รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2560
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561)

มหาวิทยาลัยเนชั่น
(ปรับหลังประเมิน)

คํานํา
มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใตกรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคู)มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับป,การศึกษา 2557 ที่พัฒนาตัวบ)งชี้และเกณฑ2การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดั บหลั กสูต ร ระดั บคณะวิช า และระดั บสถาบัน ซึ่ งมุ)งเนนการประเมิ นผลลัพธ2 และ
กระบวนการที่เป7นระบบ ภายใตการดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ เป7นการประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 โดยใชขอมูลการดําเนินงานระหว)างวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ถึง 31 กรกฎาคม 2561 การประเมินคุณภาพภายในใชเกณฑ2การประเมินตามองค2ประกอบและตัวบ)งชี้ที่ สกอ.
กําหนดในระดับสถาบัน ซึ่งประกอบดวย 5 องค2ประกอบ 13 ตัวบ)งชี้ ไดแก) องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม องค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค2เพื่อนําเสนอระดับคุณภาพการดําเนินงาน
ตามภารกิจดานต)างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป7นสถาบันที่มุ)งเนนพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (สถาบันกลุ)ม ข)
มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท)านที่
เป7นกระจกเงาสะทอนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป7นสิ่งสําคัญอย)างยิ่งที่จะนําไปใชแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด อันจะนําไปสู)การสรางคุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา สังคม และประเทศชาติต)อไป

ผูช)วยศาสตราจารย2 ดร.กฤษฎา ตันเปาว2
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ก

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผู*บริหาร
ส-วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนชั่น
ประวัติความเป7นมาและสภาพปGจจุบันมหาวิทยาลัยเนชั่น
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน2 พันธกิจ วัตถุประสงค2
เอกลักษณ2 อัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย
โครงสรางองค2กร
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปHดสอน
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารย2และบุคลากร
ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป,การศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเนชั่น

หน*า
ก
ข
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
8
10

ส-วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค2ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน
องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค2ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ)งชี้ของ สกอ.

16
38
68
80
87
122

ส-วนที่ 3 ภาคผนวก
ตารางขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเนชั่น (Common Data Set)
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ข

บทสรุปผู*บริหาร
มหาวิทยาลัยเนชั่นไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ ซึ่งเป7นการประเมินผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 โดยใชขอมูลการดําเนินงานระหว)าง
วัน ที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึ ง 31 กรกฎาคม 2561 โดยใช เกณฑ2 การประเมิ นตามองค2 ป ระกอบและตัว บ) งชี้
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดในระดับสถาบัน ซึ่งประกอบดวย 5 องค2ประกอบ 13
ตัวบ)งชี้ ไดแก) องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย องค2ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ โดยมี
วัตถุประสงค2เพื่อนําเสนอระดับคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจดานต)างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป7นสถาบัน
ที่มุ)งเนนพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (สถาบันกลุ)ม ข)
รายงานผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ส)วน คือ ส)วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนชั่น ส)วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค2ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน ประกอบดวยองค2ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค2ป ระกอบที่ 5 การบริหารจั ดการ และตารางสรุปการประเมินตามองค2ป ระกอบ
คุณภาพเฉพาะตัวบ)งชี้ของ สกอ. และส)วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบดวย ตารางขอมูลพื้นฐาน (Common
Data Set) มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2560 ในภาพรวมตามองค2ประกอบคุณภาพ
อยู-ในระดับ “ ดี ” คะแนนเฉลี่ย 4.08 พบว-า
1) ดานปGจจัยนําเขาอยู)ในระดับพอใช
มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 2.56
2) ดานกระบวนการอยู)ในระดับดีมาก
มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 4.86
3) ดานผลผลิตอยู)ในระดับดี
มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 3.78
และเมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค2ประกอบคุณภาพ พบว)า
องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ย 3.48 ระดับพอใช
องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ย 4.18 ระดับดี
องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก
องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก
องค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย 4.36 ระดับดี
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ส-วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนชั่น
1.1 ประวัติความเป?นมาและสภาพป@จจุบันมหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว)า “มหาวิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปHด
การเรียนการสอน ตั้งแต)ป, พ.ศ. 2531 ดําเนินการเริ่มแรกโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549
ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก “วิทยาลัยโยนก” เป7น
“มหาวิทยาลัยโยนก”
มหาวิทยาลัย เนชั่น ผลิ ตบัณฑิต ที่มีคุณภาพใหแก)สั งคมดวยกระบวนการเรีย นการสอนที่ มุ)งเน นให
นักศึกษาเป7นนักคิด ใฝXรู ทั้งในดานวิชาการ และการประยุกต2ใชกับกิจกรรม ฝYกใหนักศึกษามีประสบการณ2จริง
สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่การงานไดอย)างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีภูมิทัศน2ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต)อ
การเรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานต)างๆ อาทิ หอสมุด หอพักชาย
หญิง สนามกีฬา สระว)ายน้ํา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึ กษาธิการ โดยคํ าแนะนํา ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอนุญาตให มหาวิทยาลัยโยนก เปลี่ยนชื่อเป7น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” จนถึงปGจจุบัน มหาวิทยาลัย
เปHดสอนมาแลวเป7นระยะเวลา 29 ป, มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 7,885 คน แบ)งเป7นระดับปริญญาตรี จํานวน
6,359 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 1,526 คน
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน2 พันธกิจ วัตถุประสงค2
ปรัชญา
“ปGญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life)
ปณิธาน
มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น มุ) ง มั่ น ในการสร างสรรค2 บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพด วยการเรี ย นการสอนที่ เ น นผล
(Outcome – Based Learning) เป7นสําคัญ ใหการอบรมและฝYกฝนที่เนนวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”
วิสัยทัศน2 (Vision)
“มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ)งสรางเสริมการเรียนรูดวยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝXเรียนรูต)อเนื่อง”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2 รวมทั้งถ)ายโอนความรู และใหบริการเชิงวิชาการ วิชาชีพ
แก)สังคม
3. สนับสนุนการถ)ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปGญญาทองถิ่น
4. บริหารจัดการองค2กรใหเขมแข็ง และเติบโตอย)างมีคุณภาพ
2

วัตถุประสงค2 (Objective)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ ใฝXเรียนรูและมีคุณธรรม
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถถ)ายโอนความรูใหสังคม
3. เพื่อสนับสนุนการถ)ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปGญญาทองถิ่นใหสืบเนื่อง
4. บริหารจัดการองค2กรใหมีความเขมแข็ง ในดานบุคลากรและดานปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเติบโต
อย)างมีคุณภาพ
1.3 เอกลักษณ2 อัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ2
เอกลักษณ2ของมหาวิทยาลัย คือ “เรียนกับมืออาชีพ และบัณฑิตจิตอาสา”
อัตลักษณ2
1. ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skills)
2. ทักษะดานการสื่อสาร (Communication Skills)
3. ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Skills)
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1.4 โครงสร*างองค2กร
แผนภูมิโครงสร*างมหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเนชั่น

สํานักงานมหาวิทยาลัย

ส-วนงานบริหาร

ส-วนงานพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาการ

งานเลขานุการ

งานบัญชีการเงิน ทรัพย2สิน
และงบประมาณ

งานทะเบียนและประมวลผล

สํานักพัฒนานักศึกษา

คณะวิชา
Faculty

กลุ-มพันธมิตรธุรกิจ
Business Alliances

ส-วนงานวิจัยและบริการวิชาการ
Research and Academic
Services Groups

ศูนย2เนชั่นบางนา
Nation University
Bangna Center

งานกิจกรรมนักศึกษา
สํานักงานศูนย2บางนา

คณะบริหารธุรกิจ
ดานทีวีและการสื่อสาร

งานแผนงาน

งาน พัฒนาอาชีพ
งานธุรการและสารบรรณ
งานหลักสูตรและการเรียน
การสอน

งานนิติการ

งานเสริมสรางคุณภาพชีวิต

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานรับนักศึกษาและสื่อสาร
องค2กร

งานบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัย

คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2

ดานธุรกิจ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม

งานหอสมุด

งานกองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร2

งานจัดซือจัดจ้ างและพัสดุ

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิทัศน2

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
เครือข)ายสื่ออาเซียน

งานโครงการพิเศษ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

งานยานพาหนะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทฯ

สถาบันพัฒนาและ
บ)มเพาะธุรกิจ
กลุ)มงานสังคมศาสตร2

งานประกันคุณภาพการศึกษา
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1.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี
3. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
4. คณบดีคณะนิเทศศาสตร2
5. คณบดีคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ผูอํานวยการหรือผูบริหารสํานักพัฒนานักศึกษา
9. ผูอํานวยการหรือผูบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ผูอํานวยการหรือผูบริหารงานรับนักศึกษาและสื่อสารองค2กร
11. ผูอํานวยการหรือผูบริหารงานศูนย2เนชั่นบางนา
12. ผูอํานวยการหรือผูบริหารงานบัณฑิตศึกษา
13. หัวหนางานธุรการและสารบรรณ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. นายเสริมสิน
สมะลาภา
2. รองศาสตราจารย2ดร.สิริวุฒิ
บูรณพิร
3. ศาสตราจารย2เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว2
4. ศาสตราจารย2กําชัย
จงจักรพันธ2
5. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
6. นายอดิศวร2
หลายชูไทย
7. นางสาวดวงกมล
โชตะนา
8. นายพนา
จันทรวิโรจน2
9. นายสิริชาย
ชนานํา
10. นางสาวเนตรนภา
ภูษิตตานนท2
11. นายสุพจน2
เพียรศิริ
12. นายเอกรินทร2
วิบูลย2ตั้งมั่น
13. นางจีราวรรณ
บุญเพิ่ม
14. ผูช)วยศาสตราจารย2ดร.พงษ2อินทร2 รักอริยะธรรม
15. นางสาวรุ)งรัตน2
ธนบดีธาดา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปbดสอน
หลักสูตรการเรียนการสอน ปการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
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1.7 จํานวนนักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2560
คณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาการคอมพิวเตอร2
- คอมพิวเตอร2ธุรกิจ
นิเทศศาสตร2
- นิเทศศาสตร2
บริหารธุรกิจ
- บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
วิทยาศาสตร2สุขภาพ
- สาธารณสุขศาสตร2
สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
- รัฐประศาสนศาสตร2
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
- บริหารธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
818
19
13
6
415
415
178
80
98
152
152
54
54
11
11
829
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1.8 จํานวนอาจารย2และบุคลากร
จํานวนอาจารย2 ปการศึกษา 2560
สายวิชาการ (ตําแหน-งทางวิชาการ)
อาจารย2
คณะวิชา
ตรี โท
คณะเทคโนโลยี
6
สารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร2
11
คณะบริหารธุรกิจ
20
คณะวิทยาศาสตร2
5
สุขภาพ
คณะสังคมศาสตร2
11
และมนุษยศาสตร2
รวม
53

เอก

1
5
1

ผู*ช-วยศาสตราจารย2
ตรี
โท เอก
1
1

1

2

รวม
8

1

7
14

รองศาสตราจารย2
ตรี
โท เอก

2

1

1

3

1

13
25
9
20

2

75

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2560 จํานวน 41 คน ประกอบด*วย
ต่ํากว)าปริญญาตรี
จํานวน 15 คน
ปริญญาตรี
จํานวน 16 คน
ปริญญาโท
จํานวน 10 คน
1.9 ข*อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.9.1 งบประมาณ
*งบประมาณ ปการศึกษา 2560
งบรายได ค)าใชจ)ายรวม
รวมรายได
69,134,290.39
รวมค)าใชจ)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 อาคารสถานที่
มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ตั้ ง อยู) ใ นบริ เ วณที่ ก ว างขวาง มี ภู มิ ทั ศ น2 ส วยงาม ระบบสาธารณู ป โภคที่ ดี
การคมนาคมสะดวกสบาย และอยู)ใกลกับสถานที่ราชการของจังหวัดลําปางคือ ศูนย2ราชการจังหวัดลําปาง
สํานักงานขนส)งจังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัยไดจัดอาคารสถานที่ อาคารเรียน มีดังต)อไปนี้
ชื่ออาคาร
จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
1. อาคารคณะบริหารธุรกิจชุมพล พรประภา
3,830
2. อาคารคณะนิเทศศาสตร2และสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
4,300
3. อาคารเอนกประสงค2
3,700
4. อาคารหอสมุด ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
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
ศูนย2การจัดการศึกษานอกที่ตั้งเนชั่นบางนา กรุงเทพมหานคร
ศูน ย2เ นชั่ นบางนาตั้ งอยู) ณ อาคารเนชั่ น มี พื้น ที่ใหบริ การทั้ งหมด 11ชั้น ประกอบดวย ห องเรี ย น
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 หองสมุด หองพยาบาล นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรอบใหเอื้อต)อการเรียนการสอนและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
มีบริการช)องทางความสะดวกปลอดภัย อีกทั้งยังใชประโยชน2ในอาคารของบริษัทในเครือเนชั่นในการเพิ่ม
ทักษะการเรียนรูในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
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ข*อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเนชั่น
ข*อเสนอแนะ
องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. มหาวิทยาลัยควรวางแผนกลยุทธ2
ในการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน)งทาง
วิชาการของอาจารย2ใหมีทั้งระดับและ
จํานวนที่สูงขึ้น โดยอาจจัดทําเป7น
แผนพัฒนาเป7นรายบุคคล (IDP:
Individual Development Plan) พรอม
กับมีระบบกํากับติดตามเพื่อใหไดผลลัพธ2
ตามแผนที่วางไว

2. การรายงานขอมูล โดยเฉพาะอย)างยิ่ง
ผลการดําเนินงาน ควรแสดงเป7นรูปกราฟ
ที่แสดงขอมูลยอนหลังดวย เพื่อใหเห็นถึง
พัฒนาการหรือแนวโนมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อประโยชน2ในการวางแผน การบริหาร
การติดตาม และการแกปGญหาไดอย)าง
รวดเร็ว

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ

- มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาและ
ส) ง เ ส ริ มบุ ค ล า กร อ า จ าร ย2 เ ข า สู)
ตําแหน)งทางวิชาการและศึกษาต)อใน
ระดับปริญญาเอก ในระดับคณะวิชา
และระดับมหาวิทยาลัย
- มีระบบการติดตามการดําเนินงาน
การพัฒนาและส)งเสริมบุคลากร
อาจารย2 และการประเมินผลการ
ดําเนินงานรายบุคคล

- แผนงานการพั ฒ นาและส) งเสริ ม
บุ ค ลากรอาจารย2 เข าสู) ตํ า แหน) ง ทาง
วิชาการและศึกษาต)อในระดับปริญญา
เอก
- มีการติดตามผลการดําเนินงานดาน
การพัฒนาบุคลากรฯ อย)างนอยป,ละ 1
ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/ไม-บรรลุ

- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดใหคณะ
วิชาฯ จัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ
- มหาวิทยาลัยโดยงานวิชาการ
และงานทรัพยากรบุคคล ร)วมกัน
จัดทํา แผนการพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการ
- มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาบุคลากรฯ
ป,ละ 1 ครั้ง
- มีการนําเสนอผลการดําเนินงานใน มีการรายงานผลการดําเนินงานอย)าง มี การรายงานผลการดํ าเนิ น งานที่
รูปแบบการบรรยาย และกราฟ
นอยป,ละ 1 ครั้ง
แสดงถึงพัฒนาการและแนวโนมใน
การพัฒนาที่ชัดเจน

บรรลุ

บรรลุ
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ข*อเสนอแนะ
องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและส)งเสริม
ให มี ก ารเผยแพร) ผ ลงานที่ มี ค) า น้ํ า หนั ก
คะแนนสูงขึ้น และมีจํานวนมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/ไม-บรรลุ

1. ส) ง เสริ ม ให อาจารย2 ฝY ก อบรมเพื่ อ 1. มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการ
พัฒนาตนเองดานการเขียนบทความ ไดรับการตีพิมพ2ในระดับชาติ (TCI 1)
ทางวิชาการ ใหมีความตระหนักและ และในระดับนานาชาติมากขึ้น
เกิดแรงจูงใจการเผยแพร)ผลงานที่มีค)า
น้ําหนักคะแนนที่สูง
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารงานวิ จั ย โดยเพิ่ มเติ มข อมู ล ที่
ส) ง เสริ ม การเผยแพร) ผ ลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ (TCI 1) และใน
ระดับนานาชาติ

2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบ
1. จัดกิจกรรมทบทวนและปรับปรุง
สารสนเทศที่เป7นประโยชน2สําหรับงานวิจัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และงานสรางสรรค2 ที่สอดรับกับบริบท
งานวิจัยที่มีอยู) รวมถึงการเชื่อมโยง

มหาวิทยาลัยส)งเสริมใหอาจารย2
พัฒนาตนเองในดานวิชาการและ
การสรางผลงานทางวิชาการ โดยใน
ป,การศึกษา 2560 มีการเผยแพร)
ผลงานที่มีค)าน้ําหนักคะแนนที่
สูงขึ้นและมีจํานวนมากขึ้น โดยมี
การเผยแพร)ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค2 จํานวน 30 เรื่อง
คะแนนผลถ)วงน้ําหนักรวม 16.2
ทําใหมีผลประเมินดานผลงานทาง
วิชาการของอาจารย2 เท)ากับ 3.92
ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป,การศึกษาที่
ผ)านมา (ป,การศึกษา 2559 จํานวน
17 เรื่อง คะแนนผลถ)วงน้ําหนักรวม
15.47 มีคะแนนผลประเมิน 3.09)
1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบระบบ
การบริหารงานวิจัยที่พรอมใชงานอย)าง สารสนเทศที่เป7นประโยชน2สําหรับ
นอย 1 ระบบ
งานวิจัยและงานสรางสรรค2 จํานวน

บรรลุ

บรรลุ
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และความตองการของมหาวิทยาลัย
อาจารย2 และนักวิจัย เช)น ขอมูลแหล)งทุน
กฎเกณฑ2การใหทุนอุดหนุนการวิจัย และ
ระบบการกํากับติดตามใหอาจารย2และ
นักวิจัยส)งรายงานความกาวหนาและ
ผลงานไดตามเวลา เป7นตน เพื่อผูบริหาร
จะไดนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการ
ตัดสินใจ และกําหนดนโยบาย

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา
กับระบบการวิจัยจากภายนอก
2. จั ด กิ จ กรรมอบรมการใช ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยแก)
อาจารย2และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบและกลไก
การคุมครองสิทธิ์และการใชประโยชน2จาก
ทรัพย2สินทางปGญญาที่เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจากการป•องกันการ

1. จัดกิจกรรมทบทวนและปรับปรุง
ระบบและกลไกดานการช)วยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค2ใหมีความรัดกุม

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน
3 ระบบ ไดแก) ระบบฐานขอมูล
วิจัย (Research Datebase
System) ระบบฐานขอมูลวารสาร
(Journal Datebase System)
และระบบฐานขอมูลผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค2 ที่เชื่อโยงกับ
ระบบสารสนเทศของหน)วยงาน
ภายนอก ไดแก) ระบบคลังขอมูล
งานวิจัยไทย (TNRR) และ ระบบ
ขอมูลวิจัยและการบริการจัดการ
ขอมูล (วช.)
2. มีการจัดอบรมการใชระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
แก)อาจารย2และบุคลากร

บรรลุ/ไม-บรรลุ

1. มีระบบและกลไกดานการช)วยใน
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค2ที่มีความรัดกุม

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกดาน
การช)วยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค2ใหมี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยกําหนด

บรรลุ
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ละเมิดสิทธิ์ของอาจารย2และนักวิจัย
เพิ่มเติมจากระบบการสนับสนุนที่มีอยู)

องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการ
ใหบริการวิชาการแก)ชุมชนอย)างยั่งยืน ที่
เป7นโครงการกลางของมหาวิทยาลัย โดย
อาจเป7นแบบใหเปล)าหรือแบบหารายได
ดวยก็ได ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการกําหนด
ชุมชนเป•าหมายไวแลว แต)ควรกําหนด
วัตถุประสงค2และประเด็นหลักในการ
พัฒนา เพื่อการพัฒนาตนเองของชุมชนได
อย)างต)อเนื่องและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัย
อาจเขาไปช)วยพัฒนาชุมชนในระยะแรก
และหลังจากที่มหาวิทยาลัยหยุดความ

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ

1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการ
ใหบริการวิชาการแก)ชุมชนอย)าง
ยั่งยืน โดยจัดทําเป7นโครงการกลาง
ของมหาวิทยาลัย เป7นแบบใหเปล)า
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดชุมชน
เป•าหมาย ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค2
และประเด็นหลักในการพัฒนา เพื่อ
ช)วยชุมชนไดพัฒนาตนเองอย)าง
ต)อเนื่องและยั่งยืน
2. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการบริการ
วิชาการแบบหารายได โดยร)วมกับ

1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกคณะวิชา

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ/ไม-บรรลุ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส)งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากรไวใน
คู)มือการวิจัย จากการดําเนินงานใน
ป,การศึกษา 2560 ยังไม)พบการ
ละเมิดสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค2

1. มีการดําเนินงานกิจกรรมร)วมกับ
ไดมีส)วนร)วม/บูรณาการในการ
ชุมชนเป•าหมาย ตามแผนงาน
ใหบริการวิชาการแก)ชุมชน โดยแต)งตั้ง บริการวิชาการ ในชุมชนอบต.
คณะทํางานดานงานบริการวิชาการแก)
ทุ)งกวƒาว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง และ
ชุมชน
สถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)
2. กําหนดชุมชนเป•าหมาย สําหรับป,
แ ล ะ ส ห ก ร2 อ อ ม ท รั พ ย2 เ น ชั่ น
การศึกษา 2560 คือ อบต.ทุ)งกวƒาว อ. มัลติมีเดียกรุ„ป
เมืองปาน จ.ลําปาง โดยกําหนด
2. มีการดําเนินกิจกรรมร)วมกับ
วัตถุประสงค2 และแผนงาน
สถาบันปGญญาธุรกิจ ในการจัด
3. มีการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ หลักสูตรอบรมระยะสั้นตาม
แบบใหเปล)าและหารายได
แผนงาน

บรรลุ

บรรลุ
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ช)วยเหลือ ชุมชนก็สามารถพึ่งพาตนเอง
ต)อไปได โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดกล
ยุทธ2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกําหนดให
ทุกส)วนงานวิชาการมีส)วนร)วมหรือบูรณา
การกันในการใหบริการวิชาการแก)ชุมชน
นั้นดวย

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา
สถาบันปGญญาธุรกิจ เครือเนชั่นกรุ„ป

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/ไม-บรรลุ

1. มี การประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานที่
สอดคล องตามวั ต ถุ ป ระสงค2 ข อง
โครงการ
ร อยละ 90 ของจํ า นวนโครงการที่
กําหนดไวในแผน

1. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ที่ ส อดคล องตามวั ต ถุ ป ระสงค2 ของ
โครงการ ร อยละ 90 ของจํ า นวน
โครงการที่กําหนดไวในแผน

บรรลุ

ในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสัน้

องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มหาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น โครงการและ 1. มี ก ารจั ด ฝY ก อบรมการให ความรู
กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ งานศิ ล ปะและ วิธีการ การบริหารจัดการโครงการ
วัฒนธรรม ที่เป7นการประชาสั มพันธ2และ วิธีการประเมิน ผล และค)าเป• าหมาย
เผยแพร) ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให แก) ที่สอดรับกับวัตถุประสงค2ของแผน
หน) ว ยงานภายนอก ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป7 น
การจัดกิ จกรรมสํ าหรั บนักศึกษาดวย แต)
ควรกํ าหนดวัตถุ ประสงค2 ตัวชี้ วัด วิ ธีการ
ประเมินผล และค)าเป•าหมาย ที่สอดรับกับ
วัตถุประสงค2ของแผน โดยเฉพาะอย)างยิ่ง
ตัวบ)งชี้ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
เพิ่มเติมจากการประเมินจํานวนโครงการที่
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ไดจัด การมีส)วนร)วม และความพึงพอใจ
2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรกํ า หนดกิ จ กรรมที่
นักศึกษาทุกคนมีส)วนร)วม โดยเนนการให
ความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทย
ตลอดจนศิ ล ปวั ฒ นธ รรมท องถิ่ น ใ น
ภาคเหนื อ เพิ่ ม เติ ม จากโครงการที่ จั ด
ตามปกติเป7นประจํา
3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรนํ า จุ ด เด) น ในด าน
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมท องถิ่ น โดยอาจ
นํ าเสนอผ) านมหาวิ ทยาลั ย และเครื อข) า ย
เนชั่น โดยจัดทําเป7นซีรีย2 (Series)
เพื่ อ รวบรวมเป7 น คลั ง ความรู และใน
ขณะเดียวกัน เป7นการอนุรักษ2และสืบสาน

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

ตัวบ-งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/ไม-บรรลุ

2. กําหนดใหมีการบรรยายเผยแพร)
ความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ในภาคเหนื อ ก) อ นหรื อ หลั ง ในการ
ดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

2. มีการบรรยายเผยแพร)ความรูความ
เขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท องถิ่ น ในภาคเหนื อ
ก) อ นหรื อ หลั ง ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ดานศิลปวัฒนธรรม

2. มี ก ารบรรยายเผยแพร) ค วามรู
ความเขาใจในศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใน
ภาคเหนื อ ก) อ นหรื อ หลั ง ในการ
ดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

บรรลุ

3. กําหนดใหมีหน)วยงานรับผิดชอบใน 3. มี ห น) ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ 3. ยังไม)มีหน)วยงานในการทําหนาที่
การจั ด ทํ าเป7 น ซี รี ย2 (Series) เพื่ อ จัดทํา ซีรีย2 (Series) เพื่อรวบรวมเป7น รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร จั ด ทํ า ซี รี ย2
รวบรวมเป7นคลังความรู
คลังความรู
(Series) เพื่ อ รวบรวมเป7 น คลั ง
ความรู
4. มี ก ารจั ด ทํ า ซี รี ย2 (Series) เพื่ อ 4. มีการจัดเก็บภาพและการบันทึก
เป7นวีดีโอ ยังไม)ถึงระดับจัดทําซีรีย2
รวบรวมเป7นคลังความรู

ไม)บรรลุ

ไม)บรรลุ
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ส-วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค2ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน
องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ-งชี้ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ-งชี้
ผลลัพธ2
การประเมินตนเอง
เปkาหมายปการศึกษา
2560
ระดับคะแนน 3.51

บรรลุเปkาหมาย/ไม-บรรลุ
เปkาหมาย
ไม)บรรลุเป•าหมาย

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
3.34

เปkาหมายปการศึกษา
2561
3.51

ผลการดําเนินงาน
ในป, การศึ ก ษา 2560 มหาวิ ทยาลั ย เนชั่ น เปH ด การเรี ย นการสอนทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 8 หลั ก สู ต ร
แบ)งออกเป7นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร มีหลักสูตรผ)านเกณฑ2มาตรฐาน
หลักสูตร จํานวน 7 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ไม)ผ)านเกณฑ2มาตรฐาน จํานวน 1 หลักสูตร และมีผลรวมของ
ค)าคะแนนประเมินตนเองของทุกหลักสูตรเท)ากับ 3.34
ข*อมูลพื้นฐาน
จํานวนหลักสูตรที่เปbดสอนทั้งหมด
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2
7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คะแนนประเมิน

3.94
3.84
3.81
ไม)ผ)านเกณฑ2มาตรฐาน
3.86
3.32
4.02
3.94
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ข*อมูลพื้นฐาน
จํานวนหลักสูตรที่ผ-านการกํากับมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
จํานวนหลักสูตรทีไ่ ม-ผ-านการกํากับมาตรฐาน
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับปริญญาโท
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม

คะแนนประเมิน
6
1
1
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
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ตัวบ-งชี้ 1.2 อาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ-งชี้
ป@จจัยนําเข*า
เกณฑ2การประเมิน :
โดยการแปลงค)ารอยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป7นคะแนนระหว)าง 0 - 5
เกณฑ2เฉพาะสถาบันกลุ-ม ข และ ค2
ค)ารอยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเป7นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
40 ขึ้นไป
การประเมินตนเอง
เปkาหมายปการศึกษา
2560
รอยละ 30

บรรลุเปkาหมาย/ไม-บรรลุ
เปkาหมาย
ไม)บรรลุ

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
3.17

เปkาหมายปการศึกษา
2561
รอยละ 30

ผลการดําเนินงาน
ในรอบป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีจํานวนอาจารย2 รวมทั้งสิ้น 75 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 19 คน คิดเป7นรอยละ 25.33 ค)ารอยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเป7น
คะแนนเต็ม 5 เท)ากับรอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคํานวณ ค)ารอยละของอาจารย2วุฒิปริญญาเอกเท)ากับ 3.17
แบบรายงานอาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่

ชื่อ-สกุล

คณะวิชา

น*อย

6 เดือน

9-12

จํานวน

กว-า 6

ขึ้นไปแต-

เดือน

(คน)

เดือน

ไม-ถึง 9
เดือน

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

18

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่

ชื่อ-สกุล

คณะวิชา

น*อย

6 เดือน

9-12

จํานวน

กว-า 6

ขึ้นไปแต-

เดือน

(คน)

เดือน

ไม-ถึง 9
เดือน

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.จุรยี 2

สรอยเพชร

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

สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2

1

15 อ.ดร.เสาวพงษ2 ยมาพัฒน2

สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2

1

16 รศ.ดร.สุดารัตน2 สิทธิสมบัติ

วิทยาศาสตร2สุขภาพ

1

17 รศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

วิทยาศาสตร2สุขภาพ

1

18 ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท2

วิทยาศาสตร2สุขภาพ

1

19 อ.ดร.สุภาภรณ2 อุดมลักษณ2

วิทยาศาสตร2สุขภาพ

1

ไชยวงศ2

รวม

19

ค-าร*อยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คิดเป?นร*อยละ 25.33

คะแนนที่ได*

3.17 คะแนน
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รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.2-1
ขอมูลบุคลากร (สายอาจารย2) ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Personnel_NTU_QA.xlsx
1.2-2
รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560 หนา 7-9
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Comart.pdf
1.2-3
รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ ป,การศึกษา 2560 หนา 3-5
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_%20Business.pdf
1.2-4
รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 หนา 8-9
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Information_Technology.pdf
1.2-5
รายงานผลการดําเนินงาน คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 2560 หนา 20-21
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Public_Health.pdf
1.2-6
รายงานผลการดําเนินงาน คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ป,การศึกษา 2560
หนา 15-18
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Social_Science.pdf
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ตัวบ-งชี้ 1.3
ชนิดของตัวบ-งชี้

อาจารย2ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการ
ป@จจัยนําเข*า

การประเมินตนเอง
เปkาหมายปการศึกษา
2560
รอยละ 40

บรรลุเปkาหมาย/ไม-บรรลุ
เปkาหมาย
ไม)บรรลุ

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
0.89

เปkาหมายปการศึกษา
2561
รอยละ 40

ผลการดําเนินงาน
ในรอบป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีอาจารย2ทั้งสิ้น 75 คน มีอาจารย2ที่ดํารงตําแหน)งทาง
วิชาการ 8 คน แบ)งออกเป7น ผูช)วยศาสตราจารย2 5 คน รองศาสตราจารย2 3 คน คิดเป7นรอยละ 10.67
ค)ารอยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน)งทางวิชาการที่กําหนดใหเป7นคะแนนเต็ม 5 เท)ากับรอยละ
60 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคํานวณค)ารอยละของอาจารย2ที่ดํารงตําแหน)งทางวิชาการ เท)ากับ 0.89
แบบรายงานอาจารย2ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการ
ตําแหน-งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ.
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล

อ.ดร.ฑัตษภร
อ.ดร.ศศิชา
อ.ดร.ตะวันฉาย
อ.ดร.ดนัย
อ.ดร.ภาวนา
อาจารย2อัศนีย2
อาจารย2นนทิชา
อาจารย2เอกรินทร2
อาจารย2พิธาน
อาจารย2ดรรชกร
อาจารย2สวรัย
อาจารย2สุรสิทธิ์
อาจารย2พิมพ2อําไพ
อาจารย2เบญจารี

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ศ.
น*อย
กว-า 6

6 เดือนขึ้นไป
แต-ไม-ถึง 9

เดือน

เดือน

9 -12
เดือน

จํานวน
(คน)

ศรีสุข
วงศ2ไชย
คงรชต
ปGตตพงศ2
เตชะวิมล
ณ น)าน
ศอศันสนีย
วิบูลย2ตั้งมั่น
เสาวภิชาติ
ศรีไพศาล
นัยนานนท2
ธนสมบูรณ2กิจ
ราหุละ
โอชารส

21

ตําแหน-งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ.
ที่

15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล

อาจารย2ศริ ินธร
อาจารย2นงลักษณ2
อาจารย2วีระพันธ2
อาจารย2พัชรีภรณ2
อาจารย2ภควัตร
อาจารย2ชินพันธ2

ศ.
น*อย

6 เดือนขึ้นไป

9 -12

จํานวน

กว-า 6

แต-ไม-ถึง 9

เดือน

(คน)

เดือน

เดือน

อุทิศชลานนท2
สุวรรณวิชติ กุล
แกวรัตน2
หรพรอม
ใจสิน
โรจนไพบูลย2

21 อาจารย2เถลิงศักดิ์

สุทธเขต

22 อาจารย2จักรกฤษณ2

ตันติพงศ2

23 อาจารย2สิริชาย

ชนานํา

24 อาจารย2ปรารถนา

อุดมบุษรา

25 Mrs.Surja

Mintani

26
27
28
29
30

สิทธิสมบัติ
รักอริยะธรรม
โพธิ์ทองสุนันท2
อุดมลักษณ2
ไตรไพบูลย2

รศ.ดร.สุดารัตน2
รศ.ดร.นวลศรี
ผศ.ดร.ประภาส
อ.ดร.สุภาภรณ2
อาจารย2ดลิ กา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

31 อาจารย2นิภรดา

ยาวิราช

32 อาจารย2เมธัส

ชูเวช

33 อาจารย2กวินทร2

ศุภวิทยโยธิน

34 อาจารย2ธนกฤษ

หมื่นกอนแกว

35 ผศ.ดร.พงษ2อินทร2

รักอริยะธรรม

36 ผศ.บุรินทร2

รุจจนพันธุ2

37 อาจารย2วิเชพ

ใจบุญ

38 อาจารย2เกศริน

อินเพลา

39 อาจารย2ศศิวมิ ล

แรงสิงห2

40 อาจารย2เสวี

ใจชื่อตรง

41 อาจารย2ลัดดาวรรณ

เรือนทัศนีย2

42 อาจารย2ดวงเดือน

พิมพ2ตะครอง
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ตําแหน-งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ.
ที่

ชื่อ-สกุล

43 อ.ดร.พสุ
44 อาจารย2อดิศักดิ์

ชัยเวฬุ
จําปาทอง

45 อาจารย2ชีวิน

สุนสะธรรม

46 ผศ.บดินทร2
47 อาจารย2ฉัตรฉวี

เดชาบูรณานนท2
คงดี

48 อาจารย2คนึงนิจ

ติกะมาตย2

49 อาจารย2สิทธิโชค

โควาบุญพิทักษ2

50 อ.พิมพ2พธู
51 Aj.Sean

ศ.
น*อย

6 เดือนขึ้นไป

9 -12

จํานวน

กว-า 6

แต-ไม-ถึง 9

เดือน

(คน)

เดือน

เดือน

พินทุเสนีย2
Buenaventura

52 อาจารย2นิฤมล

หิรญ
ั วิจิตรภรณ2

53 อาจารย2ธีร2

คันโททอง

54 อาจารย2รตั นาวดี

ลําพาย

55 อาจารย2สกาวรัตน2

สิริมา

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ภาสุรพันธ2
เสริตานนท2
สรอยเพชร
ยอดวันดี
จิวะสันติการ
มณีเชษฐา
ไชยวงศ2
ยมาพัฒน2
ยกโต
ธรรมเมือง
สรอยชื่อ
รองรัตน2
แสนชมภู
แซ)ตั้ง
วรรณศรี
ประทุมรัตน2

อ.ดร.กาญจนา
ผศ.ดร.ศิริพร
อ.ดร.จุรยี 2
อ.ดร.พิศิษฐ2
อ.ดร.นิรันดร2
พลตรี ดร.วัลลภ
อ.ดร.จุมพล
อ.ดร.เสาวพงษ2
อาจารย2อาภาพร
อาจารย2ปฏิญญา
อาจารย2ศรีเพชร
อาจารย2ภฏะ
อาจารย2ธวัชชัย
อาจารย2ชัญญานุช
อาจารย2นภาพร
อาจารย2จริ ะศักดิ์

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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ตําแหน-งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ.
ที่

72
73
74
75

ศ.

ชื่อ-สกุล

อาจารย2รุ)งรัตน2
อาจารย2อาทิตยา
รศ.พนิดา
ดร.สุจิรา
รวม

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
น*อย

6 เดือนขึ้นไป

9 -12

จํานวน

กว-า 6

แต-ไม-ถึง 9

เดือน

(คน)

เดือน

เดือน

ธนบดีธาดา
สถิตย2ดี
สินสุวรรณ
หาผล
67

รวมทั้งสิ้น
ค-าร*อยละของอาจารย2ประจําคณะ
ที่ดํารงตําแหน-งทางวิชาการ

5

3

0

8 คน
10.67

รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.3-1
ขอมูลบุคลากร (สายอาจารย2) ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Personnel_NTU_QA.xlsx
1.3-2
รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560 หนา 9-11
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Comart.pdf
1.3-3
รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ ป,การศึกษา 2560 หนา 5-7
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_%20Business.pdf
1.3-4
รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 หนา 10-11
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Information_Technology.pdf
1.3-5
รายงานผลการดําเนินงาน คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 2560 หนา 22-23
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Public_Health.pdf
1.3-6
รายงานผลการดําเนินงาน คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ป,การศึกษา 2560
หนา 18-20
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Social_Science.pdf
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ตัวบ-งชี้ 1.4
ชนิดของตัวบ-งชี้
การประเมินตนเอง
เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
6 ขอ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
บรรลุเปkาหมาย/
ไม-บรรลุเปkาหมาย
บรรลุเป•าหมาย

คะแนนที่
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

เกณฑ2มาตรฐาน :
1. จัดบริการให*คําปรึกษา แนะแนวด*านการใช*ชีวิต และการเข*าสู-อาชีพแก-นักศึกษาในสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก)นักศึกษาใน
ระดับหลักสูตร คณะวิชา และระดับสถาบัน โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการไดทั้งที่หน)วยงานโดยตรงและ
ช)องทางอื่นๆ ดังนี้
1. การขอรับบริการที่ส)วนงานภายในสํานักพัฒนานักศึกษา ประกอบดวยหน)วยงานต)างๆ ที่ใหบริการ
ดังนี้
1.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการใหบริการ ดังนี้
1.1.1 การใหคําปรึกษาดานทหาร เช)น การสมัครเป7นนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ)อนผัน
การขอผ)อนผันการฝYกภาคสนาม ฯลฯ
1.1.2 การใหบริการดานประกันอุบัติเหตุ
1.1.3 การให บริ การด านการรั กษาพยาบาลเบื้ องต น และการให คํ า แนะนํ า เรื่ องสุ ขภาพ
อนามั ย ของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร โดยพยาบาลวิ ช าชี พ อาจารย2 ป ระจํ า สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร2
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
1.1.4 การใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานทุนการศึกษา
1.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการใหบริการดังนี้
1.2.1 การใหคําปรึกษาทางดานอาชีพ
1.2.2 การศึกษาต)อ
1.2.3 การใหคําปรึกษาเรื่องส)วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการใชชีวิต
1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา มีการใหบริการดังนี้
1.3.1 ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมต)างๆ ของนักศึกษา เช)น สโมสนักศึกษา ชมรม การเบิกจ)ายคืนเงิน
2. การขอรับบริการผ)านช)องทางต)างๆ ที่งานพัฒนานักศึกษาจัดไวใหบริการ เช)น ทางโทรศัพท2 งาน
พัฒนานักศึกษามีบริการขอมูลข)าวสารที่เป7นประโยชน2ต)อนักศึกษา มีการเผยแพร)ประชาสัมพันธ2ที่นักศึกษา
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สามารถเข าถึ ง ข อมู ล ข) า วสารได รวดเร็ ว ทั น สมั ย และเข าถึ ง ได หลายช) อ งทาง เช) น Facebook
www.facebook.group/NationU ใหคําปรึกษา
2.1 งานสวัสดิ การและการบริ การนักศึกษา ใหบริการขอมูลข) าวสารดานการขอผ)อนผันทหาร
ดานกองทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.) ดานการประกันอุบัติเหตุ
การรักษาสุขภาพอนามัย
2.2 งานแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ดํ า เนิ น การเผยแพร) ข อมู ล และข) า วสารต) า งๆ ที่ เ ป7 น
ประโยชน2สําหรับนักศึกษา ไดหลายช)องทาง เช)น Facebook
2.3 งานกิจกรรมนักศึกษา ใหบริการขอมูลข)าวสารดานกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ2
ขอมูลข)าวสารผ)าน www.facebook.group/NationU
2.4 งานส)งเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ใหบริการขอมูลข)าวสารดานวินัยนักศึกษา เพื่อช)วยให
นักศึกษาใชชีวิตอยู)ในมหาวิทยาลัยไดอย)างปกติสุข โดยการเผยแพร)ความรู ระเบียบที่นักศึกษาควรทราบ
3. งานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาประสบการณ2ทางวิชาการและวิชาชีพแก)นักศึกษา
โดยมีงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป7นหน)วยงานที่ทําหนาที่ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม)
ประจํ า ป, 2560 เพื่ อ ให ข อมู ล ความรู เกี่ ย วกั บ การใช ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย การให บริ ก ารด านต) า งๆ ใน
มหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู)ใน
มหาวิทยาลัย อันจะส)งผลต)อผลสัมฤทธิ์ทางการศีกษาของนักศึกษา ตลอดจนการใชชีวิตอยู)ในมหาวิทยาลัยได
อย)างมีความสุข และประสบความสําเร็จในวันปฐมนิเทศ และคณะต)างๆ ไดมีการแต)งตั้งอาจารย2ที่ปรึกษาเพื่อให
คําปรึกษาดานการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยคณะวิชามีการแต)งตั้งอาจารย2ที่ปรึกษาประจําป,การศึกษา 2560 (1.4-1-1) และ
สํานักพัฒนานักศึกษามีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก)นักศึกษา เมื่อนักศึกษามา
ปรึกษาในเรื่องต)างๆ เช)น การใหคําปรึกษาดานการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การใชชีวิตในหอพัก
เงิ น กองทุ น กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา การผ) อ นผั น การเข ารั บ ราชการทหาร ตลอดจนให คํ า ปรึ ก ษาเรื่ องเพื่ อ น
(1.4-1-2) โดยจัดทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาและผูใหคําปรึกษากรอกรายละเอียดของ
นักศึกษาและบันทึกรายละเอียดการปรึกษาในแต)ละครั้ง (1.4-1-3) ซึ่งทางสํานักพัฒนานักศึกษายังไดจัดใหมี
โครงการปGจฉิมนิเทศในหัวขอ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จากบริษัท Jobtopgun จํากัด ประจําป,การศึกษา
2560 เพื่อเป7นแนวทางใหนักศึกษาเขาสู)อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา (1.4-1-4)
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รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.4-1-1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2560 วาระที่ 3.3 การกําหนดอาจารย2ที่ปรึกษาใหแก)นักศึกษา ประจําป,การศึกษา
2560 เพื่อใหคําแนะนํานักศึกษาแต)ละชั้นป, ดานการใชชีวิต การเรียน และอาจารย2ที่ปรึกษา
โครงการ
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Meetting_Report_IT_8_60_8_August_2017.pdf
คณะนิเทศศาสตร2
- รายงานการประชุมการคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งที่ 7/2560 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วาระ 4.2
กําหนดอาจารย2ที่ปรึกษาป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting7%2011-7-2560.pdf
คณะบริหารธุรกิจ
- คําสั่งแต)งตั้งอาจารย2ที่ปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/1.5-1-5%20Appointment%20of%20Advisors%202560.pdf

- คําสั่งแต)งตั้งอาจารย2ที่ปรึกษา หลักสูตรบัญชี
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1%20AC%2020180615093524.pdf
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- รายงานการประชุม คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 5.8 การกําหนดอาจารย2ที่ปรึกษาสําหรับป,การศึกษา 2560 เพื่อใหคําแนะนํา
นักศึกษาแต)ละชั้นป, ดานการใชชีวิต การเรียน และอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Meeting%20Report%20Public%20Health%207_60%20(18%20August%202017).docx

1.4-1-2

1.4-1-3

คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
- คําสั่งแต)งตั้งอาจารย2ที่ปรึกษา
http://doc.nation.ac.th/social60/Advisory%20System_2560.docx
แบบรายงานใหคําปรึกษาแก)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
โครงการ “ปGจฉิมนิเทศ” ในหัวขอ “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-วยงานที่ให*บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล-งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก-นักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก กิ จ การนั ก ศึ ก ษามี ก ารให ข อมู ล ของหน) ว ยงานที่ ใ ห บริ ก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร
รวมทั้ ง แหล) งงานทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก) นั กศึ ก ษา โดยจั ด โครงการปG จ ฉิ ม นิ เ ทศในหั ว ข อ “เทคนิ ค
การสัมภาษณ2งาน” จาก บริษัท Jobtopgun จํากัด ประจําป,การศึกษา 2560 (1.4-2-1) นอกจากนี้ไดมีการปHด
ประกาศเพื่อแจงขอมูลแหล)งงาน (1.4-2-2) ใหนักศึกษาที่สนใจทํางานวันเสาร2และอาทิตย2 หรือทํางานตอนเย็น
หลังจากเลิกเรียน เช)น รานอาหาร หางสรรพสินคา รานคา การขึ้นทะเบียนผูสมัครงาน การเขียน Super
Resume เป7นตน
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
1.4-2-1

