
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ตารางข*อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเนชั่น (Common Data Set) มหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2560 

 
ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
จํานวนหลักสูตร 

1 จํานวนหลักสูตรที่เปHดสอนทั้งหมด 8 1 3 1 1 2 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 7 1 2 1 1 2 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 1  1    
4 - ---ระดับปริญญาโท       
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง       
6 - ---ระดับปริญญาเอก       
7 - ---จํานวนศูนย2จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด 1   1   

จํานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง 
8 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 1   1   
9 - ---ระดับปริญญาตรี 1   1   
10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต       
11 - ---ระดับปริญญาโท       
12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง       
13 - ---ระดับปริญญาเอก       

จํานวนนักศึกษา 
14 จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 792 52 176 397 149 18 
15 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 792 52 166 397 149 18 
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
16 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต       
17 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 10  10    
18 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     
19 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก      

จํานวนอาจารย2จําแนกตามตําแหน-งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 

20 
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต)อ 75 20 25 13 9 8 

21 
- -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต)อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท)า        

22 
- -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต)อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท)า 56 12 20 12 5 7 

23 - -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต)อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท)า  19 8 5 1 4 1 

24 จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งอาจารย2 75 20 25 13 9 8 

25 
- ---จํานวนอาจารย2ประจํา (ที่ไม)มีตําแหน)งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท)า       

26 
- ---จํานวนอาจารย2ประจํา (ที่ไม)มีตําแหน)งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท)า 55 11 20 12 5 7 
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 

27 
- ---จํานวนอาจารย2ประจํา (ที่ไม)มีตําแหน)งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท)า 15 7 5 1 1 1 

28 
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งผู ช)วย
ศาสตราจารย2 5 1  1 1 2 

29 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งผู ช)วยศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท)า       

30 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งผู ช)วยศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท)า 2   1  1 

31 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งผู ช)วยศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท)า 2 1   1  

32 
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งรอง
ศาสตราจารย2 3 1   2  

33 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท)า       

34 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท)า 1 1     

35 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท)า 2    2  

36 จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งศาสตราจารย2       
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 

37 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท)า       

38 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท)า       

39 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท)า       

คุณวุฒิอาจารย2ประจําหลักสูตร 
40 จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 75 20 25 13 9 8 
41 - - --ระดับปริญญาตรี       
42 - - --ระดับ ป.บัณฑิต       
43 - - --ระดับปริญญาโท 56 12 20 12 5 7 
44 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง       
45 - - --ระดับปริญญาเอก 19 8 5 1 4 1 
46 จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน)งทางวิชาการ 8 2  1 3 2 
47 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่ไม)มีตําแหน)งทาง

วิชาการ  67 18 25 12 6 6 
48 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งผู ช)วย

ศาสตราจารย2 3    1 2 
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
49 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งรอง

ศาสตราจารย2 2    2  
50 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งศาสตราจารย2     

ผลงานทางวิชาการของอาจารย2ประจําหลักสูตร 

51 
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย2ประจํา
หลักสูตร 23  13 3 7  

52 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 7  6  1  

53 - - --บทบสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม)อยู)ในฐานข อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว)าด วย หลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศให ทราบเป7นการทั่วไป และแจ งให  กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่ออก54ประกาศารฉบับ
สมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)
ในฐานข อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

4 

 

1 1 3 
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว)าด วย หลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศให ทราบเป7นการทั่วไป และแจ งให  กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่ออกประกาศ 

54 - - --ผลงานที่ได รับการจดอนุสิทธิบัตร       
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข อมูล TCI กลุ)มที่ 2 7 1 5 1   
56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม)อยู)ในฐานข อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว)าด วย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศให ทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจ งให   กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต)
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข อมูล TCI กลุ)มที่ 1 

9 6 1  2  
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
57 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว)าด วย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1    1  

58 - - --ผลงานได รับการจดสิทธิบัตร       
59 - - --ผลงานวิชาการรับใช สังคมที่ได รับการประเมินผ)านเกณฑ2

การขอตําแหน)งทางวิชาการแล ว       
60 - - --ผลงานวิจัยที่หน)วยงานหรือองค2กรระดับชาติว)าจ างให 