รายการหลักฐานอ*างอิง
โครงการ “ปGจฉิมนิเทศ” ในหัวขอ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จากบริษัท Jobtopgun
จํากัด ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_goodbye%20senior_%202560.pdf

1.4-2-2

ภาพถ)ายประกาศแจงแหล)งงานใหนักศึกษา 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*อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก-นักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักพัฒนานักศึกษาไดมีการดําเนินการจัดโครงการปGจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค2เพื่อให
นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีความรู ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่ถูกตองในการพัฒนาตนเอง
เพื่อประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา ตลอดจนการจัดโครงการปGจฉิมนิเทศ ในหัวขอ “เทคนิคการสัมภาษณ2
งาน” จากบริษัท Jobtopgun จํากัด ประจําป,การศึกษา 2560 ต)อการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษา
- โครงการปGจฉิมนิเทศ ในหัวขอ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จาก บริษัท Jobtopgun จํากัด
ประจําป,การศึกษา 2560 (1.4-3-1)
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รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
1.4-3-1

รายการหลักฐานอ*างอิง
โครงการ “ปGจฉิมนิเทศ” ในหัวขอ “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
สํานักกิจการนักศึกษาไดทําการประเมินคุณภาพของการการจัดกิจกรรมและการบริการในขอ 1-3
ทุกขอ ดังนี้
1) ดานการใหคําปรึกษาแก)นักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560มี ผลประเมินการ
ดําเนินการใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการจัดบริการ ไดรับระดับคะแนน 4.16
จากระดับคะแนน 5
2) ดานการใหขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหล)งงานฯ มีผลการประเมินการ
ดําเนินงาน ไดรับระดับคะแนน 3.90 จากระดับคะแนน 5
3) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก)นักศึกษา มีผลการ
ประเมินการดําเนินงาน ไดรับระดับคะแนน 3.95 จากระดับคะแนน 5
ไดดําเนินการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการทั้ง 3 ดาน โดยมีคะแนนประเมิน
เฉลี่ย 4.00 ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระที่ 2 ขอ 2.1 (1.4-4-1)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.4-4-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
วันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระที่ 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 เพื่อส-งให*ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป?นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักพัฒนานักศึกษาไดนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล
ในป, ก ารศึ ก ษาต) อ ไป เพื่ อ ส) ง ให ผลการประเมิ น สู ง ขึ้ น หรื อ เป7 น ไปตามความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษา
โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 เพื่อหารือและแสดง
ความคิด เห็ น ให เป7 นแนวทางในการพัฒ นาไปในทางที่ดี ขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการกิ จกรรมนักศึกษา
ประจําป,การศึกษา 2560 ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ2
2561 วาระที่ 2 ขอ 2.4 (1.4-5-1)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.4-5-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
วันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระที่ 2
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf

6. ให*ข*อมูลและความรู*ที่เป?นประโยชน2ในการประกอบอาชีพแก-ศิษย2เก-า
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย โดยคณะวิชาไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ2วิชาการและวิชาชีพแก)ศิษย2
เก) า เพื่ อ ให ศิ ษ ย2 เ ก) า ได รั บ ความรู และประสบการณ2 ใ นทั ก ษะวิ ช าชี พ ตนเองและเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
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)าทุกคนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตองเป7นสมาชิกกลุ)ม
https://www.facebook.com/groups/379596095436620/
- กลุ)ม Facebook ชื่อ “IT_NTU_current” สําหรับนักศึกษาปGจจุบัน เพื่อประกาศกิจกรรม
https://www.facebook.com/groups/1163015470385414/
- เว็บไซต2ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.nation.ac.th/course.php?main=7/20&lang=
คณะนิเทศศาสตร2
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- บริการขอมูลข)าวสารที่เป7นประโยชน2ต)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)างขอมูลที่เป7นประโยชน2แก)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 ซึ่งเป7นแหล)งที่เผยแพร)ข)าวสารที่เป7นประโยชน2ร)วมของ
ศิษย2เก)าคณะบริหารฯ
http://www.nation.ac.th/course.php?main=7/16&lang
http://www.nation.ac.th
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- เว็บไซต2บริการขอมูลข)าวสารต)างๆ ของคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ กลุ)ม Facebook ชื่อ
“คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น” สําหรับนักศึกษาปGจจุบัน และศิษย2เก)าทุก
คนของคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
https://web.facebook.com/pubhntu/
คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
- รายงานผลโครงการการสอนภาษาอังกฤษออนไลน2กับโปรแกรมออนไลน2 (SPEEXX)
สําหรับศิษย2เก)า อาจารย2 เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 วันที่ 23
พฤษภาคม 2561
http://doc.nation.ac.th/social60/Online%20English%20Teaching%20(Speexx)_Report.pdf
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ตัวบ-งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ-งชี้
กระบวนการ
เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
6 ขอ

บรรลุเปkาหมาย/
ไม-บรรลุเปkาหมาย
บรรลุเป•าหมาย

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

เกณฑ2มาตรฐาน :
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให*นักศึกษามีส-วนร-วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ได จั ด ทํ า แผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในภาพรวมของสถาบั น
โดยนักศึกษามีส)วนร)วมในการจัดทําแผนงานและการจัดกิจกรรมในรูปของสโมสรนักศึกษา เขาร)วมประชุมเพื่อ
จัดทําแผนและจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-1-1) ดังรายงาน
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 วาระที่
2 ขอ 2.1 หนา 1-3 (1.5-1-2)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
1.5-1-1
1.5-1-2

รายการหลักฐานอ*างอิง
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/student_activities_plan_2560.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560ครั้งที่ 1 วันที่
16 สิงหาคม 2560 วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา หนา 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-งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค2ที่กําหนดโดยสถาบัน
มหาวิทยาลัยเนชั่นไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค2 5 ประเด็น คือ 1) การเรียนกับมืออาชีพ
2) บั ณฑิ ตจิ ตอาสา 3) ทักษะด านภาษาอั งกฤษ 4) ทั กษะด านการสื่อสาร และ 5) ทักษะการทํา งานแบบ
มืออาชีพ มีการดําเนินงานโดยสํานักพัฒนานักศึกษา จํานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเตรียมความพรอมก)อนเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2560
(1.5-2-1)
2. โครงการฝYกซอมแผนป•องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-2)
3. โครงการปGจฉิมนิเทศ ในหัวขอ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน” จากบริษัท Jobtopgun
จํากัด ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-3)
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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 หรือรักษาสิ่งแวดล*อม (จิตอาสา) มีการดําเนินงานกิจกรรม
จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการนักศึกษาทุนการศึกษาธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจปGนความรูสู)
นอง ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-7)
2. โครงการเนชั่น-ยู ร)วมใจสรางฝายดอยพระบาท ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-8)
3. โครงการธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจตานภัยหนาว ประจําป,การศึกษา
2560 (1.5-2-9)
(4) กิจกรรมเสริมสร*างคุณธรรมและจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมมีการดําเนินงานกิจกรรม
จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการ “นอมรําลึก นอมมาลา 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. โครงการพี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ•าย ปG•นฝ•ายสายบุญจุลกฐินถิ่นลานนา
ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-13)
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5. โครงการ นองใหม) จิตอาสา นําพาวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-14)
6. กิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-2-15)
ซึ่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ไดประชุมร)วมกับคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ และเพื่อใหเป7นไปในทิศทาง
เดีย วกั นกั บของมหาวิ ทยาลัย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึ กษา ประจํ าป, การศึ กษา
2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (1.5-2-16) และครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
(1.5-2-17) ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของสํานักพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-218) และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไป ในการประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมนักศึกษา ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ2
2561 วาระที่ 2 (1.5-2-19)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.5-2-1 โครงการเตรียมความพรอมก)อนเขาเรียนในมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_prepare%20about%20study_2560.pdf
1.5-2-2 โครงการฝYกซอมแผนป•องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_safty_burn%202560.pdf
1.5-2-3 โครงการปGจฉิมนิเทศประจําป,การศึกษา 2560 ในหัวขอ “เทคนิคการสัมภาษณ2งาน”
จากบริษัท Jobtopgun จํากัดประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_goodbye%20senior_%202560.pdf
1.5-2-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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)วมใจปGนความรูสู)นอง
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)วมใจสรางฝายดอยพระบาทประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_build_dam_2560.pdf
1.5-2-9 โครงการธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่นร)วมใจตานภัยหนาว ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_tan_pai_noaw_2560.pdf
1.5-2-10 โครงการ “นอมรําลึก นอมมาลา 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 โครงการพี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ•าย ปG•นฝ•ายสายบุญจุลกฐินถิ่นลานนาประจําป,การศึกษา
2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202560.pdf
1.5-2-14 โครงการนองใหม) จิตอาสา นําพาวัฒนธรรมประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_nong_mai_2560.pdf
1.5-2-15 สรุปผลกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษาครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf
1.5-2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป,การศึกษา ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20student%20union_2560_1.60.pdf

1.5-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจําป,การศึกษา ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 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 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561
วาระที่ 2
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf
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3. จัดกิจกรรมให*ความรู*และทักษะการประกันคุณภาพแก-นักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5.3-1)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.5-3-1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แก)นักศึกษาประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_seminar_qa_2560.docx
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต-อไป
ผลการดําเนินงาน
สํา นั กพั ฒนานั กศึ กษาได มี การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสํ าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค2 ของกิ จ กรรม
ทุกกิจกรรม ในรายงานสรุปผลการดําเนินงาน สํานักพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 (1.5-4-1) และ
นํา ผลการประเมิ นมาปรับ ปรุ งการดํา เนิ นงานในป,การศึกษาต)อไป โดยมีการสรุ ปขอเสนอแนะเพื่ อการนํ า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรม เพื่อพัฒนาในป,การศึกษาต)อไป ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
ในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระที่ 2 (1.5-4-2)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.5-4-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน สํานักงานกิจการนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560
หนา 14
http://doc.nation.ac.th/af/Repon_Plan_Activities_2560.pdf
1.5-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf
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5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํานักพัฒนานักศึกษาไดทําการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยไดประชุมร)วมกับคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ดังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561 วาระที่ 2 ขอ 2.3 (1.5-5-1)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1.5-5-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ2
2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20Activities_2560_3.60.pdf
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดําเนินงาน
สํา นั กพั ฒ นานั กศึ กษาได นํ า ขอเสนอแนะและผลการประเมิ น เขาร) ว มหารื อคณะกรรมการพั ฒ นา
นักศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาระบุ
ไวในแผนกิจกรรม ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-6-1)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
1.5-6-1

รายการหลักฐานอ*างอิง
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Plan_Student_Affair_2561.docx
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องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ-งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2
ชนิดของตัวบ-งชี้
กระบวนการ
เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลุเป•าหมาย

5 คะแนน

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

เกณฑ2มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช*ประโยชน2ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร*างสรรค2
ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย และพั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการสนั บ สนุ น
การผลิตผลงานวิจัยร)วมกับคณะวิชาต)างๆ โดยจัดให มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชน2ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2 การสรรหาแหล)งทุน การรับ-ส)งบทความระหว)าง
ผูเขียนและผูอ)าน การเผยแพร)รายงานการวิจัย ไดแก)
1.1 ระบบฐานข อมู ล ผลงานวิ จั ย และงานสร างสรรค2 เพื่ อรวบรวมและเผยแพร) ร ายงานการวิ จั ย
http://it.nation.ac.th/nresearch (2.1-1-1)
1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย (Research Management Information System
(RMIS) http://it.nation.ac.th/rmis (2.1-1-2)
1.3 ระบบคลังขอมูลงานวิจัยไทย TNRR : Thai National Research http://www.tnrr.in.th/
(2.1-1-3)
โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการอบรมใหความรูแก)อาจารย2และบุคลากรในดานการใชสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัย และมีการใชระบบสารสนเทศดานงานวิจัย เพื่อใชประโยชน2ในการบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค2และการเผยแพร)ผลงานบทความวิชาการผ)านระบบดังกล)าว
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
2.1-1-1 ระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2
http://it.nation.ac.th/nresearch
2.1-1-2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
http://it.nation.ac.th/rmis
2.1-1-3 ระบบคลังขอมูลงานวิจัยไทย
http://www.tnrr.in.th/
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2. สนับสนุนพันธกิจด*านการวิจัยหรืองานสร*างสรรค2อย-างน*อยในประเด็นต-อไปนี้
ผลการดําเนินงาน
2.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีศูนย2ใหคําปรึกษาที่ดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ (2.1-2-1) ที่ประกอบดวยตัวแทนจากคณะวิชาร)วมกันดําเนินการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังส)งเสริมคณะวิชาจัดใหมีระบบการใหคําปรึกษาภายในโดยนักวิจัยอาวุโสจะทําหนาที่คอยกระตุนและให
คําปรึกษาแก)นักวิจัยรุ)นใหม)อย)างต)อเนื่อง เช)น โครงการคลินิกวิจัยจัดโดยคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
เพื่อกระตุนและสนับสนุนใหอาจารย2ภายในคณะมีความตระหนักในการทําวิจัยมากขึ้น โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่
เคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยจากภายนอกเป7นผูใหคําปรึกษาแก)นักวิจัยรุ)นใหม)
อย)างต)อเนื่อง รวมถึงการจัดสตูดิโอถ)ายภาพและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 Macintosh เพื่อใชสําหรับการ
ผลิตผลงานสรางสรรค2ทางดานนิเทศศาสตร2 เป7นตน
นอกจากนี้ ยั ง มี การจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย ขึ้ น ในระดั บ คณะวิ ช า ได แก) สถาบั น วิ จั ย สั ง คม สั ง กั ด คณะ
สังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 (2.1-2-2) ทําหนาที่เป7นศูนย2ประสานงานดานการวิจัย เพื่อส)งเสริมสนับสนุนให
อาจารย2ทํางานวิจัยมากขึ้น โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่เคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยจาก
ภายนอกเป7นผูใหคําปรึกษา จัดใหอาจารย2สามารถเขาถึงแหล)งคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย และมีระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร)รายงานการวิจัยและโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีระบบ
รักษาความปลอดภัยแบ)งตามระดับการเขาถึงขอมูลที่ผูใชตองกรอกขอมูลรหัสผูใชและรหัสผ)านเพื่อเขาสู)ระบบ
และเขาถึงรายงานฉบับสมบูรณ2หรือบทคัดย)อ
2.2 จัดใหมีแหล)งคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย โดยใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเป7นแหล)งเก็บ
รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยและการคนควา รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูลงานวิจัยออนไลน2 ไดแก) ThaiLIS :
เครื อข)า ยห องสมุ ด เป7 น โครงการเครื อข)า ยห องสมุ ดในประเทศไทยเพื่ ออํ า นวยความสะดวกการสืบ คนแก)
อาจารย2และนักวิจัยอีกดวย รวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยทั้งของบุคลากรและนักศึกษา และ
สามารถสืบคนได ซึ่งพัฒนาต)อยอดมาจากระบบเดิมที่ http://it.nation.ac.th/nresearch/ ในการเชื่อมต)อ
กับระบบ DOI และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย (2.1-2-5)
ในระดับคณะวิชามีหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร2และหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร2สุขภาพที่ช)วย
สนั บ สนุ น การทํ า งานวิ จั ย ด านวิ ทยาศาสตร2 ของมหาวิ ทยาลั ย การจั ด สตู ดิโ อถ) า ยภาพและห องปฏิ บั ติ การ
คอมพิวเตอร2 Macintosh เพื่อใชสําหรับการผลิตผลงานสรางสรรค2ทางดานนิเทศศาสตร2 เป7นตน โดยมีการ
บริหารงานสนับสนุนงานพันธกิจดานงานวิจัยร)วมกับศูนย2บ)มเพาะวิสาหกิจชุมชนของมหาวิทยาลัยดวย
2.3 มหาวิทยาลัยจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลและระบบรักษาความปลอดภัยใน
การสื บ คนขอมู ล ผ)า นทางออนไลน2 โดยแบ) งตามระดั บการเขาถึ งขอมู ลที่ ผู ใช ต องกรอกขอมู ล รหั ส ผู ใช และ
รหัสผ)านเพื่อเขาสู)ระบบ และเขาถึงขอมูลดานการวิจัย รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตผลงาน
สรางสรรค2ทางดานนิเทศศาสตร2 เช)น อุปกรณ2เครื่องมือ เป7นตน
2.4 มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมวิชาการที่ส)งเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2โดยในป,การศึกษา
2560 มหาวิทยาลัยเนชั่นร)วมกับ Fukui University of Technology จัดโครงการประชุมวิชาการเมื่อวันที่
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13-19 กุมภาพันธ2 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ฟุคุอิ เมืองฟุคุอิ ประเทศญี่ปุXน โดยมีคณาจารย2ที่เขาร)วม
ประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ (2.1-2-6)
1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง The use of online media by the elderly in Lampang โดย
อาจารย2อดิศักดิ์ 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
2.1-2-3
2.1.2-4
2.1-2-5
2.1-2-6

หลักฐานเชิงประจักษ2
ระบบสารสนเทศดานงานวิจัยสําหรับบุคลากร ในการเชื่อมระบบขอมูลวิจัยและการบริการ
จัดการขอมูล http://www.doi.nrct.go.th/doidc/
ระบบฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษา
http://it.nation.ac.th/studentresearch/
คู)มือ ThaiLIS เครือข)ายหองสมุดในประเทศไทย
http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks/handin/tdc_manual.pdf
การประชุมวิชาการร)วมมหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุXน
ครั้งที่ 4 ประจําป,การศึกษา 2560 (NTU-FUT 4th Joint Symposium 2017)
http://blog.nation.ac.th/?p=4108
http://doc.nation.ac.th/social60/NTUFUT%204th%20Joint%20Symposium%202017.pdf
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3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป?นทุนวิจัยหรืองานสร*างสรรค2
ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ทยาลั ย มี การจั ด สรรงบประมาณด านการวิ จั ย และงานสร างสรรค2 แก) อาจารย2 โ ดยระบุ ไว ใน
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป, ก ารศึ ก ษา 2560 รวมถึ ง ส) ง เสริ ม ให อาจารย2 ข อรั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยและหน)วยงานภายนอก ทั้งนี้ในป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนวิจัยภายใน
จํานวน 8 เรื่อง รวมเป7นเงิน 684,000 บาท ดังรายละเอียดต)อไปนี้
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป?นทุนวิจัยหรืองานสร*างสรรค2
ทุนสนับสนุนภายใน ทุนสนับสนุนภายนอก
ลําดับ
คณะวิชา
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
เรื่อง
เรื่อง
1
คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
7 800,139
2
คณะบริหารธุรกิจ
5 645,000
14 207,900
3
คณะนิเทศศาสตร2
2 34,000
1 2,150,400
4
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
2 161,667
5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 5,000
1 126,200
รวม
8
684,000
25 3,446,306

รวมเงิน
800,139
852,900
2,184,400
161,667
131,200
4,130,306

รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
2.1-3-1
รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 หนา 19-22
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Information_Technology.pdf
2.1-3-2
รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560 หนา 20-22
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Comart.pdf
2.1-3-3
รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจ ป,การศึกษา 2560 หนา 23-25
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_%20Business.pdf
2.1-3-4
รายงานผลการดําเนินงาน คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 2560 หนา 34-37
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Public_Health.pdf
2.1-3-5
รายงานผลการดําเนินงาน คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ป,การศึกษา 2560
หนา 31-34
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_SAR_Social_Science.pdf
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4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร-ผลงานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ2ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร-ผลงานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ2ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร)ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยในป,การศึกษา 2560 ไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 99,500
บาท เพื่อสนับสนุนสนับสนุนการตีพิมพ2บทความวิจัย การแสดงผลงานสรางสรรค2 และการนําเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการ ดังรายละเอียดต)อไปนี้
ตารางแสดงการสนับสนุนการเผยแพร-ผลงานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2ของคณะวิชา
ลําดับ
1
2
3
4
5

คณะวิชา
คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร2
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

การสนับสนุน
จํานวนเรื่อง จํานวนเงิน
1
20,000
3
16,500
3
3,000
2
40,000
2
20,000
11
99,500

รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
2.1-4-1

รายการหลักฐานอ*างอิง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 เพื่อการเผยแพร)ผลงานวิจัยและงาน
วิชาการ หนา 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)ายนานาชาติในหัวขอ Green Spirit ณ หอศิลปะและ
วัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_59/TEEPIM%20BODIN2559.pdf
42

คณะบริหารธุรกิจ
- บันทึกการเขาร)วมนําเสนอบทความทางวิชาการ เรื่องการศึกษาความสามารถในการ
แข)งขันเพื่อการส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย นําเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ป, การศึกษา 2560 โดย อาจารย2ชินพันธ2
โรจนไพบูลย2 และคณะ
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/Approve_Aj%20Chinapund.pdf
- บทความวิชาการ เรื่อง อิทธิพลของส)วนประสมทางการตลาดที่มีต)อการตัดสินใจซื้อสกรู
ลําเลียงของ ผูบริหารองค2กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตีพิมพ2ในวารสาร
EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 ป,ที่ 8 มหาวิทยาลัยอิสเทิร2นเอเชีย
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/Approve_Aj%20Surasith.pdf
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ป,การศึกษา 2560 หนา 27 และ 29
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Action_Plan_Public-Health%202560%20(Revised).pdf

- สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผูปXวยวิกฤต วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม),
ป,ที่ 44: ฉบับ 4, หนา 36-48
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901
- วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว : การทบทวนอย)าง
เป7นระบบ. พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม), 2560: 44:4: หนา
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
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร*างสรรค2ดีเด-น
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย2และนักวิจัยโดยส)งเสริมใหอาจารย2เขาอบรมพัฒนาดาน
การวิจัยและงานสรางสรรค2โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย2 (Career Path) ของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
1) ผูที่ไดรับการบรรจุแต)งตั้งเป7นอาจารย2โดยใชวุฒิปริญญาโทตองเป7นผูช)วยศาสตราจารย2ภายใน 5 ป, 2) ผูที่
ไดรับการบรรจุแต)งตั้งเป7นอาจารย2โดยใชวุฒิปริญญาเอกตองเป7นผูช)วยศาสตราจารย2ภายใน 2 ป, 3) มีการ
กําหนดใหอาจารย2ที่บรรจุใหม)ตองทํางานวิจัยและมีการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยจากอาจารย2พี่เลี้ยง
โดยใชคู)มืออาจารย2ดานการวิจัยเป7นเครื่องมือในการศึกษา รวมทั้งใหมีการสรางผลงานวิจัยที่สามารถใชใน
การสะสมผลงานทางวิชาการได
ทั้งยังมีการส)งเสริมและสนับสนุนใหอาจารย2พัฒนาตนเองดานการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มขีด
ความสามารถด านการวิ จั ย ให สู งขึ้ น โดยเขาร) ว มการอมรมสั มมนาด านงานวิ จั ย และการประชุ มวิ ช าการ
เพื่อพัฒนาองค2ความรูในการสรางสรรค2ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
ตารางแสดงการส-งเสริมและสนับสนุนให*อาจารย2ได*รับการพัฒนาด*านการวิจัย
ที่
ชื่อ-สกุลอาจารย2
1 ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท2

คณะวิชา
สังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2

2 ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท2
ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ2
3 อ.อัศนีย2 ณ น)าน

สังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2
บริหารธุรกิจ

4 อ.อัศนีย2 ณ น)าน
อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
อ.นิภรดา ยาวิราช
พงษ2กรพิทยา
5 อ.ดร.ตะวันฉาย คงรชต

บริหารธุรกิจ

6 อ.คนึงนิจ ติกะมาตย2

นิเทศศาสตร2

วิทยาศาสตร2สุขภาพ

บริหารธุรกิจ

เรื่อง
การวิจัยเพื่อสรางความหมายใหม)ในการเรียนรู
ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห)งชาติ เมื่อวันที่ 26-29
มิถุนายน 2561 (2.1-5-1)
การถ)ายทอดภูมิปGญญาของพฤฒิพลังในลําปาง (2.1-5-2)
การวิเคราะห2ขอมูลดวยการใชโปรแกรม AMOS
เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม)โจ
จังหวัดเชียงใหม) (2.1-5-3)
การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ2ในวารสารทั้งในและ
ต)างประเทศ เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม) (2.1-5-4)
เขาร)วมสัมมนาวิชาการแห)งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 และวันที่ 28-30 กันยายน
2560 ณ สถาบันส)งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2แห)ง
ประเทศไทย (2.1-5-5)
การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ2ในวารสารทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม)ปHง
จังหวัดเชียงใหม) (2.1-5-6)
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7 อ.คนึงนิจ ติกะมาตย2
อ.ดร.สุภาภรณ2 อุดมลักษณ2
อ.ธวัชชัย แสนชมภู
อ.อัศนีย2 ณ น)าน
อ.ดร.ฑัตษภร ศรีสุข

สังคมศาสตร2ฯ
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

8 อ.นิฤมล หิรญ
ั วิจิตรภรณ2

นิเทศศาสตร2

9 อ.เมธัส ชูเวช

วิทยาศาสตร2
สุขภาพ

10 อ.ดิลกา ไตรไพบูลย2

วิทยาศาสตร2
สุขภาพ
วิทยาศาสตร2
สุขภาพ
วิทยาศาสตร2
สุขภาพ
วิทยาศาสตร2
สุขภาพ
นิเทศศาสตร2
วิทยาศาสตร2
สุขภาพ
วิทยาศาสตร2
สุขภาพ
วิทยาศาสตร2
สุขภาพ

11 อ.ดิลกา ไตรไพบูลย2
12 อ.ดิลกา ไตรไพบูลย2
13 อ.นิภรดา ยาวิราช พงษ2กร
พิทยา
อ.นิฤมล หิรญ
ั วิจิตรภรณ2
14 อ.นิภรดา ยาวิราช
พงษ2กรพิทยา
15 รศ.ดร.สุดารัตน2 สิทธิสมบัติ
16 อ.ธณกฤษ หมื่นกอนแกว

17 อ.ธณกฤษ หมื่นกอนแกว
18 อ.กวินทร2 ศุภวิทยโยธิน

นิเทศศาสตร2
วิทยาศาสตร2สุขภาพ

วิทยาศาสตร2
สุขภาพ
วิทยาศาสตร2
สุขภาพ

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

เขารับการอบรม เรื่อง สรางนักวิจยั รุ)นใหม) (ลูกไก)) รุ)นที่ 4
โดย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห)งชาติ (วช.)
วันที่ 4-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมฝ•ายคํา
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) (2.1-5-6)
ปGญหาออฟฟHตซินโดรมในพนักงานสํานักงาน หลักสูตรเพื่อ
สรางวิทยากรสําหรับนําองค2ความรูที่ไดไปขยายผลในองค2กร
เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 (2.1-5-7)
การเขียนบทความตีพิมพ2ในวารสาร เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม
2560 (2.1-5-7)
โครงการเมืองอัจฉริยะสําหรับนักท)องเที่ยวผูสูงอายุใน
ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 3-5-6 ตุลาคม 2560 (2.1-5-7)
อบรม Crafiting Futures by Council Thailand
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (2.1-5-7)
การประชุมวิชาการร)วม ครั้งที่ 4 NUT–FUT 4 Joint
Symposlum 2017 เมื่อวันที่ 13-19 กุมภาพันธ2 2561
(2.1-5-7)
งานวิจัยกับการสรางนวตกรรมและผลกระทบต)อสังคม
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 (2.1-5-7)
การศึกษาและพัฒนากฎหมาย Health care and wellness
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (2.1-5-7)
การจัดการความรูใน Blog ของมหาวิทยาลัยใหแก)
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา KM เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561
(2.1-5-7)
การใหบริการดีโอไดกับการสนเทศการวิจัยดิจิทัล
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (2.1-5-7)
“การช)วยฟ™šนคืนชีพเบื้องตน” เมื่อเดือนมีนาคม 2561
(2.1-5-7)

นอกจากนั้นยังมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย)องอาจารย2และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค2ดีเด)นและมีการมอบเกียรติบัตรแก)อาจารที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2ดีเด)น ระดับสถาบัน โดย
ในป,การศึกษา 2560 จํานวน 1 คน ไดแก) อาจารย2 ฉัตรฉวี คงดี สังกัดคณะนิเทศศาสตร2 (2.1-5-8)
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รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
2.1-5-1 รายงานการเขาร)วมอบรมการวิจัยเพื่อสรางความหมายใหม)ในการเรียนรู วันที่ 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 ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการถ)ายทอดองค2ความรู
ของพฤฒิพลังลําปาง หนา 7
http://doc.nation.ac.th/social60/Social%20Administration%20Committee%20Meeting%20Re
port%208-60.docx

2.1-5-3
2.1-5-4
2.1-5-5

บันทึกอนุมัติการเขาอบรม โปรแกรม AMOS
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/20180306131914Amos.pdf
บันทึกอนุมัติเขาอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ2
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/20180504094445%20Rewrite.pdf
บันทึกอนุมัติการเขาสัมมนาวิชาการแห)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 อาจารย2และเจาหนาที่สนับสนุน ประจําป,การศึกษา 2560 หนา 1
และ หนา 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 หนา 17
http://doc.nation.ac.th/sarit59/ACtion_Plan_IT_2560_Report.pdf
2.1-5-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2561 วาระ 5.3 การยกย)องอาจารย2ที่มีผลงานดีเด)นดานงานวิจัย
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Meetting_Report_IT_5_61_18_May_2018.pdf
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6. มีระบบและกลไกเพื่อช-วยในการคุ*มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร*างสรรค2ที่นําไปใช*ประโยชน2 และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพื่อช)วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2 ตามแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการส)งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรที่ระบุไวในคู)มือการวิจัย ดําเนินการตามระบบ
โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีสาระสําคัญดังนี้
6.1 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2ที่เสร็จสมบูรณ2แลวถือเป7นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเนชั่น
6.2 การนําขอมูลที่เกิดจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2ไปใชประโยชน2 ผูขอใชตองอางอิงที่มาให
ถูกตองตามหลักวิชาการ หรือระบุไวใน acknowledgement
6.3 ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2 เช)น การคัดลอกผลงานทางวิชาการ
(Plagiarism) คณะฯ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการกับผูละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมาย
6.4 จากการดําเนินงานในป,การศึกษา 2560 ยังไม)พบการละเมิดสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2
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-งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ-งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร*างสรรค2
ป@จจัยนําเข*า

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
3.60

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลุเป•าหมาย

3.63

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
3.70

ผลการดําเนินงาน
ในป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดส)งเสริมใหอาจารย2ทํางานวิจัยและงานสรางสรรค2 โดยขอรับเงิน
สนับสนุนงบประมาณจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนําความรูที่ไดจากการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และเพื่อประโยชน2ของหน)วยงานที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีผลรวมของผล
การประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ เท)ากับ 18.17 จํานวนคณะวิชา เท)ากับ 5 ผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ เฉลี่ยเท)ากับ 3.63 ดังรายละเอียดต)อไปนี้
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน)วยงานวิจัย
จํานวนคณะและหน)วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

คะแนนที่ได = 18.17 / 5 = 3.63
ตารางแสดงการประเมินเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกของคณะวิชา
ผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย
ลําดับ
คณะวิชา
ของทุกคณะและหน-วยงานวิจัย
1
คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
5
2
คณะบริหารธุรกิจ
5
3
คณะนิเทศศาสตร2
5
4
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
1.80
5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.37
ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ
18.17
จํานวนคณะ
5
คะแนนที่ได*
3.63
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ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน
ทุนสนับสนุนภายใน ทุนสนับสนุนภายนอก
ลําดับ
คณะวิชา
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
เรื่อง
เรื่อง
1 คณะสังคมศาสตร2และ
7
800,139
มนุษยศาสตร2
2 คณะบริหารธุรกิจ
5
645,000
14
207,900
3 คณะนิเทศศาสตร2
2
34,000
1
2,150,400
4 คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
2
161,667
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
5,000
1
126,200
รวม
8
684,000
25
3,446,306

รวมเงิน
800,139
852,900
2,184,400
161,667
131,200
4,130,306

ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก แยกระดับคณะวิชา
คณะวิชา
สังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2

ที่

ชื่อเรื่อง

1

การสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต)อการใหบริการของเทศบาลตําบล
แม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560
การสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต)อการใหบริการขององค2การบริหาร
ส)วนตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ
2560 (2.2-2)
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะของ
องค2การบริหารส)วนตําบลบานโปXง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ประจําป,
งบประมาณ 2560 (2.2-3)
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ
2560 (2.2-4)
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลนครลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2560 (2.2-5)
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองของผูสูงอายุใน 3 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน (2.2-6)
การถ)ายทอดองค2ความรูและภูมิปGญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางปHติสุขสําหรับ
ผูสูงอายุภาคเหนือ (2.2-7)
รวม
รวมทั้งสิ้น
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได

2

3

4

5
6
7

ทุนสนับสนุน
ภายใน

ทุนสนับสนุน
ภายนอก
18,000
18,000

20,000

30,000

80,000
301,389
332,750
-

800,139
800,139
20
5
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คณะวิชา

ที่

บริหารธุรกิจ

1

การศึกษาความสามารถในการแข)งขันและศักยภาพการส)งออก
สินคาเซรามิคของประเทศไทย

2

เรื่องปGจจัยส)วนผสมทางการตลาดที่มีผลต)อการตัดสินใจซื้อ
บอดีโลชั่นของกลุ)มสุภาพสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3

ชื่อเรื่อง

การวัดผลสัมฤทธิ์จากการทํางานเป7นทีมของนักศึกษารายวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย2 (BUSI204/BUSI222)
4 เรื่องความแตกต)างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
บัญชีขั้นตน 1 (ACCT 111) โดยวิธีเอกัตภาพ
5 ความแตกต)างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา บัญชีขั้นตน 2
(ACCT 112) โดยวิธีเอกัตภาพ
6 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลแม)ถอด ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลแม)ถอด จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
7 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลพิชัย ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลพิชัย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวมิ ล แรง
สิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
8 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลวังแกว ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลวังแกว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)
9 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลวังซาย ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลวังซาย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)
10 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลบานดง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลบานดง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิง ห2 และ อ.อั ศ นีย2 ณ น) าน (จัด สรรไดเงิ นจํ า นวน 9,000
บาท)
11 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลสบปราบ ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร

ทุนสนับสนุน
ภายใน
300,000

ทุนสนับสนุน
ภายนอก

300,000
15,000
15,000
15,000
9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

8,950
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12

13

14

15

16

17

18

ส)วนตําบลสบปราบ จํานวน 17,900 บาท ดําเนินการโดย อ.
ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน
8,950 บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลบานเอื้อม ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบานเอื้อม จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.
ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน
9,000 บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลบานเป•า ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบานเป•า จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.
ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน
9,000 บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังทอง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังทอง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแกว ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแกว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังใต ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังใต จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาโปXง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาโปXง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)
ปะ ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ปะ จํานวน
18,500 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน
(จัดสรรไดเงินจํานวน 9,250 บาท)

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,250
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19 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วน
ตําบลนาแก ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วน
ตําบลนาแก จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการ โดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)
รวม
รวมทั้งสิ้น
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได
คณะวิชา

ที่

ชื่อเรื่อง

นิเทศศาสตร2

1

การผลักดันผลผลิตการวิจัยดานอุตสาหกรรมการท)องเที่ยวและ
บริการป, 2559-2560 ไปสู)การใชประโยชน2ในเชิงพาณิชย2
ส)งเสริมอุตสาหกรรมการท)องเที่ยว อ.ฉัตรฉวี คงดี นักวิจัย
ความพึงพอใจของนักท)องเที่ยวที่มีต)อการสรางสรรค2แผ)นพับ
เพื่อประชาสัมพันธ2แหล)งท)องเที่ยวของชุมชนหยี่เพ็ง เกาะลันตา
จ.กระบี่ ผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2 นักวิจัย
ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวขอ Green Spirit ณ หอ
ศิลปะและวัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 - 17
พฤษภาคม 2561 โดยอาจารย2สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2
รวม
รวมทั้งสิ้น
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได

2

3

9,000

645,000
126,200
771,200
25
5
ทุนสนับสนุน
ภายใน

ทุนสนับสนุน
ภายนอก
2,150,400

25,000

9,000
34,000
2,150,400
2,184,400
13
5
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คณะวิชา

ที่

ชื่อเรื่อง

วิทยาศาสตร2สุขภาพ

1

Utilization of pretreated peanut hulls for the
optimized bioproduction of cellulase by Pycnoporus
Sanquineous
โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการดูแลเอื้อ
อาทรของพยาบาลไทย (แบบสั้น)
รวม
รวมทั้งสิ้น
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได

2

คณะวิชา

ที่

ชื่อเรื่อง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

“การศึกษาปGจจัยดานพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต)อความสําเร็จ
การศึกษาในการเรียนรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศใน
องค2กร และวิชาระบบฐานขอมูล” เงินทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเนชั่น จํานวน 5,000 บาท ดําเนินการโดย
อ.เกศริน อินเพลา
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลแม)ถอด ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลแม)ถอด จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย
อ. และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลพิชัย ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลพิชัย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแกว ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลวังแกว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย
อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน
จํานวน 9,000 บาท)
“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังซาย ป, 2560” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลวังซาย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย
อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน

2

3

4

5

ทุนสนับสนุน
ภายใน

ทุนสนับสนุน
ภายนอก
145,000

16,667
-

161,667
161,667
9
1.80

ทุนสนับสนุน
ภายใน
5,000

ทุนสนับสนุน
ภายนอก

9,000

9,000

9,000

9,000
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จํานวน 9,000 บาท)
6 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบานดง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลบานดง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย
อ.ศศิ วิ ม ล แรงสิ ง ห2 และ อ.อั ศ นี ย2 ณ น) า น (จั ด สรรได เงิ น
จํานวน 9,000 บาท)
7 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลสบปราบ ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลสบปราบ จํานวน 17,900 บาท ดําเนินการ
โดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน
จํานวน 8,950 บาท)
8 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบานเอื้อม ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลบานเอื้อม จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการ
โดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน
จํานวน 9,000 บาท)
9 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบานเป•า ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลบานเป•า จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย
อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน
จํานวน 9,000 บาท)
10 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังทอง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลวังทอง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย
อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน
จํานวน 9,000 บาท)
11 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแกว ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลวังแกว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย
อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน
จํานวน 9,000 บาท)
12 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังใต ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังใต จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000
บาท)

9,000

8,950

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000
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13

“ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาโปXง ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลนาโปXง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย
อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน
จํานวน 9,000 บาท)
14 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลแม)ปะ ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การ
บริหารส)วนตําบลแม)ปะ จํานวน 18,500 บาท ดําเนินการโดย
อ.ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงิน
จํานวน 9,250 บาท)
15 “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาแก ป, 2561” เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาแก จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการ โดย อ.
ศศิวิมล แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน
9,000 บาท)
รวม
รวมทั้งสิ้น
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได

9,000

9,250

9,000

5,000

126,000
131,200
8
1.37

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
หมายเลข
1

2

3

รายการหลักฐานอ*างอิง

รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการใหบริการของเทศบาลตําบลแม)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
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการใหบริการขององค2การบริหารส)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
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการจัดบริการสาธารณะขององค2การบริหาร
ส)วนตําบล บานโปXง 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

5

6

7

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
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
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองของผูสูงอายุใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
http://doc.nation.ac.th/social60/Dr.Sujira%20approved_1.pdf
http://doc.nation.ac.th/social60/Dr.Sujira_committee_approved.xls
การถ)ายทอดองค2ความรูและภูมิปGญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางปHติสุขสําหรับผูสูงอายุภาคเหนือ
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)งออกสินคาเซรามิค
ของประเทศไทย(เงินงบประมาณจํานวน 300,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/2.3%20Proposal%2020180614154304.pdf
2
สัญญาทุนโครงการวิจัย เรื่องปGจจัยส)วนผสมทางการตลาดที่มีผลต)อการตัดสินใจซื้อบอดีโลชั่นของ
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
บัญชีขั้นตน 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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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ขั้นตน 2 (ACCT 112)โดยวิธีเอกัตภาพ(เงินงบประมาณจํานวน 15,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/2.3%20Proposal%2020180614154831.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานเป•า
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 27 ต.ค. 2559)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Ban%20Poa%20oct%2059_2560.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค2นคร
ป, 2560” (จัดสรรไดเงินจํานวน 10,000 บาท) (วันทําสัญญาจาง 3 ต.ค. 2559)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Kalnag%20PV600618%2059.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)กัวะ
ป, 2560” (จัดสรรไดเงินจํานวน 8,950 บาท) (วันทําสัญญาจาง 3 ต.ค. 2559)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Mae%20Kow%20PV600639.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลพิชัย
ป, 2560” (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท) (วันทําสัญญาจาง 21 ก.ย. 2559)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Pichai%20oct%2060.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลสบปราบ
ป, 2560” (จัดสรรไดเงินจํานวน 8,950 บาท) (วันทําสัญญาจาง 3 ต.ค. 2559)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Sub%20Prap%2059-60%20PV600640.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังแกว
ป, 2560” (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท) (วันทําสัญญาจาง 7 ก.ย. 2559)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20wang%20Kaw%20sep%2060.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานเอื้อม
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 30 ต.ค. 2560)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_BanAeam_61.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานดง
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 31 ต.ค. 2560)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_BanDong_61.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานเป•า
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 27 ธ.ค. 2560)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_BanPao_61.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ถอด
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 1 ส.ค. 2560)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_MaeThod_60.pdf
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16

17

18

19

สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลนาโปXง
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 2 ต.ค. 2560)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_NaPong_61.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังซาย
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 2 ต.ค. 2560)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_Research_WongSai_2560.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังใต
ป, 2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 2 ต.ค. 2560)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_Research_WongTdai_2561.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังทอง ป,
2560” จํานวน 9,000 บาท (วันทําสัญญาจาง 2 ต.ค. 2560)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20Memo_research_WongTong_61.pdf

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะนิเทศศาสตร2
หมายเลข
1

รายการหลักฐานอ*างอิง
สัญญาทุนวิจัย โครงการผลักดันผลผลิตการวิจัยดานอุตสาหกรรมการท)องเที่ยวและบริการป, 2559-2560
ไปสู)การใชประโยชน2ในเชิงพาณิชย2ส)งเสริมอุตสาหกรรมการท)องเที่ยว อ.ฉัตรฉวี คงดี นักวิจัย

http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/sanya-ajchat.pdf

2

3

รายงานความกาวหนา โครงการผลักดันผลผลิตการวิจัยดานอุตสาหกรรมการท)องเที่ยวและบริการป, 2559-2560
ไปสู)การใชประโยชน2ในเชิงพาณิชย2ส)งเสริมอุตสาหกรรมการท)องเที่ยว อ.ฉัตรฉวี คงดี นักวิจัย
http://doc.nation.ac.th/dataqabn59/Project_61.pdf
ความพึงพอใจของนักท)องเที่ยวที่มีต)อการสรางสรรค2แผ)นพับเพื่อประชาสัมพันธ2แหล)งท)องเที่ยวของชุมชนหยี่เพ็ง
เกาะลันตา จ.กระบี่ ผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2 นักวิจัย
http://doc.nation.ac.th/QA_BANGNA2560/project_38.pdf
ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวขอ Green Spirit ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 โดยอาจารย2สิทธิโชค โควาบุญพิทกั ษ2
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
โครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research_Supaporn.pdf
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รายการหลักฐานอ*างอิง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1
รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค2
หนา 17
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_IT_2560_Report.pdf
2
สัญญาทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การศึกษาปGจจัยดานพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต)อความสําเร็จการศึกษา
ในการเรียนรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศในองค2กร และวิชาระบบฐานขอมูล” เงินทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเนชั่น จํานวน 5,000 บาท ดําเนินการโดย อ.เกศริน อินเพลา
http://doc.nation.ac.th/sarit60/60Research_Ketsarin_Behavior_MIS_DB_MeMo.pdf
3
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ถอด ป, 2560”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ถอด จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_MaeThod_60.pdf
4
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลพิชัย ป, 2560”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลพิชัย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_PhiChai_60.pdf
5
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังแกว ป, 2560”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลวังแกว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_WongKwae_60.pdf
6
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังซาย ป, 2560”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลวังซาย จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_WongSai_2560.pdf
7
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานดง ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลบานดง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_BanDong_61.pdf
8
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลสบปราบ ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลสบปราบ จํานวน 17,900 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวมิ ล
แรงสิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 8,950 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_SopPrap_2561.pdf
9
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานเอื้อม ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลบานเอื้อม จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรง
สิงห2 และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_BanAeam_61.pdf
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สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานเป•า ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลบานเป•า จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวมิ ล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_BanPao_61.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังทอง ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลวังทอง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_WongTong_61.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังแกว ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลวังแกว จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_WongKaew_2561.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังใต ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลวังใต จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_WongTdai_2561.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลนาโปXง ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลนาโปXง จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_NaPong_61.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ปะ ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลแม)ปะ จํานวน 18,500 บาท ดําเนินการโดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,250 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_research_MaePa_61.pdf
สัญญาทุนโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลนาแก ป, 2561”
เงินทุนสนับสนุนจากองค2การบริหารส)วนตําบลนาแก จํานวน 18,000 บาท ดําเนินการ โดย อ.ศศิวิมล แรงสิงห2
และ อ.อัศนีย2 ณ น)าน (จัดสรรไดเงินจํานวน 9,000 บาท)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Memo_Research_NaKae_2560.pdf
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ตัวบ-งชี้ 2.3
ชนิดของตัวบ-งชี้
เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
3.20