ดําเนินการ       
61 - - --ผลงานค นพบพันธุ2พืช พันธุ2สัตว2 ที่ค นพบใหม)และได รับ

การจดทะเบียน       
62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได รับการประเมินผ)าน

เกณฑ2การขอตําแหน)งทางวิชาการแล ว       
63 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ)านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ2การประเมินตําแหน)งทางวิชาการแต)ไม)ได นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน)งทางวิชาการ       

64 - - --จํานวนงานสร างสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online       
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
65 - - --จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับ

สถาบัน       
66 - - --จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับชาติ       
67 - - --จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับความ

ร)วมมือระหว)างประเทศ     
68 - - --จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน       
69 - - --จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับ

นานาชาติ        
70 - - -จํานวนบทความของอาจารย2ประจําหลักสูตรปริญญาเอก

ที่ได รับการอ างอิงในฐานข อมูล TCI และ Scopus ต)อจํานวน
อาจารย2ประจําหลักสูตร     

การมีงานทําของบัณฑิต 
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 129 13 49 26 41  
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี

งานทําภายใน 1 ป, หลังสําเร็จการศึกษา 129 13 49 26 41  
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได งานทําหลังสําเร็จ

การศึกษา (ไม)นับรวมผู ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 98 1 36 23 38  
74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 30 12 9 7 2  
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
75 จํานวนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก)อนเข า

ศึกษา       
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได 

ประจําอยู)แล ว       
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต)อระดับบัณฑิตศึกษา 2   2   
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท       
79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ2ทหาร     
80 เงินเดือนหรือรายได ต)อเดือน ของผู สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค)าเฉลี่ย) 17,473 13,430 16,813 17,274 13,526  
81 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ างที่มีต)อผู สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕) 4.53 4.55 4.54 4.52 4.53  

ผลงานทางวิชาการของผู*สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

82 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได รับการตีพิมพ2หรือเผยแพร) 5  5    

83 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่มีการตีพิมพ2ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง        

84 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 5  5    
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
85 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานข อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด วยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป7นประกาศให ทราบทั่วไปและแจ ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต)วันที่ออกประกาศ 

      

86 - ---ผลงานที่ได รับการจดอนุสิทธิบัตร     

87 
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข อมูล TCI กลุ)มที่ 2     

88 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม)อยู)ในฐานข อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด วยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป7นประกาศให ทราบทั่วไปและแจ ง ก.พ.อ./     
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต)วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ2ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข อมูล TCI กลุ)มที่ 1 

89 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู)ในฐานข อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด วย
หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด วยหลักเกณฑ2
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556     

90 - ---ผลงานที่ได รับการจดสิทธิบัตร     

91 
- ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online     

92 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน     
93 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับชาติ     
94 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับความ

ร)วมมือระหว)างประเทศ     
95 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาค

อาเซียน     
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
96 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับ

นานาชาติ      
97 จํานวนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป,

การศึกษาที่เป7นวงรอบประเมิน) 
 

5  5    

ผลงานทางวิชาการของผู*สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
98 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ได รับการตีพิมพ2หรือเผยแพร)     
99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ      
100 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานข อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด วยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศให ทราบทั่วไปและแจ ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต)วันที่ออกประกาศ     
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
 101 - ---ผลงานที่ได รับการจดอนุสิทธิบัตร     
102 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข อมูล TCI กลุ)มที่ 2     
103 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ไม)อยู)ในฐานข อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด วยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศให ทราบทั่วไปและแจ ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต)วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ2ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข อมูล TCI กลุ)มที่ 1     

104 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู)ในฐานข อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด วย
หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด วยหลักเกณฑ2
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556     
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
105 - ---ผลงานที่ได รับการจดสิทธิบัตร     
106 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online     
107 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน     

 108 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับชาติ     
109 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับความ

ร)วมมือระหว)างประเทศ     
110 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาค

อาเซียน     
111 - ---จํานวนงานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับ

นานาชาติ      
112 จํานวนผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป,