ผลงานทางวิชาการและอาจารย2ประจําและนักวิจัย
ผลลัพธ2
ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลุเป•าหมาย

3.92

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
4.00

ผลการดําเนินงาน
ในป, การศึ กษา 2560 มหาวิ ทยาลั ย ได ส) ง เสริ มให อาจารย2 ผ ลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ บทความวิ จั ย
บทความวิชาการ เอกสารการสอนและตํารา โดยมีผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
ทุกคณะวิชา เท)ากับ 19.62 จํานวนคณะวิชา เท)ากับ 5 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะวิชา
เฉลี่ยเท)ากับ 3.92
ตารางแสดงการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะวิชา
ผลการประเมินผลงาน
คณะวิชา
ลําดับ
ทางวิชาการของทุกคณะและหน-วยงานวิจัย
1 คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
5
2 คณะบริหารธุรกิจ
5
3 คณะนิเทศศาสตร2
4.62
4 คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
5
5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ
19.62
จํานวนคณะ
5
คะแนนที่ได*
3.92
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ตารางแสดงผลรวมถ-วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร*างสรรค2
คณะวิชา
สังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2

บริหารธุรกิจ

ที่
ชื่อเรื่อง
1 ปGจจัยการบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ2กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
2 ความสัมพันธ2ระหว)างนโยบาย ยุทธศาสตร2การผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษากับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาต)อในสายอาชีวศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 3 กลุ)มเครือข)ายศรีวิชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
3 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
4 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส)งเสริมค)านิยมหลัก 12 ประการของเด็ก
ปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2
5 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส)งเสริมทักษะการคิดอย)างมีเหตุผลของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลสันปXายางหน)อม จังหวัดลําพูน
6 กระบวนการถ)ายทอดอักษรธรรมลานนา (The Transfer Process of Tai
Thamlanna)
7 การบริหารจัดการศูนย2พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของครู
ผูดูแลเด็ก ศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก องค2กรปกครองส)วนทองถิ่น
อําเภอแม)แจ)ม จังหวัดเชียงใหม)
ผลรวมถ)วงน้ําหนัก
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได
1
2
3
4

5
6

การศึกษาความสามารถในการแข)งขันเพื่อการส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคใน
ประเทศไทย
การสื่อสารทางการตลาดในการศึกษาต)อระดับ ปวส.ระบบทวิภาคีของนักศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดลําปาง
ปGจจัยส)วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต)อการพัฒนาตราสินคาผลิตภัณฑ2แหนม
บานฮ)องกอก ต.บ)อแฮว อ.เมือง จ.ลําปาง
ความสามารถทางการตลาดของสหกรณ2การเกษตรภูฟ•าพัฒนาจํากัด ภายใต
โครงการภูฟ•าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อรองรับการท)องเที่ยวเชิง
เกษตรใน จ.น)าน
กลยุทธ2ทางการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนย2อาหารใน
ศูนย2การคา อ.เมือง จ.ลําปาง
กลยุทธ2การสื่อสารการตลาดของการไฟฟ•าฝXายผลิตแห)งประเทศไทยเพื่อส)งเสริม
การท)องเที่ยวใน อ.แม)เมาะ จ.ลําปาง
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นิเทศศาสตร2

1
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3

Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized
Bioproduction of Cellulase by Pycnoporus Sanguineous.
การจูงใจใหเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ2ของธนาคารมีพฤติกรรมเชิงรุก
การรับรูและพฤติกรรมดานความปลอดภัยของพนักงานสายปฏิบัตกิ าร
บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน)
ความถูกตองของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช CAKE
ทัศนคติและความพรอมการเขาสูต) ลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของประชาชน
พื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อิทธิพลของส)วนประสมทางการตลาดที่มตี )อการตัดสินใจซื้อสกรูลําเลียงของ
ผูบริหารองค2กรธุรกิจในเขต กทม.และปริมณฑล
ความสัมพันธ2ระหว)างปGจจัยดานจิตวิทยากับการรับรูการสนับสนุนจากองค2กรของ
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
ผลรวมถ)วงน้ําหนัก
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได
“รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพสําหรับงานโฆษณา
ผลิตภัณฑ2ความงามทางสื่อนิตยสาร” วารสารมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2,
ราชพฤกษป,ที่ 3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)โดย ผศ.บดินทร2 เด
ชาบูรณานนท2
“การสื่อความหมายผ)านการเล)าเรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑ2ดูแลผิวสําหรับผูชายทาง
โทรทัศน2” วารสารวิชาการมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา ป,ที่ 25
ฉบับที่ 48 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) โดยผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2
ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวขอ Green Spirit ณ หอศิลปะและ
วัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 โดยอาจารย2
สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2
ผลรวมถ)วงน้ําหนัก
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได
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วิทยาศาสตร2สุขภาพ

1

2
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (กรณีศึกษาผูดูแลใน
เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ฮ)องหา ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. และ
อปท.) (2.3-1)
Utilization of pretreated peanut hulls for the optimized
bioproduction of cellulase by Pycnoporus Sanguineous. (2.3-2)
Clients Satisfaction on Health Care Service at Sri Moud Kao Health
Promoting Hospital, Lampang Province. (2.3-3)
Health literacy and Health Behavior of Elder Persons with Diabetes
and Hypertension attending at Sri Moud Kao Promoting Hospital,
Lampang Province. (2.3-4)
สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผูปXวยวิกฤต. (2.3-5)
วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว : การทบทวน
อย)างเป7นระบบ. (2.3-6)
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)
ผลรวมถ)วงน้ําหนัก
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได
ผลรวมถ)วงน้ําหนัก
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได
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รายการหลักฐานอ*างอิง คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
หมายเลข รายการหลักฐานอ*างอิง
1
ปGจจัยการบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ2กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลจังหวัด
ลําปาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/97809
2
ความสัมพันธ2ระหว)างนโยบาย ยุทธศาสตร2การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษากับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก
เขาศึกษาต)อในสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ 3 กลุ)มเครือข)ายศรีวิชัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_40.pdf
3
การบริห ารสถานศึกษาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของโรงเรี ยนขนาดเล็กสั งกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_40.pdf
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส)งเสริมทักษะการคิดอย)างมีเหตุผลของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
เทศบาลสันปXายางหน)อม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_38.pdf
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส)งเสริมทักษะการคิดอย)างมีเหตุผลของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียน
เทศบาลสันปXายางหน)อม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_38.pdf
กระบวนการถ)ายทอดอักษรธรรมลานนา (The Transfer Process of Tai Thamlanna)
http://doc.nation.ac.th/social60/The%20Articles%20of%20DR.Wallop.pdf
การบริหารจัดการศูนย2พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูดูแลเด็ก
ศูนย2พัฒนาเด็กเล็ก องค2กรปกครองส)วนทองถิ่น อําเภอแม)แจ)ม จังหวัดเชียงใหม)
http://buajead-ubru.com/Upload/Journal/Journal_40.pdf

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะบริหารธุรกิจ
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1
การศึกษาความสามารถในการแข)งขันเพื่อการส)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)วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต)อการพัฒนาตราสินคาผลิตภัณฑ2แหนมบานฮ)องกอก ต.บ)อแฮว อ.เมือง
จ.ลําปาง
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%205%205901131006.pdf
4
ความสามารถทางการตลาดของสหกรณ2การเกษตรภูฟ•าพัฒนาจํากัด ภายใตโครงการภูฟ•าพัฒนา อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเพื่อรองรับการท)องเที่ยวเชิงเกษตรใน จ.น)าน
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%202.3%2020180615095132.pdf
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กลยุทธ2ทางการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของศูนย2อาหารในศูนย2การคา อ.เมือง จ.ลําปาง
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%202.3%2020180615095223.pdf
กลยุทธ2การสื่อสารการตลาดของการไฟฟ•าฝXายผลิตแห)งประเทศไทยเพื่อส)งเสริมการท)องเที่ยวใน อ.แม)เมาะ
จ.ลําปาง
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%202.3%2020180615095319.pdf
Utilization of Pretreated Peanut Hulls for The Optimized Bioproduction of Cellulase by
Pycnoporus Sanguineous.(หนา 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

การจูงใจใหเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ2ของธนาคารมีพฤติกรรมเชิงรุก
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/QA%20EAU%20Heritage%20Social%20Science%20Article%20Text-303734-1-10-20180403.pdf

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะนิเทศศาสร2
หมายเลข
1

2

3

รายการหลักฐานอ*างอิง
“รูปแบบและการสื่อความหมายของการอุปมาอุปไมยเชิงภาพสําหรับงานโฆษณาผลิตภัณฑ2ความงามทางสื่อนิตยสาร”
วารสารมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2,ราชพฤกษ ป,ที่ 3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561)
โดย ผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_59/TEEPIM%20BODIN2559.pdf
“การสื่อความหมายผ)านการเล)าเรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑ2ดูแลผิวสําหรับผูชายทางโทรทัศน2” วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 มหาวิทยาลัยบูรพา ป,ที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560)
โดย ผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Article%20aj.bodin.jpg
ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวขอ Green Spirit ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2561 โดยอาจารย2สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2
http://doc.nation.ac.th/QA_BANGNA2560/project_48.pdf

รายการหลักฐานอ*างอิง คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
1
การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (กรณีศึกษาผูดูแลในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.
ฮ)องหา ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. และ อปท.). หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ในงาน Thailand Research Symposium 2017, สิงหาคม 2560, หนา 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

66

3

4

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
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
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สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผูปXวยวิกฤต วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม), ป,ที่ 44: ฉบับ 4,
หนา 36-48 https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901
วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว : การทบทวนอย)างเป7นระบบ. พยาบาลสาร
คณะพยาบาลศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 2560: 44:4: หนา 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

รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
2.3-1 รายงานผลการตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หนา 8
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Information_Techonolgy.pdf

2.3-2

รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร2 หนา 7
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Comart.pdf

2.3-3

รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจ หนา 8
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Business.pdf

2.3-4

รายงานผลการตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ หนา 11-12
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Public_Health.pdf

2.3-5

รายงานผลการตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 หนา 9
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Social_science.pdf
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องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ-งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก-สังคม
ชนิดของตัวบ-งชี้
กระบวนการ
เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
6 ขอ

บรรลุเปkาหมาย/
ไม-บรรลุเปkาหมาย
บรรลุเป•าหมาย

คะแนนที่
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

เกณฑ2มาตรฐาน :
1. กําหนดชุมชนหรือองค2การเปkาหมายของการให*บริการทางวิชาการแก-สังคมโดยมีความร-วมมือระหว-าง
คณะหรือหน-วยงานเทียบเท-า
ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให คณะวิ ช าร) ว มกั น ดํ า เนิ น งานด านการบริ ก ารวิ ช าการในรู ป แบบของ
คณะทํางานส)งเสริมพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม (3.1-1-1) โดยป,การศึกษา 2560 ไดกําหนดชุมชน
เป• า หมายของมหาวิ ทยาลั ย เนชั่ น ลํ า ปาง และศู น ย2 เ นชั่ น บางนา อย) า งน อย 1 ชุ มชน เพื่ อนํ า ความรู และ
ประสบการณ2ในการบริการวิชาการสู)สังคมมาสอดแทรกเป7นส)วนหนึ่งของการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษาในดานการประยุกต2ใชทฤษฎีนําลงสู)การปฏิบัติ ไดตั้งเป•าหมายในการใหบริการทางวิชาการสังคม
แก)หน)วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส)งเสริมการบริการวิชาการแก)สังคม แสวงหา
แหล)งทุนและเครือข)ายความร)วมมือในการใหบริการวิชาการ ลําปาง กําหนดชุมชนเป•าหมาย คือ องค2การ
บริหารส)ว นตําบลทุ) งกวƒาว อําเภอเมืองปาน จังหวัด ลําปาง ศู นย2เนชั่น บางนา ชุมชนเป• าหมาย คือ สถาน
สงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม) มูลนิธิ พล.ต.อ เภา สารสิน (บันทึกขอตกลงความร)วมมือ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2558) (3.1-1-2)
โดยร)วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ คณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม ประจําป,
การศึกษา 2560 (3.1-1-3) ผ)านความเห็นชอบจากคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม
ซึ่งกํ าหนดทิศทางและกลยุ ทธ2 การพัฒ นาคณะทํา งานส) งเสริ มการพั ฒนางานบริการวิช าการแก)สั งคม และ
กํา หนดตั ว ชี้ วั ดความสํ า เร็ จของการดํ า เนิ น การโครงการ สามารถตอบสนองความต องการของสั งคมหรื อ
สามารถนําไปใชประโยชน2ได โดยจัดใหอาจารย2ทุกคณะร)วมมือหรือถ)ายทอดความรูทางวิชาการรับใชสังคม
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รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
3.1-1-1 คําสั่งแต)งตั้งคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม
http://doc.nation.ac.th/academic_service/acdemic_committee_NTU_60.pdf
3.1-1-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่
1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 วาระที่ 3 หนา 3
http://doc.nation.ac.th/academic_service/161%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_1-%2061%20%2008-0161%20ok.pdf

- รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่
2/2561 วันที่ 20 เมษายน 2561
http://doc.nation.ac.th/academic_service/261%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_2-%2061%20%2020-0461%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-วมจากชุมชนหรือองค2การเปkาหมายที่กําหนดในข*อ 1
ผลการดําเนินงาน
ในป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก)สังคมที่สอดคลองกับ
แผนปฏิ บัติ การ ที่ เ กิ ด ประโยชน2 ต) อการพั ฒ นานั กศึ กษาและชุมชน ให บรรลุต ามตั วชี้ วั ด คือ มี การดํ า เนิ น
กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก)สังคม ดังนี้
1) โดยเป? น กิ จ กรรมบู ร ณาการร- ว มกั น ระหว- า งคณะสั ง คมศาสตร2 แ ละมนุ ษ ยศาสตร2 คณะ
บริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนผูสูงอายุ องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวƒาว อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561 ในโครงการบริการวิชาการแก)สังคมสัญจร : โครงการ
เตรียมความพรอมสรางศักยภาพชุมชนโดยการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2 หลักสูตร : การเตรียมความพรอม
สูงวัย Thailand ยุค 4.0
2) โดยเป?นกิจกรรมบูรณาการร-วมกันระหว-าง คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพและคณะนิเทศศาสตร2
“โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพื่อ สุขภาวะสําหรับผูสูงวัย” โรงเรียนผูสูงอายุองค2การ
บริหารส)วนตําบลทุ)งกวƒาว 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 กลยุทธ2ที่ 4 “การวิจัยและการ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาพันธกิจการบริการวิชาการ หนา 16
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Academic_Services_Plan_NTU_2560.pdf
3.1-2-2 - รายงานการประชุม คณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่
1/2561 วันที่ 8 มกราคม 2561 วาระที่ 3 หนา 3
http://doc.nation.ac.th/academic_service/161%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_1-%2061%20%2008-0161%20ok.pdf

- รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่
2/2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 หนา 2
http://doc.nation.ac.th/academic_service/261%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_2-%2061%20%2020-0461%20ok.pdf

3. ชุมชนหรือองค2การเปkาหมายได*รับการพัฒนาและมีความเข*มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดพื้นที่ เป• าหมายในการดํ าเนิ นการตามแผนการใหบริการของมหาวิ ทยาลั ย
จํานวน 2 แห)ง คือ พื้นที่ในความรับผิดชอบขององค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวƒาว อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง และสถานสงคราะห2บานตะวันใหม) มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน ดังรายละเอียดในรายงานผลการ
ดําเนินการ (3.1-3-1) และมหาวิทยาลัยไดรับหนังสือตอบขอบคุณจาก 2 พื้นที่ คือ การใหบริการแก)สังคมโดย
การถ)ายทอดเทคโนโลยีและองค2ความรูที่เป7นประโยชน2 เป7นที่พึ่งและแหล)งอางอิงวิชาการ เพื่อสรางความเข็ม
แข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการและพัฒนาการใหบริการ
วิช าการแก) สั งคมอย)า งต)อเนื่ อง ตามสาขาวิช าที่ คณะฯ มีการจัด การเรี ยนการสอน โดยมีการใหบริการใน
รูปแบบต)างๆ เพื่อใหขอมูลการบริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งชุมชนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
อบรม นําไปใชประโยชน2ต)อการพัฒนาและสรางความเข็มแข็งแก)ชุมชน (3.1-3-2)
จากการดําเนินการใชพื้นที่องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวƒาว ทางชุมชนไดนําองค2ความรูที่ไดรับจาก
การอบรมไปใชประโยชน2 ดังขอความ “บริหารจัดการชุมชนอย)างมั่นใจและมีความกลาและเชื่อมั่นที่จะแสดง
ความคิดเห็นต)อการพัฒนาชุมชนได เป7นการเสริมสรางใหชุมชนเกิดความเข็มแข็งและสามารถบริหารจัดการ
ชุมชนตนเองไดอย)างต)อเนื่อง” พรอมมีกิจกรรมดําเนินการต)อเนื่องจากการอบรม (3.1-3-2)
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โครงการในพื้นที่สถานส)งเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)ไดดําเนินกิจกรรมการสอนการเพาะเลี้ยงและ
แปรรูปเห็ดนางฟ•า ซึ่งเป7นผลงานที่ใหความรูและทําใหเด็กในสถานสงเคราะห2มีความสามารถที่จะต)อยอด
ดําเนินการไดอย)างมีประสิทธิภาพและต)อเนื่องในป,ต)อๆ ไป ถือไดว)าเป7นการสรางความเข็มแข็งใหกับเยาวชน
และต)อยอดใหทุกคนสามารถดําเนินการไดดวยตนเองเมื่อออกจากสถานสงเคราะห2เด็กนี้ไป (3.1-3-2)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
3.1-3-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่
2/2561 วันที่ 20 เมษายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 หนา 2
http://doc.nation.ac.th/academic_service/261%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_2-%2061%20%2020-0461%20ok.pdf

- รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่
4/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3 หนา 4
http://doc.nation.ac.th/academic_service/461%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_4-61%20%2026-0761%20ok.pdf

3.1-3-2

- บันทึกขอตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างมหาวิทยาลัยกับองค2การบริหารส)วนตําบล
ทุ)งกวƒาว อําเภอเมีองปาน จังหวัดลําปาง
http://doc.nation.ac.th/academic_service/MOU%20Thung%20Khwaow.pdf
- หนังสือที่ ลป 73704/665 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอขอบคุณสําหรับโครงการ
บริการวิชาการแก)สังคม
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Thankyou%20Letter%20from%20Thung%20Kwaow.60.pdf

- หนังสือตอบขอบคุณจากสถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)
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 ไดสรุปผลการดําเนินงานและรายงานการ
พัฒนาตนเองอย)างต)อเนื่องของชุมชน คือ การดําเนินโครงการ ป,การศึกษา 2560 ตอบตัวชี้วัด เรื่องการพัฒนา
ความยั่งยืนของทองถิ่น (SDG) และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สามารถนําไปต)อยอดเรื่องการนําไปใช
ประโยชน2และเป7นตนแบบของชุมชนทองถิ่นต)อไป
1) โครงการบริการวิชาการแก)สังคมสัญจร : โครงการ เตรียมความพรอมสรางศักยภาพชุมชนโดย
การใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2หลักสูตร : การเตรียมความพรอมสูงวัย Thailand ยุค 4.0”
ดําเนินกิจกรรมโดย อาจารย2วีระพันธ2 แกวรัตน2 คณะบริหารธุรกิจ อาจารย2อาภาพร ยกโต
คณะสั งคมศาสตร2 และมนุ ษยศาสตร2 และ อาจารย2 ลั ด ดาวรรณ เรื อนทัศนี ย2 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดดําเนินงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ2 2561 ที่โรงเรียนผูสูงอายุตําบลทุ)งกวƒาว
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะสําหรับผูสูงวัยคณะวิทยาศาสตร2
สุขภาพและคณะนิเทศศาสตร2 โดย อาจารย2นิภรดา ยาวิราช และอาจารย2คนึงนิจ ติกะมาตย2
ไดดําเนินงานในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนผูสูงอายุตําบลทุ)งกวƒาว อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
3) โครงการภูมิปGญญาทองถิ่นสู)นวัตกรรมผาทอทุ)งกวƒาว ตําบลทุ)งกวƒาว อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง ดําเนินกิจกรรม โดย อาจารย2ชัญญานุช แซ)ตั้ง คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
ทั้งนี้โครงการที่ 1-3 ของมหาวิทยาลัยเนชั่นกับอบต.ทุ)งกวƒาว โดยมีการดําเนินการกิจกรรมต)างๆ กับ
โรงเรียนผูสูงอายุของ อบต. ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง ณ สํานักงานองค2การบริหาร
ส)วนตําบลทุ)งกวƒาว (3.1-4-3)
ป,การศึกษา 2560 ซึ่งชุมชนพรอมใหความร)วมมือซึ่งจะนําประโยชน2ที่ไดรับมาพัฒนาตนเองอย)าง
ต)อเนื่องและยั่งยืน โดยประเด็นการตอบตัวชี้วัดเรื่องความยั่งยืน (Sustainable Development Goal) แต)ละ
โครงการไดบูรณาการรวมแนวคิดเดียว (One single concept) ดังนี้
- โครงการที่ 1 การเตรียมความพร*อมผู*สูงอายุ เพื่อเข*าสู-บริบท Thailand 4.0 เรื่องนวัตกรรมเชิง
สร*างสรรค2
การสรางศักยภาพของชุมชน โดยบูรณาการการสรางสื่อประชาสัมพันธ2ใหไดในวง
กวาง ใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพการเป7นแกนนํา (Leadership) ไดนําไปพัฒนาและ
สามารถสรางวิถีแห)งการนําเสนอภูมิปGญญาของทองถิ่นสู)สื่อสาธารณะได
การสรางนวัตกรรมตนแบบ (Best Practice) เพื่อนําเสนอสู)สาธารณะ โดยการดูแล
ใหความช)วยเหลือจากมหาวิทยาลัย การนํา “ลํานําพื้นถิ่น” ไดแก) จ„อย ซอ และค)าว
มาบูรณาการกับการส)งเสริมสุขภาพ เป7นการสรางปHติสุขเพื่อใหผูสูงอายุมีความสุข
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กายและสบายใจจากกิจกรรมนันทนาการ ที่มาจากการขับร องเพลงพื้นบานของ
ตนเอง
ผลลัพธ2จากการดําเนินโครงการ คือ
เชิงอนุรักษ2ภูมิป@ญญา (Wisdom Preservation)
1. โครงการสรางกลุ)มอาชีพ ดานการอาหารและการทําจักสาน ไดแก) น้ําพริกเพื่อสุขภาพ หนังสติ๊กเพื่อ
การแกว)งแขน และไมเพื่อออกกําลังนิ้ว ป•องกันนิ้วล็อค เป7นตน
2. โครงการ “สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เพื่อสรางบทเรียนใหกับโรงเรียนผูสูงอายุ จากคุณแม)
แอ„ด (Anna) ซึ่งเพิ่งคืนถิ่นการไปมีครอบครัวอยู)อเมริกาเกือบ 40 ป, และคุณพ)อแอ„ด (Addy) สามี
ซึ่งไดดําเนินการสรางแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช Speech Training และ Toast Master สอน
ลูกหลานของผูเรียนในโรงเรียนผูสูงอายุ
เชิงจิตวิทยาแห-งความสุข (Happiness)
1. โครงการ “สืบสานจ„อย ซอ” จากพ)ออุ„ย แม)อุ„ย สู)ลูกหลาน โดยทาง ไดมีการดําเนินการขอตกลง
ความร)วมมือ (MOU) ระหว)างโรงเรียนผูสูงอายุกับโรงเรียนทุ)งกวƒาววิทยา ซึ่งจะมีการสอนรองลํานํา
พื้นถิ่น ใหกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยนําร)องก)อน หากมีผลตอบรับที่ดี ป,การศึกษาหนา
จะมีการดําเนินการแต)ละช)วงชั้นป,ต)อไป
- โครงการที่ 2 สื่อประชาสัมพันธ2และการส-งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะสําหรับผู*สูงวัย
การสรางกลุ)มเครือข)ายเพื่อการติดต)อเพื่อส)งเสริมสุขภาวะใหกับผูสูงอายุ ไดเรียนรู
เพื่ อดู แลตนเอง รวมทั้ งผูที่ อยู)ใกลชิ ดได ทราบแนวทางการดูแลผูสู งอายุ รู วิ ธีการ
ป•องกันโรคภัยไขเจ็บรวมถึงอุบัติเหตุต)างๆ ที่อาจเกิดกับผูสูงอายุได
การสรางเครือข)ายเพื่อการพัฒนาตนเอง โดยบูรณาการกับโครงการการสราง
ศักยภาพชุมชน ซึ่งทําใหไดทราบข)าวสารเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุ สรางกลุ)มที่มี
ศักยภาพเพื่อเป7นแกนนําในการดําเนินกิจกรรมต)างๆ ที่เป7นประโยชน2ต)อชุมชน เป7น
ตนแบบที่ดี
มีการส)งเสริมการวาดภาพศิลปะ เพื่อสรางมิติความสุข 5 ดานของกรมส)งเสริม
สุขภาพ ไดแก) สุขสบาย สุขสนุก สุขสง)า สุขสว)าง สุขสงบ
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ผลลัพธ2จากการดําเนินโครงการ คือ
เชิงสุขภาพกายและจิต (Health & Wellness)
1. โครงการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุ ป•องกันโรคและอุบัติเหตุ โดยไดมีการแนะนําใหกับลูกหลาน
และผูดูแลผูสูงอายุไดรับความรูความเขาใจสภาพร)างกายและจิตใจของผูสูงอายุ
เชิงนวัตกรรมสร*างสรรค2 (Innovative Therapy)
1. โครงการ “Art Therapy” ซึ่งช)วยใหผูสูงอายุเกิดความปHติสุข และเกิดรายไดสําหรับกลุ)ม โดยนํา
ภาพที่วาดไปใส)กรอบและมอบเป7นของที่ระลึกในโอกาสต)างๆ
- โครงการที่ 3 ภูมิป@ญญาท*องถิ่นสู-นวัตกรรมผ*าทอทุ-งกวwาว
การสืบสานภูมิปGญญาทองถิ่นสู)การนําเสนอผาทอทุ)งกวƒาว เชื่อมโยงสู)การนําเสนอ
งานวิจัยผาทอพื้นถิ่นเพื่อเขาสู)การตลาด เป7นนวัตกรรมที่อยู)ในแผนยุทธศาสตร2การ
เชื่อมโยงสินคาของชุมชน (OTOP) เพื่อการท)องเที่ยวของจังหวัดลําปาง
เชื่อมโยงโครงการที่ 1 และ 2 เพื่อสรางศักยภาพของชุมชน ใหผูสูงอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจที่จะนําเสนอภูมิปGญญาของวิถีตนเอง สรางสุข สรางรายไดและก)อใหเกิด
ความยั่งยืนของชุมชนต)อไปในอนาคต
ผลลัพธ2จากการดําเนินโครงการ คือ
เชิงเผยแพร-ภูมิป@ญญาสู-การพาณิชย2 (Commercial Dissemination)
1. โครงการผาทอทุ)งกวƒาว เชื่อมโยงกับโครงการของจังหวัด “OTOP นวัตวิถี” เพื่อสรางรายไดและ
ส)งเสริมการท)องเที่ยวของจังหวัด
2. โครงการนํา “OTOP นวัตวิถี” สู)การนําเสนอและแสดงสินคาระดับชาติ เชื่อมโยงกับกรมส)งเสริม
การส)งออกของกระทรวงพาณิชย2 โดยการนําร)องของจังหวัดลําปาง (อยู)ระหว)างการดําเนินการ)
- โครงการที่ 4 บริการวิชาการแก-สังคมและงานวิจัย ของ สถานสงเคราะห2เด็กบ*านตะวันใหมดําเนินกิจกรรม โดยศูนย2เนชั่นบางนา คณะบริหารธุรกิจและคณะนิเทศศาสตร2
“บริการวิชาการร)วมกับงานวิจัย ของสถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)” เป7นป,
ที่ 5 เป7 น โครงการบริ ก ารวิ ช าการร) ว มกั บ การวิ จั ย และการเรี ย นการสอนในรายวิ ช า
การบริหารลูกคาสัมพันธ2และพฤติกรรมผูบริโภค โดยมีการทําวิจัยในเรื่อง “ความพึงพอใจ
ของสมาชิกบานตะวันใหม)ที่มีต)อกิจกรรมสาธารณกุศล ซึ่งบุคคลภายนอกจัดใหกับตนในบาน
ตะวันใหม)”
ช)วยเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ป,ที่ 1-3 ใหมีความสามารถใน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป MSWord และ Excel และ PDF ในการจัดทํารูปเล)มรายงานส)งครู
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ในโรงเรียน ผ)านอีเมล ไดอย)างถูกวิธี และนักเรียนมีพัฒนาการที่มีความเขมแข็งอย)างต)อเนื่อง
เพิ่มมากขึ้นดวยสามารถแนะนําเพื่อนในหองเรียนของตนเองได ซึ่งถือไดว)าเป7นนวัตกรรมใหม)
ของชุมชนที่ยังไม)เคยมีมาก)อน
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
3.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่
4/2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 หนา 2
http://doc.nation.ac.th/academic_service/461%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_4-61%20%2026-0761%20ok.pdf

3.1-4-2

รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการ ครั้งที่
5/2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 หนา 3
http://doc.nation.ac.th/academic_service/561%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_5-61%20%2014-0961.pdf

3.1-4-3

- รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแก)
สังคมสัญจร คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 เรื่อง โครงการเตรียมความพรอมสรางศักยภาพชุมชนโดย
การใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2หลักสูตร : การเตรียมความพรอมสูงวัย Thailand ยุค 4.0
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action_Plan_NTU_2560%2014-2-61.pdf

- รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม โครงการนวัตกรรมเชิง
สรางสรรค2งานบริการวิชาการแก)สังคม : โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริม
สุขภาพเพื่อสุขภาวะสําหรับผูสูงวัย ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action_Plan_NTU_2560%2014-3-61..pdf

- บันทึกขอตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างมหาวิทยาลัยกับองค2การบริหารส)วน
ตําบลทุ)งกวƒาว อําเภอเมืองปาน จ.ลําปาง
http://doc.nation.ac.th/academic_service/MOU%20Thung%20Khwaow.pdf
- หนังสือที่ ลป 73704/665 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอขอบคุณสําหรับ
โครงการบริการวิชาการแก)สังคม
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Thankyou%20Letter%20from%20Thung%20Kwaow.60.pdf
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- รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม โครงการบริการวิชาการแก)
สถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-5%20Bantawanmai.pdf
- หนังสือตอบขอบคุณจากสถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Thankyou%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
มหาวิทยาลัยและคณะวิชาสรางเครือข)ายความร)วมมือโดยมีส)วนร)วมในการบริการวิชาการแก)สังคม
การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีทักษะในการปฏิบัติการ
ดานบริการสุขภาพในชุ มชนทั้งในระดั บบุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถปรั บตัวต)อสภาพแวดลอมที่
หลากหลายและฝYกฝนการทํางานในชุมชน โดยการบูรณาการความรูที่เรียนรูจากหองเรียนสู)การปฏิบัติใน
สถานการณ2จริง การฝYกปฏิบัติงานเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข (PUBH 438) โครงการบริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน2ต)อชุมชนและสังคม โดยมีโครงการประยุกต2ใชสมุนไพรไล)ศัตรูพืชดวยความปลอดภัยของประชาชน
บานทุ)งฝาง (3.1-5-1) การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มีรายวิชาที่บูรณาการ คือ วิชาการบูรณา
การการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ (PUBH 491) นักศึกษาไดนํากระบวนการวิจัยมาศึกษาปGญหาร)วมกับคนใน
ชุมชนเพื่อพัฒนาใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีทักษะในการปฏิบัติการดานบริการสุขภาพในชุมชนทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว และ ชุมชน สามารถปรับตัวต)อสภาพแวดลอมที่หลากหลายและฝYกฝนการทํางานในชุมชน
โดยการบูรณาการความรูที่เรียนรูจากหองเรียนสู)การปฏิบัติในสถานการณ2จริง : ซึ่งโครงการบริการวิชาการที่
เกิดประโยชน2ต)อชุมชนและสังคม โดยมีอาจารย2ภายในคณะฯ เป7นที่ปรึกษางานวิจัย มีผลงานวิจัยที่ไดจากการ
ดําเนินงานจํานวน 2 ผลงาน ไดแก) รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรูและพฤติกรรมของผูสูงอายุที่ปXวยดวย
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่เขารับบริการในโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลศรีหมวดเกลา
จังหวัดลําปาง และ รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการในโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบล
ศรีหมวดเกลา ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (3.1-5-1)
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มหาวิทยาลั ย ใหบริ การวิ ชาการตามขอตกลงความร) ว มมือกั บสถานสงเคราะห2 เ ด็กบ านตะวัน ใหม)
(3.1-5-2), (3.1-5-4) และสหกรณ2ออมทรัพย2เนชั่นฯ (3.1-5-3), (3.1-5-5)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
3.1-5-1

รายการหลักฐานอ*างอิง
- แผนบริการวิชาการแก)สังคม คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Academic%20Service%20Plan(N).pdf
- รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความรอบรูและพฤติกรรมของผูสูงอายุที่ปXวยดวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงที่เขารับบริการในโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพประจําตําบลศรีหมวด
เกลา จังหวัดลําปาง
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research-1-Health-Literacy-and-Health-Behavior-of-Elder-Persons.pdf

- รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการในโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบล

ศรีหมวดเกลา 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

ขอตกลงความร)วมมือทางวิชาการ สถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-14%20mou%20tw.pdf

3.1-5-3

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

3.1-5-4

คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา สถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)
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 ของอาจารย2ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต*องมีอาจารย2มาจาก
ทุกคณะ
ผลการดําเนินงาน
รายงานสรุปผลการดํา เนิน งานตามแผนปฏิบัติ การของคณะทํางานส)งเสริ มการพัฒ นางานบริการ
วิชาการแก)สังคม ป,การศึกษา 2560 ที่ทุกคณะวิชามีส)วนร)วมในการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก)
สังคม (3.1-6-1) จํานวนอาจารย2ที่เขาร)วมโครงการ อบต.ทุ)งกวƒาวจากทุกคณะวิชา ไดแก)
1) อาจารย2 ดร.สุจิรา หาผล
2) อาจารย2อาภาพร ยกโต
3) อาจารย2 ชั ญ ญานุ ช แซ) ตั้ ง
4) อาจารย2เกศริน อินเพลา
5) อาจารย2นิภรดา ยาวิราช
6) อาจารย2วีระพันธ2 แกวรัตน2
7) อาจารย2คนึงนิจ ติกะมาตย2 8) อาจารย2ธนกฤษ กอนแกว
9) อาจารย2 ธ วั ช ชั ย แสนชมพู
10) อาจารย2ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย2
อาจารย2ที่เขาร)วมโครงการสถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)ของศูนย2เนชั่นบางนา จํานวนทั้งหมด 7
คน ไดแก) อาจารย2จากคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 5 คน และคณะนิเทศศาสตร2 จํานวน 1 คน และหมวดศึกษา
ทั่วไป จํานวน 1 คน
ดังนั้นมีอาจารย2เขาร)วมการใหบริการวิชาการทั้งหมด 17 คน จากจํานวนอาจารย2ทั้งหมด 75 คน
คิดเป7นรอยละ 22.67
ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ป,การศึกษา 2560 ตามแผนกลยุทธ2และพันธกิจได
รายงานต)อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ซึ่งได 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 ครั้งที่ 4/2560 ระเบียบ
วาระที่ 3 หนา 1
http://doc.nation.ac.th/academic_service/461%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society%20_4-61%20%2026-0761%20ok.pdf
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3.1-6-3
3.1-6-4

รายชื่ออาจารย2ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง และรายชื่ออาจารย2ที่ศูนย2บางนา
http://doc.nation.ac.th/academic_service/2560_Personnel_NTU.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม
2561 วาระที่ 4.3 หนา 13-14
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/61-9%203.4%20Board%20Ntu%20%209_61.pdf

3.1-6-5
3.1-6-6
3.1-6-7
3.1-6-8

ขอตกลงความร)วมมือทางวิชาการ สถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-14%20mou%20tw.pdf
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา สถานสงเคราะห2เด็กบานตะวันใหม)
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-11%20cmitee%20tw.pdf
ขอตกลงความร)วมมือทางวิชาการ สหกรณ2ออมทรัพย2 เนชั่นฯ
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-13%20mou%20nu%20s.pdf
คณะกรรมการดําเนินการพัฒนา สหกรณ2ออมทรัพย2 เนชั่นฯ
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/3.1-10%20cmitee%20nus.pdf
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องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ-งชี้ 4.1
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ-งชี้
กระบวนการ
เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
6 ขอ

บรรลุเปkาหมาย/
ไม-บรรลุเปkาหมาย
บรรลุเป•าหมาย

คะแนนที่
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

เกณฑ2มาตรฐาน :
1. กําหนดผู*รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดกําหนดให สํานักพัฒนานักศึกษาเป7นผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานโดยมีการ
ทํ า งานแบบบู ร ณาการร) ว มกั บ ทุ ก คณะวิ ช า จึ ง มี คํ า สั่ ง แต) ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานด านทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการโดยมีผูแทนจากทุกคณะวิชาเขาร)วมการดําเนินงาน (4.1-1-1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการร)วมกันทุก
คณะวิชาเป7นแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามการดําเนินงาน และประเมินผลการดําเนินงาน
ด านการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในแผนการดํ า เนิ น งานด านทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ป,
การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น (4.1-1-2)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
4.1-1-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ มนช.026/2560 เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Staff%20culture_2560.pdf
4.1-1-2
แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Action%20Plan%20Culture_2560.docx
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2. จัดทําแผนด*านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ-งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให*สามารถให*ดําเนินการได*ตามแผน
ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได จั ด ทํ า แผนด านทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บ) ง ชี้ วั ด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนงานและโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนไวในแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 (4.1-2-1)
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ (4.1-2-2)
1) โครงการ “นอมรําลึก นอมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560
2) โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560
3) โครงการพี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ•าย ปG•นฝ•าย ทอฝ•าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา
ป,การศึกษา 2560
4) เข าร) ว มกิ จ กรรมนาฏยปรี ดิ ย านั น ท2 กึ่ ง ศตวรรษ สนามจั น ทร2 ศิ ล ปากร งานศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560
เมื่อดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 (4.1-2-3) ซึ่งไดมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 (4.1-2-4)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
4.1-2-1 แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Action%20Plan%20Culture_2560.docx
4.1-2-2 โครงการ “นอมรําลึก นอมมาลา 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
โครงการพี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ•าย ปG•นฝ•ายสายบุญจุลกฐินถิ่นลานนา ประจําป,การศึกษา
2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202560.pdf
เขาร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษาครั้งที่ 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
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา ขอ 2.1 หนา 2
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20culture_2560_1.60.pdf
3. กํากับติดตามให*มีการดําเนินงานตามแผนด*านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
สํานักพัฒนานักศึกษาไดมีการกํากับติด ตามใหมีการดําเนิ นงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของแต)ละกิจกรรมตามกําหนดการของโครงการ/กิจกรรมเป7นระยะ (4.1-3-1) และมีการติดตามการ
ดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 (4.1-3-2) และมีการรายงานต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย)างต)อเนื่องอย)างนอย
2 ครั้งต)อป, คือ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 และสิ้นป,การศึกษา (4.1-3-3) นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ ไดมีการเผยแพร)
ในสื่อออนไลน2 (4.1-3-4)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
4.1-3-1 รายงานผลโครงการ “นอมรําลึก นอมมาลา 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
รายงานผลโครงการพี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ•าย ปG•นฝ•ายสายบุญจุลกฐินถิ่นลานนาประจําป,
การศึกษา2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202560.pdf
รายงานผลการเขาร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf
4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 2
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20culture_2560_2.60.pdf
4.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 มกราคม 2561
ระเบี ย บวาระที่ 4.9 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ งานสํ า นั กกิ จ การนั ก ศึ กษา
งบประมาณ ภาคการศึกษาที่ 1 ป,การศึกษา 2560 หนา 13
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http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_1_61.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม
2561 ระเบียบวาระที่ 4.7 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2560 สํานักพัฒนานักศึกษา
หนา 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
กิจกรรมการสรางฝายฯ
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-งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนด*านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
สํา นั กพั ฒ นานั กศึ กษาได กํ า หนดให มี การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ตามโครงการ/กิ จ กรรม (4.1-4-1) ใน
รายงานผลการดําเนินงานของแต)ละโครงการ
1. โครงการ “นอมรําลึก นอมมาลา บูชาครู” ประจําป,การศึกษา 2560
2. โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560
3. โครงการพี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ•าย ปG•นฝ•าย ทอฝ•าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา
ป,การศึกษา 2560
4. เขาร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560
และมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ)งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา
2560 (4.1-4-2)
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รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
4.1-4-1
รายงานผลโครงการ “นอมรําลึก นอมมาลา 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
รายงานผลโครงการพี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ•าย ปG•นฝ•ายสายบุญจุลกฐินถิ่นลานนา
ประจําป,การศึกษา2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202560.pdf
รายงานผลการเขาร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf
4.1-4-2
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2560 หนา
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Action_Plan%20Culture_2560.docx
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด*านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
สํานักพัฒนานักศึกษาไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ป,การศึกษา 2560 ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป,
การศึ กษา 2561 (4.1-5-1) ซึ่ งไดมี การประชุ มร) ว มกั บ คณะกรรมการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ป,
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ประกอบดวย
1. โครงการ “นอมรําลึก นอมมาลา บูชาครู” มีมติเห็นชอบใหดําเนินการต)อในป,การศึกษา
ต)อไป และเพื่อแสดงถึงความเป7นผูกตัญžู เนื่องดวยเป7นการอนุรักษ2ประเพณีที่ดีงานสืบต)อไป
2. โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น มีมติเห็นชอบใหดําเนินการต)อในป,การศึกษาต)อไป เนื่อง
ดวยเป7นการอนุรักษ2ประเพณีที่ดีงานสืบต)อไป ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อตามวาระป, และเพื่อ
แสดงถึงความเป7นผูกตัญžู
3. โครงการพี่ พ าน องเตี ย วขึ้ น ดอย ปลู กฝ• า ย ปG• น ฝ• า ย ทอฝ• า ย สายบุ ญ จุ ล กฐิ น ถิ่ น ล านนา
มี มติ เ ห็ น ชอบให ดํ า เนิ น การต) อในป, การศึ กษาต) อ ไป เพื่ อสร างเป7 น วั ฒ ธรรมอั น ดี ง ามของ
มหาวิทยาลัยสืบไป
4. เขาร)วมกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา มติที่ประชุมเช็นชอบใหจัดทํากิจกรรมการเขาร)วมต)อไป เพื่อสรางสัมพันธ2ที่กับ
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สถาบั น อื่ น ๆ ซึ่ ง จะสามารถพั ฒ นาเป7 น เครื อ ข) า ยร) ว มกั น ได ซึ่ ง ชื่ อ กิ จ กรรมอาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของป,ที่เจาภาพการจัดงานกําหนดมา
นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลการดําเนินงานระดับแผนงานในที่ประชุมกรรมการฯ โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุงแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (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
ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2560 วาระที่ 2
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20meeting%20culture_2560_3.60.pdf
6. เผยแพร-กิจกรรมหรือการบริการด*านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต-อสาธารณชน
ผลการดําเนินงาน
สํานักพัฒนานักศึกษา มีการเผยแพร)กิจกรรมหรื อการบริ การด านทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต)อสาธารณชน โดยเผยแพร)ทางหนาหนังสือพิมพ2 (4.1-6-1) และสื่อออนไลน2 (4.1-6-2) และเขาร)วมการแสดง
ศิลปะดานการแสดงในโครงการร)วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 5 – 9 กุมภาพันธ2
2561 ในงานกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560 (4.1-6-3)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
4.1-6-1 การเผยแพร)กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมสู)สาธารณชน (สําเนาจากหนาหนังสือพิมพ2)
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
กิจกรรมการสรางฝายฯ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1574547322692034&set=gm.205291
3104774549&type=3&theater&ifg=1
กิจกรรม เนชั่นมีดีมาโชว2
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4.1-6-3

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1574557209357712&set=gm.205292
6934773166&type=3&theater&ifg=1
สรุปผลกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษาครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf

7. กําหนดหรือสร*างมาตรฐานด*านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป?นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดําเนินงาน
- ไม)มีผลการดําเนินงานที่บ)งชี้ที่ชัดเจน แต)มหาวิทยาลัยไดมีการเขาร)วมการเผยแพร)ผลงานประเทศ
เป7นครั้งแรกในป,การศึกษา 2560 ในกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 5-9 กุมภาพันธ2 2561
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
4.1-7-1
สรุปผลกิจกรรมนาฏยปรีดิยานันท2 กึ่งศตวรรษ สนามจันทร2 ศิลปากร งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษาครั้งที่ 18 ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report_Culture_at%20nakhonphatom_2560.pdf
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องค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ-งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ2ตามพันธกิจ กลุ-มสถาบันและ
เอกลักษณ2ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ-งชี้ กระบวนการ
เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
7 ขอ

บรรลุเปkาหมาย/
ไม-บรรลุเปkาหมาย
บรรลุเป•าหมาย

คะแนนที่
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
7 ขอ

เกณฑ2มาตรฐาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ2จากผลการวิเคราะห2 SWOT กับวิสัยทัศน2ของสถาบัน และพัฒนาไปสู-แผนกลยุทธ2
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให*บรรลุตามตัวบ-งชี้และเปkาหมายของแผน
กลยุทธ2
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนกลยุทธ2 ป,การศึกษา 2557 – 2561 (5.1-1-1) ที่เกิดจากผลการวิเคราะห2
SWOT กับวิสัยทัศน2ของสถาบัน จากบุคลากรทุกหน)วยงาน (5.1-1-2) มีการจัดทําแผนกลยุทธ2ทางการเงิน
(5.1-1-3) และแผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา (5.1-1-4) ป,การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย ไดจัดทํา “แผน
ยุทธศาสตร2เพื่อการพัฒนา ป,การศึกษา 2558 – 2562 มหาวิทยาลัย แห-งโอกาส มหาวิทยาลัยเนชั่น”
(5.1-1-5) ตามข อเสนอแนะของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ในวาระการตรวจเยี่ ย ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไดเปลี่ยนประเภทแลว โดยไดมีการเสนอต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 (5.1-1-6) และเสนอต)อกรรมการสภา
มหาวิยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 (5.1-1-7)
สําหรับป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยใช “แผนยุทธศาสตร2เพื่อการพัฒนา ป,การศึกษา 2558 –
2562 มหาวิทยาลัย แห-งโอกาส มหาวิทยาลัยเนชั่น” เป7นแนวทางในการบริหารจัดการการดําเนินงานใน
ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือศูนย2ฯ (5.1-1-8)
มหาวิ ทยาลั ย มี การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนงานในระดั บ คณะวิ ช า/ศู น ย2 ฯ ในการประชุ ม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อย)างนอยป,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)างนอยป,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 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม
ดร. เทียม โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 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 แผนยุทธศาสตร2เพื่อการพัฒนา 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 ครั้งที่ 20/2558 วันที่ 16 ตุลาคม
2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนกลยุทธ2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2558 – 2562 หนา 10
http://doc.nation.ac.th/sarit58/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20_58.pdf
5.1-1-7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบวาระที่
5.1 แผนกลยุทธ2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2558 – 2562 หนา 14
http://doc.nation.ac.th/sarit58/2_2558-11-27-SAPA_REPORT_4-58.pdf
5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 14/2560 วันที่ 21 กรกฎาคม
2560 ระเบียบวาระที่ 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 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 มกราคม
2561 ระเบียบวาระที่ 4.3 – 4.10 การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะวิชา/
ศูนย2ฯ ภาคเรียนที่ 1/2560
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_1_61.pdf
5.1-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม
2561 ระเบียบวาระที่ 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 ภาคเรียนที่ 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 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 มกราคม
2560 ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับสถาบัน
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_1_61.pdf
5.1-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 10-11/2561 วันที่ 1 มิถุนายน
2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานระดับสถาบัน ประจําป, 2560
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_10-11_2561.pdf
5.1-1-15 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.2
รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2560 หนา 13
http://doc.nation.ac.th/sarit60/2_2561-01-12-SAPA_REPORT_1-61.pdf
5.1-1-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.2
รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2559 หนา 17
http://doc.nation.ac.th/sarit60/2_2561-06-08-SAPA_REPORT_2-61.pdf
2. การกํากับติดตามส-งเสริมสนับสนุนให*ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห2ข*อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด*วย
ต*นทุนต-อหน-วยในแต-ละหลักสูตร สัดส-วนค-าใช*จ-ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย2 บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย-างต-อเนื่อง เพื่อวิเคราะห2ความคุ*มค-าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข-งขัน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเนชั่นโดยงานบัญชี การเงิน ทรัพย2สิน และงบประมาณทําหนาที่เป7นหน)วยงานกลางใน
การจัดทําขอมูลบัญชีการเงินในระดับสถาบันและระดับคณะวิชา ภายใตกรอบงบประมาณประจําป,การศึกษา
2560 เสนอต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-2-1) โดยงานบัญชี การเงิน ทรัพย2สิน และงบประมาณ
ดํา เนิน การจั ด ทํ าการปGน ส) ว นเพื่ อคํา นวณหาตนทุ น ต)อหน) วยในแต) ล ะหลั กสูต รของแต) ละคณะ เพื่ อพั ฒ นา
นักศึกษา อาจารย2 บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน (5.1.2-2) นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะห2สัดส)วน
งบประมาณรายจ)ายตามพันธกิจต)อรายได เพื่อการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย (5.1.2-3)
ในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ งานบัญชี การเงิน ทรัพย2สิน
และงบประมาณจะดํ า เนิ น การกํ า กั บ การเบิ ก จ) า ยงบประมาณของแต) ล ะหน) ว ยงานตามที่ ไ ด จั ด สรรไว ใน
งบประมาณประจําป, ผ)านระบบ Workflow ซึ่งทําใหผูบริหารทุกระดับที่เกี่ยวของสามารถใชขอมูลในการ
บริหารจัดการดานการเงินใหมีประสิทธิผลสูงสุด (5.1-2-4 ถึง 5.1.2-5)
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รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.1-2-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2560 วันที 18 ส.ค.
2560 วาระที่ 3.2 การบริหารความเสี่ยง กรอบงบประมาณมหาวิทยาลัยประจําป, 2560
หนา 4
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/60-16%20%205.1.2%20BB.pdf

5.1-2-2

งบประมาณประจําป,การศึกษา 2560 แยกตามค)าใชจ)ายตนทุนต)อหน)วยในแต)ละหลักสูตร
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/BE-Cost%2060.pdf

5.1-2-3

แผนกลยุทธ2การเงิน มหาวิทยาลัยเนชั่น : การวิเคราะห2สัดส)วนงบประมาณรายจ)ายตาม
พันธกิจ หนา 9-11
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/strategy%20Financial%20%20%202560-2561.pdf

5.1-2-4
5.1.2-5

สายงานการอนุมัติงบประมาณ ระบบ Lotus Note
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/lotus%20Note%20Workflow.pdf
Workflow ระบบควบคุมเอกสารเพื่อพิจารณากลั่นกรอง และอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ
ตามสายการบังคับบัญชา
http://workflow.nationgroup.com

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป?นผลจากการวิเคราะห2และระบุป@จจัยเสี่ยงที่เกิดจากป@จจัย
ภายนอก หรือป@จจัยที่ไม-สามารถควบคุมได* ที่ส-งผลต-อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให*ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดําเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย อธิการบดี ผูช)วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย2 และหัวหนางานทุกส)วนงาน (5.1-3-1) เพื่อดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีอํานาจหนาที่จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและดําเนินการใหเป7นไปตามที่
กําหนดไว และมีคู)มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเนชั่น (5.1-3-2)
2. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการพิจารณา วิเคราะห2และประเมิน
ความเสี่ยง และปGจจัยที่ก)อใหเกิดความเสี่ยง โดยใชขอมูลจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2559 เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป, 2560 (5.1-3-1 ถึง
5.1-3-4) เนื่ องจากเป7 น ประเด็ น ความเสี่ ย งที่ มีร ะดั บ ความเสี่ ย งไม) ล ดลงจากป, การศึ กษาที่ ผ) า นมา และจะ
ก)อใหเกิดผลกระทบต)อการบริหารงานต)อเนื่องในป,การศึกษาต)อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีมติ
กําหนดประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 ดังนี้
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1. ความเสี่ยงดาน “ความมั่นคงทางการเงิน”
2. ความเสี่ยงทางดาน “อาจารย2ประจํามีตําแหน)งทางวิชาการนอย”
3. ความเสี่ยงทางดาน “จํานวนนักศึกษาลดลงไม)เป7นไปตามเป•าหมาย”
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุ มจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 2560
(5.1-3-3) ซึ่งในแผนบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานตามผลการวิเคราะห2จากรายงาน
แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2559
จากการวิเคราะห2ในแต)ละประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ไดมีการประเมินวิเคราะห2กําหนด
ประเด็นความเสี่ยง ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป,การศึกษา
2559 และไดมีการวิเคราะห2ความเสี่ยงใหม)ดังนี้
1. ความเสี่ยงดาน “ความมั่นคงทางการเงิน”
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานที่จะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงดานนี้ประกอบดวย
- จํานวนนักศึกษาที่รับเขามามีจํานวนนอยไม)เป7นไปตามเป•าหมาย
- การบริการวิชาการประเภทสรางรายได
- ทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยจากหน)วยงานภายนอก
2. ความเสี่ยงทางดาน “อาจารย2ประจํามีตําแหน)งทางวิชาการนอย”
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานที่จะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงดานนี้ประกอบดวย
- การผลิตตํารา/เอกสารประกอบการสอนของอาจารย2ไม)เป7นไปตามแผน
- การสรางผลงานดานวิชาการเพื่อขอตําแหน)งทางวิชาการไม)เป7นไปตามแผน
3. ความเสี่ยงทางดาน “จํานวนนักศึกษาลดลงไม)เป7นไปตามเป•าหมาย”
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานที่จะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงดานนี้ประกอบดวย
- การประชาสัมพันธ2หลักสูตร
- การออกแนะแนวการศึกษา
4. มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 (5.1-3-3) มีการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและยังคงมีการดําเนินการตามแผนจนถึงปGจจุบัน คือ การ
รับนักศึกษาใหม) แผนกลยุทธ2และงบประมาณการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และมีการกําหนดแผนงาน
บริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 2560 (5.1-3-3 , 5.1-3-6) โดยสรุป คือ

91

ความเสี่ยงด*านความมั่นคงทางการเงิน
วัตถุประสงค2
1. เพื่อสรางรายไดเขามหาวิทยาลัยจากจํานวนนักศึกษา
2. เพื่อเพิ่มรายไดจากการใหบริการวิชาการโดยความร)วมมือในการจัดหลักสูตรอบรมระยะ
สั้นของมหาวิทยาลัยร)วมกับสถาบันปGญญาธุรกิจ ของกรุงเทพธุรกิจ
3. เพื่อเพิ่มรายรับจากโครงการวิจัย
แผนการดําเนินงาน
1.1 แผนงานรณรงค2รับนักศึกษา รับผิดชอบหลักโดยสํานักรับนักศึกษาและการสื่อสารองค2กร
1. ประชาสัมพันธ2ในโรงเรียน จังหวัดลําปาง
2. ประชาสัมพันธ2ในโรงเรียน ต)างจังหวัด
3. เขาร)วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาองค2กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
ลําปาง
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสู)อาชีพในฝGน
5. ปรับรูปแบบกิจกรรมโดยใหคณะวิชา ร)วมมือในการจัดทํา และใหถือเป7นผลงานของแต)ละ
คณะวิชาที่เขาร)วม ในรายงานดวย
1.2 แผนความร)วมมือจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นของคณะวิชา/ศูนย2ฯ มหาวิทยาลัยร)วมกับสถาบัน
ปGญญาธุรกิจ (5.1-3-3)
1.3 แผนเพิ่มรายไดจากโครงการวิจัย
1. กําหนดใหคณะวิชาเป7นผูดําเนินงานและจัดทําโครงการ และใหมีผลการดําเนินงานเป7นไป
ตามเกณฑ2ประกันคุณภาพการศึกษา
2. อาจารย2 ผู รับ ผิด ชอบโครงการวิจั ย ในระดั บเครื อข) า ย รายงานผลการดํ าเนิ นงานต) อ
หน)วยงานสังกัด
ความเสี่ยงทางด*าน “อาจารย2ประจํามีตําแหน-งทางวิชาการน*อย”
วัตถุประสงค2
1. เพื่อส)งเสริมใหบุคลากรอาจารย2ผลิตตํารา/เอกสารประกอบการสอนเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อส)งเสริมใหบุคลากรอาจารย2ผลิตผลงานวิชาการ/วิจยั เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารย2เขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ
แผนการดําเนินงาน
1.1 แผนการส)งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย2ใหมีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น
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1.2 แผนการสนับสนุนการสรางผลงานวิชาการ/วิจัยของบุคลากรอาจารย2 โดยกําหนดใหเป7น
ภาระหน าที่ ตามพั นธกิจ ประจํ าป, การศึ กษา และกํ าหนดให บุคลากรอาจารย2 รายงาน
ผลงานตามสายบังคับบัญชา
1.3 แผนส)งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารย2ดานวิชาการ การเรียนการสอน
การวิจัย และการสรางบทความทางวิชาการเพื่อการเผยแพร)
1.4 แผนงบประมาณสนับสนุนการสรางผลงานวิชาการของบุคลากรอาจารย2ตามคณะวิชา/
ศูนย2
ความเสี่ยงทางด*าน “จํานวนนักศึกษาลดลงไม-เป?นไปตามเปkาหมาย”
วัตถุประสงค2
1. เพื่อเร)งรณรงค2รับนักศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อการประชาสัมพันธ2หลักสูตรและการออกแนะแนวการศึกษาต)อใน
ระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนต)างๆ
แผนการดําเนินงาน
1.1 แผนการออกประชาสั ม พั น ธ2 ห ลั ก สู ต รและการออกแนะแนวการศึ ก ษาต) อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนต)างๆ
1.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู)การประชาสัมพันธ2หลักสูตร
5. มหาวิทยาลัยภายใตการดําเนินการตามแผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น มีการติดตาม และการ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนฯ และรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนความเสี่ ย งในการประชุ ม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (5.1-3-5) และมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น ในรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
(5.1-3-6)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ มนช. 046/2557 เรื่องแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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

- รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย ครั้ งที่ 17/2560 ลงวั น ที่ 8
กันยายน 2560 วาระที่ 3.2 ความกาวหนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_17_60..docx

- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ ง ที่ 18/2560 ลงวั น ที่ 22
กันยายน 2560 วาระที่ 3.2 ความกาวหนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_18_60.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2560
ตุลาคม 2560 วาระที่ 3.2 ความกาวหนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงวันที่ 6

http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_19_60..docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 20-21/2560 ลงวัน ที่ 3
พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 3.2 ความกาวหนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20-21_60.docx

5.1-3-5

- รายงานการประฃุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 3-4/2561 ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ2 2561 วาระที่ 3.2 ความกาวหนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-4_2561.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 13/2561 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 วาระที่ 3.2 ความกาวหนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
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*วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย-างชัดเจน
ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารมหาวิทยาลัย บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน2ของมหาวิทยาลัยและ
ผูมีส)วนไดเสียทุกภาคส)วน ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําป, 2560 อธิการบดีไดปฏิบัติหนาที่ของตนโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีการ
ประเมินผลการทํางานของอธิการบดี ส)วนบุคลากรมหาวิทยาลัยใหบุคลากรทุกคนจัดทําขอตกลงภาระงานของ
บุคลากรทุกคนอย)างต)อเนื่อง โดยใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงภาระงานอย)างนอยป,ละ 2 ครั้ง
ผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ส)งผลใหการดําเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสําเร็จได (5.1-4-1 ถึง
5.1-4-4)
2. หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการสรางกลไกการบริหารจัดการภายใน โดยกําหนดใหมีการ
ประเมินผลส)วนงานต)าง ๆ ทั้งดานวิชาการและส)วนงานสนับสนุน อาทิประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ต)อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประเมินผลคุณภาพการใหบริการในส)วนงาน
สนับสนุน เป7นตน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
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เพื่อใหทุกส)วนงานใชประโยชน2จากแหล)งขอมูลเดียวกันได โดยเฉพาะอย)างยิ่งระบบการเงินของมหาวิทยาลัย
สามารถติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณไดอย)างมีประสิทธิภาพ (5.1-4-4)
3. หลักการตอบสนอง มหาวิทยาลัยมีการใหบริการดานต)าง ๆ ตามพันธกิจที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีส)วนไดเสียทุกกลุ)มที่มีความหลากหลายอย)างต)อเนื่อง อาทิ การสรางการเรียนรู
ร)วมกับชุมชนโดยแต)ละคณะ ดําเนินโครงการดังนี้ (5.1-4-6)
3.1 คณะกรรมการโครงการชุมชนท)องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3.2 คณะกรรมการร)วมภาคเอกชนจังหวัดลําปางโครงการจัดทําแผนแม)บทเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ลําปาง
3.3 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต)อการจัดบริการสาธารณะขององค2กรปกครอง
ทองถิ่น
3.4 เป7นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของเทศบาลนครลําปาง
3.5 โครงการเตรียมความพรอมสรางศักยภาพชุมชนโดยการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2 หลักสูตร :
การเตรียมความพรอมสูงวัย Thailand ยุค 4.0 ณ โรงเรียนผูสูงอายุ องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวƒาว อําเภอ
เมืองปาน จั งหวัดลําปาง ร)วมกับคณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และมนุ ษยศาสต2 คณะวิทยาศาสตร2
สุขภาพ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. หลักภาระผิดชอบ โดยแสดงความรับผิดชอบในภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายตามขอตกลงภาระ
งานที่ตกลงล)วงหนาผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (5.1-4-3)
5. หลักความโปร)งใส มหาวิทยาลัยมีการรายงานสถานภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต)อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ส)วนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินงาน
ตามระบบการเงินของมหาวิทยาลัยที่สามารถติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณได ผูบริหารมหาวิทยาลัยมี
การเปHดเผยขอมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต)อสาธารณะ สามารถชี้แจงและตรวจสอบได (5.1-4-4)
6. หลักการมีส)วนร)วม ผูบริหารไดแต)งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในภารกิจต)าง ๆ เพื่อใหบุคลากรมี
ส)วนร)วมในการดําเนินงานต)าง ๆ ใหบรรลุตามเป•าหมายที่กําหนดไว เช)น คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คําสั่งแต)งตั้งคณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม
ประกอบกับผูบริหารเห็นชอบใหผูมีส)วนไดเสียทุกกลุ)มมีโอกาสเขาร)วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต)อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมีส)วนร)วมในกระบวนการตัดสินใจ (5.1-4-7)
7. หลั กการกระจายอํ านาจ ผู บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย มี การมอบอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัด สิ นใจและการดํา เนิน การด านต) า ง ๆ ให แก) บุ คลากรตามความเหมาะสม โดยผ)า นกระบวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ตามความเหมาะสมต) อหน าที่ ที่ ร ะบุ ไ ว ในประกาศของมหาวิ ทยาลั ย
โดยมีการแต)งตั้งคณาจารย2ประจําดํารงตําแหน)งการบริหาร หรือประกาศแต)งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนิน
โครงการต)าง ๆ เช)น คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คําสั่งแต)งตั้ง
คณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และศูนย2เนชั่นบางนา ประจําป,การศึกษา 2560 ตามความเหมาะสม
(5.1-4-7)
8. หลักนิติธรรม ผูบริหารมหาวิทยาลัยนํากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมาบริหารงานดวยความเป7น
ธรรมโดยไม)เลือกปฏิบัติ (5.1-4-8)
9. หลักความเสมอภาค ผูบริหารปฏิบัติต)อบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
อย)างเท)าเทียมกัน เช)น การส)งเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต)อในระดับที่
สูงขึ้น ทั้ งในมหาวิ ทยาลั ยและนอกมหาวิ ทยาลัย สนั บสนุ นใหเขาร) ว มฝY กอบรมในส) ว นที่ เ กี่ย วของกั บ งานที่
รับผิดชอบ (5.1-4-9 และ 5.1-4-10)
10. หลั กมุ) งเน นฉั น ทามติ ผู บริ ห ารจะใช หลั กฉั น ทามติ เ พื่ อหาขอตกลงในการบริ ห ารจั ด การของ
มหาวิทยาลัย เพื่อมิใหมีผลกระทบใดๆ 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 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม
ดร. เทียม โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 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
- แผนยุทธศาสตร2เพื่อการพัฒนา ป,การศึกษา 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยแห)งโอกาส
มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/sarit58/Strategy_Improvement_Plan_Nation_U_2558.pdf
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย เนชั่ น ครั้ ง ที่ 20/2558 วั น ที่ 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 - ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนกลยุทธ2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2558 – 2562 หนา 10
http://doc.nation.ac.th/sarit58/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20_58.pdf
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบ
วาระที่ 5.1 แผนกลยุทธ2มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2558 – 2562 หนา 14
http://doc.nation.ac.th/sarit58/2_2558-11-27-SAPA_REPORT_4-58.pdf
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 ระเบียบวาระ
ที่ 5.2 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1/2560 หนา 13
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5.1-4-3
5.1-4-4

5.1-4-5

5.1-4-6

http://doc.nation.ac.th/sarit60/2_2561-01-12-SAPA_REPORT_1-61.pdf
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่
5.2 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2559 หนา 17
http://doc.nation.ac.th/sarit60/2_2561-06-08-SAPA_REPORT_2-61.pdf
ขอตกลงภาระงานผ)านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย http://it.nation.ac.th/intranet
ระบบสารสนเทศเพื่อเป7นฐานขอมูลในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
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 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
http://it.nation.ac.th/eval ระบบประเมินผลการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
http://it.nation.ac.th/grade ระบบรายงานผลการเรียนนักศึกษา และอาจารย2ที่ปรึกษา
http://it.nation.ac.th/rmis/ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
http://it.nation.ac.th/nresearch ระบบฐานขอมูลงานวิจัย
http://blog.nation.ac.th/ ระบบการจัดการความรู (KM)
http://workflow.nationgroup.com Workflow ระบบควบคุมการไหลของเอกสาร
http://nationhouse.nationgroup.com ระบบลาหยุดงานผ)าน website
บันทึกขอตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างมหาวิทยาลัยกับองค2การบริหารส)วนตําบล
ทุ)งกวƒาว อ.เมีองปาน จ.ลําปาง
http://doc.nation.ac.th/social60/MOU_Acadamic%20Service_2016.pdf
คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2ดําเนินโครงการ
- คณะกรรมการโครงการชุมชนท)องเที่ยว 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)บทเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ลําปาง
http://doc.nation.ac.th/social60/Lampang%20Foresigh.pdf
- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต)อการจัดบริการสาธารณะขององค2กร
ปกครองทองถิ่น
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