การศึกษาที่เป7นวงรอบประเมิน)     
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท-า 
 113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท)า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 793.14 207.08 156.85 287.03 115.75 11.81 
 114 - ---ระดับอนุปริญญา       
 115 - ---ระดับปริญญาตรี 778.51 207.08 142.22 287.03 115.75 11.81 
 116 - ---ระดับ ป.บัณฑิต       
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
 117 - ---ระดับปริญญาโท 14.63  14.63    
 118 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง     
119 - ---ระดับปริญญาเอก 

     
จํานวนเงินสนับสนุน 
120 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2จากภายใน

สถาบัน 684,000  645,000 34,000  5,000 
 121 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 5000     5,000 
 122 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
 123 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 679,000  645,000 34,000   
124 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร างสรรค2จากภายนอก

สถาบัน 3,240,304.34 575,137.67 126,900 2,250,400 161,666.67 12,6200 
 125 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 161,666.67    161,666.67  
 126 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
 127 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
128 จํานวนอาจารย2ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม)นับรวมผู ลาศึกษา

ต)อ) 75 20 25 13 9 8 
 129 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 8     8 
 130 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 9    9  
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
 131 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 58 20 25 13   
132 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม)นับรวมผู ลาศึกษา

ต)อ)       
 133 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
 134 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
 135 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
 136 จํานวนอาจารย2ประจําที่ลาศึกษาต)อ       
 137 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
 138 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
 139 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2        
 140 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต)อ     
 141 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
 142 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
 143 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2     
ผลงานทางวิชาการของอาจารย2ประจําและนักวิจัย 
144 จํานวนผลงานงานทางวิชาการของอาจารย2ประจําและนักวิจัย 30 7 13 3 7  
145 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 6  6    
 146 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
 147 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
 148 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 6  6    
149 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานข อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว)า
ด วย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศให ทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจ งให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่
ออกประกาศ 

5  1 1 3  

150 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
151 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 3    3  
152 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 2 1 1    
153 ผลงานที่ได รับการจดอนุสิทธิบัตร       
154 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
155 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
156 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
157 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน 7 1 5 1   
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข อมูล TCI กลุ)มที่ 2 

158 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
159 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
160 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 7 1 5 1   
161 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม)อยู)ในฐานข อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว)า
ด วย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศให ทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจ งให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข อมูล TCI กลุ)มที่ 1 

9 6 1  2  

162 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
163 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 2    2  
164 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 7 6 1    
165 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

    1  
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว)าด วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

166 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
167 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 1    1  
168 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
169 ผลงานได รับการจดสิทธิบัตร       
170 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
171 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ     
172 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2     
173 ผลงานวิชาการรับใช สังคมที่ได รับการประเมินผ)านเกณฑ2การ

ขอตําแหน)งทางวิชาการแล ว     
174 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี     
175 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ     
176 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2     

177 
ผลงานวิจัยที่หน)วยงานหรือองค2กรระดับชาติว)าจ างให 
ดําเนินการ       

178 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
179 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
180 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
181 ผลงานค นพบพันธุ2พืช พันธุ2สัตว2 ที่ค นพบใหม)และได รับการจด

ทะเบียน       
182 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี     
183 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ     
184 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2     

185 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได รับการประเมินผ)านเกณฑ2
การขอตําแหน)งทางวิชาการแล ว     

186 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี     
187 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ     
188 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2     
189 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ)านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ2การประเมินตําแหน)งทางวิชาการ แต)ไม)ได นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน)งทางวิชาการ     

190 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี     
191 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ     
192 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2     
193 งานสร างสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเล็กทรอนิกส2 online     
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
194 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี     
195 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ     
196 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2     
197 งานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน     
198 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี     
199 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ     
200 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2     
201 งานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับชาติ       
202 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
203 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
204 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
205 งานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับความร)วมมือ

ระหว)างประเทศ       
206 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
207 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
208 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
209 งานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาคอาเซียน       
210 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
211 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะ

สังคมศาสตร2ฯ 
คณะ

บริหารธุรกิจ 
คณะ 

นิเทศฯ 
คณะ

วิทยาศาสตร2ฯ 
คณะ

เทคโนโลยีฯ 
212 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
213 งานสร างสรรค2ที่ได รับการเผยแพร)ในระดับนานาชาติ       
214 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี       
215 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ       
216 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       

 
 

 
 
 
 
 

 