- หนั งสื อเชิญ เป7 นคณะกรรมการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ต ามหลั กเกณฑ2 และวิ ธีการบริ ห าร
กิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลนครลําปาง
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

- โครงการเตรียมความพรอมสรางศักยภาพชุมชนโดยการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2
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 “การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการ
ช)วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Report%20CPR%202560.pdf

5.1-4-7

คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนิน
โครงการ
- โครงการบริการวิชาการแก)สังคมสัญจร คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560 เรื่อง โครงการเตรียมความ
พรอมสรางศักยภาพชุมชนโดยการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2 หลักสูตร : การเตรียมความ
พรอมสูงวัย 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
- การจัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะดานสังคมและสิ่งแวดลอม ป,การศึกษา 2560
โครงการเนชั่นปGนความรูสู)นอง (ลําดับที่ 6)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Report_Activity_IT_With_NTU_2560.pdf
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ มนช. 004/2560 แต)งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ ตั้งแต)วันที่ 23 มกราคม 2560
http://doc.nation.ac.th/roongrut/2560-004_Research-Commitee.pdf
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ มนช. 005/2560 เรื่องแต)งตั้งคณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางาน
บริการวิชาการแก)สังคม ตั้งแต)วันที่ 23 มกราคม 2560
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http://doc.nation.ac.th/roongrut/2560-005-Socialservice.pdf
- คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_culture%20commitee.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา
2560
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/2560_Assessors_QA.pdf
5.1-4-8 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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 หนา 23
http://doc.nation.ac.th/sarit60/ACtion_Plan_IT_2560_Report.pdf
- รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากรอาจารย2เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 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 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 มกราคม
2561 ระเบียบวาระที่ 4.10 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 หนา 15
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_1_61.pdf
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 10-11/2561 วันที่ 1
มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.11 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป, 2560 หนา 10
http://doc.nation.ac.th/sarit60/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1099

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
มหาวิ ทยาลั ย เนชั่ น มี ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อนงานด านการจั ด การความรู อย) า งต) อเนื่ องตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง ระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (5.1-5-1)
โดยมีการจัดทําคําสั่ง มนช.005/2561 แต)งตั้งผูรับผิดชอบในแต)ละหน)วยงาน เพื่อดําเนินการจัดการความรู
(5.1-5-2) และมีการอบรมการจัดการความรูใหทุกหน)วยงาน (5.1-5-3) ทุกหน)วยงานในสถาบันทั้งในระดับ
คณะวิชาและหน)วยงานสนับสนุน ไดมีการกําหนดประเด็นการจัดการความรูที่ตองดําเนินการครบทุกหน)วยงาน
รายงานต) อที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย (5.1-5-4) และมหาวิ ทยาลั ยเนชั่ น ได มี การกํ า กั บ
ติ ด ตามส) งเสริ ม สนั บ สนุ น ให ทุ ก หน) ว ยงานในสถาบั น ทั้ งในระดั บ คณะวิ ช าและหน) ว ยงานสนั บ สนุ น มี การ
ดําเนินการจัดการความรูตามประเด็นที่กําหนดและรายงานต)อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(5.1-5-5) แต)ละหน)วยงานไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามประเด็นการจัดการความรูที่หน)วยงานกําหนดและ
ถอดบทเรียนจากการจัดการความรู โดยใช Blog ของมหาวิทยาลัยเป7นแหล)งเผยแพร) ถ)ายทอด ขุมความรู
(5.1-5-6) โดยมหาวิทยาลัยไดมีการอบรมการใช Blog เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล)าว (5.1-5-7) และมี
การสรุปผลการจัดการความรูเสนอต)อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับขอเสนอแนะและ
ใชเป7นแนวทางสําหรับการทํางานในป,ต)อไป (5.1-5-8)
ป,การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดประเด็นความรูและเป•าหมายการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ2ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดประเด็นการจัดการความรูในระดับคณะวิชาเป7น
2 ประเด็นซึ่งครอบคลุมพันธกิจคือ ด*านการผลิตบัณฑิต และด*านการวิจัย
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานผ)านคณะวิชาในการดําเนินงานทั้ง 2 ประเด็น โดยกําหนดใหแต)ละ
คณะวิชาจัดทําและกําหนดใหบุคลากรของคณะเป7นกลุ)มเป•าหมายในการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยตามบริบทศาสตร2การจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา โดยมีผลการดําเนินงานรวม
ในระดับสถาบัน คือ (5.1-5-13)
ด*านการผลิตบัณฑิต ประกอบดวย 1) การจัดการเรียนการสอนใหเป7นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึ กษาแห) งชาติ (กระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเป7 น
สําคัญ) 2) การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผูเรียน 3) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 4)
แนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และการสอนภาษาอังกฤษออนไลน2 และ 5) การบริหารองค2กรโดยนํา
การประกันคุณภาพมาพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
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ด*านการวิจัย ประกอบดวย 1) การผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ2เผยแพร) (รูปแบบการเขียนบทความ
วิจัย) และ 2) การผลิตผลงานวิจัยเพื่อการเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการและการส)งเสริมอาจารย2ใหไดรับตําแหน)ง
ทางวิชาการ
นอกจากนี้มีกระบวนการจัดการอบรมของมหาวิทยาลัยโดยมีการแบ)งปGนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณ2ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่
กําหนดและเผยแพร)ไปสู)บุคลากรกลุ)มเป•าหมายที่กําหนดผ)านการประชุมการจัดการความรู
1. ประเด็นความรูดานการผลิตบัณฑิต มีการดําเนินการ ดังนี้ (5.1-5-9)
- ประเด็นความรู เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนใหเป7นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ (กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป7นสําคัญ)”
- ประเด็นความรู เรื่ อง “แนวปฏิบั ติในการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ และการสอนภาษาอังกฤษ
ออนไลน2”
- ประเด็นความรู เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ”
- ประเด็นความรู เรื่อง “การบริหารองค2กรโดยนําการประกันคุณภาพมาพัฒนาดานการจัดการ
เรียนการสอนและงานวิจัย”
- ประเด็นความรู เรื่อง “การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผูเรียน”
2. ประเด็นความรูดานการวิจัย มีการดําเนินการ ดังนี้ (5.1-5-10)
- ประเด็นความรู เรื่อง “การผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ2เผยแพร) (รูปแบบการเขียนบทความวิจัย)”
- ประเด็นความรู เรื่อง “การผลิตผลงานวิจัยเพื่อการเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ”
- ประเด็นความรู เรื่อง “การส)งเสริมงานวิจัยในคณะวิชาและการส)งเสริมอาจารย2ใหไดรับตําแหน)ง
ทางวิชาการ (ประสบการณ2ในการขอตําแหน)ง “ผูช)วยศาสตราจารย2””
- ประเด็นความรู เรื่อง “การบริหารองค2กรโดยนําการประกันคุณภาพมาพัฒนาดานการจัดการ
เรียนการสอนและงานวิจัย”
- ประเด็นความรู เรื่อง “การบริหาร-พัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา”
คณะกรรมการจัดการความรูของแต)ละคณะจะทําหนาที่จัดระบบบริหารจัดการความรูจากประเด็น
ความรูที่กําหนดไว โดยนําความรูเผยแพร)ผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรของคณะวิชา
และมหาวิทยาลัยสามารถสืบคนขอมูลไดง)ายสะดวกและรวดเร็ว (5.1-5-11)
มหาวิทยาลัยมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูทั้งสองประเด็น มาเป7นแนวปฏิบัติที่ดี และ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงดังนี้ (5.1-5-12)
1. การจัดการเรียนการสอนใหเป7นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ (กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป7นสําคัญ) ไดนําไปใชเป7นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาต)างๆในคณะ
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2. การผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ2เผยแพร) (รูปแบบการเขียนบทความวิจัย) ไดนําไปใชในการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร)ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เรื่องการศึกษาความสามารถในการ
แข)งขันเพื่อการส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราช
ธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ป,การศึกษา 2560 โดยอาจารย2ชินพันธ2 โรจนไพบูลย2 และคณะ และบทความวิจัย
เรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดการท)องเที่ยวและห)วงโซ)อุปทานการท)องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน)านแบบบูรณา
การ ในวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห)งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2) ป,ที่ 4 ฉบับที่
2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 โดยอาจารย2 ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
3. การสอนภาษาอังกฤษออนไลน2 ไดใชเป7นแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษ
4. การผลิตผลงานวิจัยเพื่อการเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ ไดใชเป7นแนวทางในการผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการสําหรับ ดร.สุจิรา หาผล
5. แนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ไดใชเป7นแนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร2
6. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ไดใชเป7นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการ
เรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณ2ในการใชชีวิตใหนักศึกษากลาคิด กลาทํา กลาแสดงความคิดเห็น มีวินัยและ
ความรับผิดชอบในการทํางาน มีความสุภาพและมารยาทในการอยู)ร)วมกันในสังคม การใหเกียรติซึ่งกันและกัน
7. การส)งเสริมงานวิจัยในคณะวิชา ไดนําไปใชในการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร)ในการ
ประชุมวิชาการร)วม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประจําป,การศึกษา 2560
วันที่ 19 กุมภาพันธ2 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุXน เรื่อง แนวทางการจัดการท)องเที่ยว
เชิงประสบการณ2 อย)างสรางสรรค2 จังหวัดลําปาง โดยอาจารย2นิฤมล หิรัญวิจัตรภรณ2
8. การส) งเสริ มอาจารย2 ให ได รั บ ตํ า แหน) งทางวิ ช าการ (ประสบการณ2 ในการขอตํ า แหน) ง
“ผูช)วยศาสตราจารย2”) ไดใชเป7นแนวทางในการเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการของผศ.บดินทร2 เดชาบูรณานนท2
9. การพั ฒ นาศั กยภาพผู ดูแลผู สู งอายุ ที่มีภ าวะพึ่ งพิ งในชุ มชน (กรณี ศึกษาผู ดู แลในเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต.ฮ)องหา ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. และ อปท.) โดย อาจารย2ธณกฤษ
หมื่นกอนแกว เผยแพร)ในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในงาน Thailand Research
Symposium 2017, สิงหาคม 2560, หนา 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 ครั้งที่ 3 (วันที่ 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 ครั้งที่ 3 (วันที่ 810 กรกฎาคม 2561). วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
13. สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผูปXวยวิกฤต. โดยรศ.ดร.สุดารัตน2 สิทธิสมบัติ เผยแพร)
ใน วารสารพยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 2560: 44:4: หนา 36-48
14. วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว : การทบทวนอย)าง
เป7 น ระบบ. โดยรศ.ดร.สุ ด ารั ต น2 สิ ท ธิ ส มบั ติ เผยแพร) ใ น พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 2560: 44:4: หนา 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 หมื่นกอนแกว เผยแพร)ใน Asian Journal for Public Opinion Research, vol.5(3), May
2018, pp. 228-249.
16. การบริหาร-พัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดนําไปใชเป7นแนวทางใน
การผลิตผลงานวิจัยของอาจารย2
17. การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผูเรียน ไดนําไปใชเป7นแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานวิชาการ
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.1-5-1 ระบบการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/dataqa2558/Knowledge_Management_System_NTU_2558.pdf

5.1-5-2

คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง แต)งตั้งผูรับผิดชอบในแต)ละหน)วยงานเพื่อดําเนินการจัดการความรู
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_Responsible%20Order.pdf

5.1-5-3

การอบรมเรื่อง “การจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย” วันที่ 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 ครั้งที่ 6/2561 วาระที่
4.1 หนา 10
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%20%206-61.docx

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

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 วาระที่
3.4 ติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) หนา 11
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%20%209_61.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย ในการประชุม ครั้ งที่ 10-11/2561
วาระที่ 3.4 ติดตามความคืบหนาในการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) หนา 10
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%2010-11_61.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วาระที่
3.4 ความกาวหนาการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) หนา 18
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%2012_61.docx

5.1-5-6

ตารางแสดงBlogในการเผยแพร)การจัดการความรูของแต)ละหน)วยงาน
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_Issues_KMBlog_2560_NTU.doc

5.1-5-7

การอบรมเรื่อง “การจัดการความรูใน Blog ของมหาวิทยาลัย”
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_KMBlog_Project_Report.pdf

5.1-5-8

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 13/2561 วาระที่
3.4 ติดตามความคืบหนาการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) หนา 9
http://doc.nation.ac.th/social60/NTU_MEETING_REPORT%2013_61.docx

5.1-5-9

ตารางแสดงประเด็นการจัดการความรูของแต)ละหน)วยงาน
http://doc.nation.ac.th/social60/KM_Issues_2560_NTU.doc

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

5.1-5-11 บล็อกจัดการความรูมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อคณะและหน)วยงาน
http://blog.nation.ac.th/

5.1-5-12 - บันทึกการเขาร)วมนําเสนอบทความทางวิชาการ เรื่องการศึกษาความสามารถในการแข)งขันเพื่อ
การส)งออกของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3 ป,การศึกษา 2560 โดยอาจารย2ชินพันธ2 โรจนไพบูลย2 และคณะ
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/Approve_Aj%20Chinapund.pdf

- บันทึกการสนับสนุนค)าตีพิมพ2บทความวิจัย เรื่องเแนวทางการพัฒนาการตลาดการท)องเที่ยว
และห)วงโซ)อุปทานการท)องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน)านแบบบูรณาการ ในวารสารวิชาการ สถาบัน
เทคโนโลยีแห)งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2) ป,ที่ 4 ฉบับที่ 2กรกฎาคม –
ธันวาคม 2561 โดยอาจารย2 ดร.ฑัตษภร ศรีสุข
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/Approve_Dr.Thatsaporn.pdf

- การพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (กรณีศึกษาผูดูแลในเขตรับผิดชอบ
ของ รพ.สต.ฮ)องหา ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. และ อปท.). หนังสือประมวลผล
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ในงาน Thailand Research Symposium 2017, สิงหาคม
2560, หนา 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

- สุขภาวะทางจิตวิญญาณของญาติผูปXวยวิกฤต วารสารพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม), ป,ที่ 44:
ฉบับ 4, หนา 36-48
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/issue/view/10901

- วิธีการส)งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูที่มีภาวะหัวใจลมเหลว : การทบทวนอย)างเป7นระบบ.
พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 2560: 44:4: หนา 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. 228249.
https://acoms.kisti.re.kr/journal.do?method=currentIssue&journalSeq=J000066&menuId=&introMenuId=0201

5.1-5-13 ผลการดําเนินงานดานจัดการความรู มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Report_KM_2560_NTU.pdf
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6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2ในดานวิชาการ เทคนิคการสอน-การวัดผล
การศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการ
วิเคราะห2ขอมูลเชิงประจักษ2ของหน)วยงาน
1. มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2และบุคลากร ดังนี้ (5.1-6-1)
1.1 มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส)งเสริมใหบุคลากรเขาร)วมอบรม สัมมนา ทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยร)วมกับหน)วยงาน องค2กร อื่นๆ
1.2 มหาวิทยาลัยใหการส)งเสริมและการสนับสนุนในการทําวิจัย เขียนบทความทางวิชาการ การ
เผยแพร)ผลงานทางวิชาการ โดยจะพิจารณาจากความพรอมและศักยภาพของบุคลากรแต)ละ
บุคคล รวมทั้งการส)งเสริมและการสนับสนุนในการทําวิจัยในชั้นเรียนอีกดวย
1.3 มหาวิทยาลัย สนับสนุนการเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการของคณาจารย2
2. มีการบริหารและการพัฒนา คุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร โดยการใหทุนบุคลากรศึกษาต)อ
ในระดับปริญญาเอก
3. มีการติดตามและรายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร (5.1-6-2)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอางอิง
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
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด*วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
ก. มหาวิ ทยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายในและจั ดให มี การประเมิ น
คุณภาพภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จะมุ)งเนน
ที่การประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บ หลั กสู ต ร การประกั น คุ ณภาพการศึกษาระดั บ หลั กสู ต รจึ งมี
ความสําคัญและสะทอนผลถึงการจัดการศึกษาอย)างมีคุณภาพ โดยคณะทํางานระดับคณะจะเป7นผูสื่อสาร
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แนวทางและขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปสู)อาจารย2ประจําหลักสูตร ซึ่งจะเป7น
ผูรับผิดชอบดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของตนเอง (5.1-7-1) ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา
สาขาวิชาและคณบดี ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรจะสะทอนและเชื่อมโยงไปยังผลการดําเนินงานจัด
การศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
2. ระดับคณะวิชา ประกอบดวยคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร2 คณะบริหารธุรกิ จ
คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 รวม 5 คณะ เพื่อใหการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเกิดการประสานเชื่อมโยงเป7นไปในแนวทางเดียวกัน คณะไดมีการแต)งตั้งคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําคณะ (5.1-7-2) ทําหนาที่รับแนวทางและขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยไปสื่อสารกับบุคลากรในหน)วยงานและนําสู)การดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะตนเองที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
3. ระดั บ สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารแต) ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2560 (5.1-7-3) เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ดําเนินการอย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหนาที่กําหนดแนวทาง วางระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับเกณฑ2และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ข. มีการดํ า เนิน งานด านการประกั น คุ ณภาพการศึกษาภายในที่ ครบถวน ทั้งการควบคุ มคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
1. การควบคุ มคุ ณภาพ การควบคุม คุณ ภาพในระดับ หลั กสู ตรจะดํา เนิ นการตามเกณฑ2 และวิ ธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) (5.1-7-4) โดยหลั กสู ตร คณะวิ ชา และมหาวิ ทยาลั ย เป7 นผู กํ ากั บดู แลตามลํ าดั บขั้ น นอกจากนี้
ทุกหลักสูตร ตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยมีแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ป,การศึกษา 2560 (5.1-7-5) ของระดับหลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม 2561 ระดับคณะ ในเดือนสิงหาคม 2561
โดยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน (5.1-7-6) และระดั บ สถาบั น ในเดื อ นตุ ล าคม 2561
โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (5.1-7-7) เพื่อใหทราบจุดเด)นและโอกาสในการพัฒนาของหลักสูตร คณะ
และสถาบัน ซึ่งจะเป7นแนวทางในการพัฒนา เสริมจุดเด)น และยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรรายงานผลการประกันคุณภาพแก)คณะที่สังกัด (5.1-7-8) และนําเสนอผลการตรวจประเมิน
หลั ก สู ต รและคณะต) อ ผู บริ ห ารในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (5.1-7-9) เพื่ อ เป7 น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลที่มีประโยชน2อย)างยิ่งต)อผูบริหารและหน)วยงานต)างๆ อันจะก)อใหเกิดประโยชน2
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย)างต)อเนื่องเป7นประจําทุกป,
โดยคณะกรรมการประเมินผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
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1) จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป, เ สนอต) อสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) ตาม
กําหนดเวลา โดยเป7นรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่ สกอ. กําหนดใน CHE QA Online
System พรอมทั้งเผยแพร)ขอมูลบนเว็บไซต2 (5.1-7-10)
2) มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป, 2559
เสนอต)อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-7-11) และสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อ พิ จ ารณา และให ข อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Improvement Plan) ประจําป,การศึกษา 2560 (5.1-7-12)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.1-7-1 ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Responsible_QA.pdf
5.1-7-2 - คําสั่งที่ มนช. 064/2560 เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Staff_Management_Of_IT_2560_All.pdf
- การแต)งตั้งผูรับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะนิเทศศาสตร2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Responsible_QA.pdf
- การแต)งตั้งผูรับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/5.1.6%202560.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ประจําป,
การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/QA%20Board%202561.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2
http://doc.nation.ac.th/social60/Committee%20of%20Academic%20and%20QA..pdf

5.1-7-3

5.1-7-4

คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Committee_Quality_Assurance.pdf
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
5.1-7-6

5.1-7-7

5.1-7-8

ปฏิทินการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/Activity_Plan_QA_2560.xlsx
คําสั่งที่ มนช. 022/2561 เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ศูนย2เนชั่นบางนา ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Assessors_QA.pdf
คําสั่งที่ มนช. 043/2561 เรื่อง แต)งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Assessors_NTU.pdf
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2561 วันที่
13 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 4.1 พิจารณาผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Meetting_Report_IT_7_61_13_July_2018.pdf
คณะนิเทศศาสตร2
-รายงานการประชุมคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งที่ 8/2560วันศุกร2ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วาระที่ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting8%2017-8-2561.pdf
-รายงานการประชุมคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งที่ 8/2560 วันศุกร2ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วาระที่ 4.2 (ร)าง) รายงานผลการดําเนินงานคณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting8%2017-8-2561.pdf
คณะบริหารธุรกิจ
- รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 3.3 งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หนา 7 และระเบียบวาระที่ 3.4 งานประกัน
คุณภาพระดับคณะฯ หนา 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 ครั้งที่ 17/2560
วันที่ 8 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หนา 5
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_17_60..docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 20-21/2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ หนา 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 ครั้งที่ 22/2560
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ป,การศึกษา 2559 หนา 10
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_23_60..docx

5.1-7-12 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561
ระเบียบวาระที่ 5.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป,การศึกษา
2560 หนา 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-งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ชนิดของตัวบ-งชี้
ผลลัพธ2
เปkาหมายปการศึกษา
2560
ระดับคะแนน 3.90

บรรลุเปkาหมาย/
ไม-บรรลุเปkาหมาย
บรรลุเป•าหมาย

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
4.08

เปkาหมายปการศึกษา
2561
ระดับคะแนน 4.15

ผลการดําเนินงาน
ผลจากการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ ในป,การศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 5 คณะวิชา
พบว)า ผลการบริหารงานของคณะ ระดับคะแนนเท)ากับ 4.08
คณะวิชา
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คณะนิเทศศาสตร2
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ
5. คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2

คะแนนผลการประเมิน
3.51
4.01
4.34
4.05
4.51
4.08 คะแนน

รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.2-1
รายงานผลการตรวจประเมินคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หนา 8
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Information_Technology.pdf
5.2-2
รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร2 หนา 7
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Comart.pdf
5.2-3
รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจ หนา 8
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Business.pdf
5.2-4
รายงานผลการตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ หนา 11-12
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Public_Health.pdf
5.2-5
รายงานผลการตรวจประเมินคณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 หนา 9-10
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Report_Social_science.pdf
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ตัวบ-งชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบ-งชี้
กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
เปkาหมาย
ปการศึกษา 2560
6 ขอ

บรรลุเปkาหมาย/
ไม-บรรลุเปkาหมาย
ไม)บรรลุเป•าหมาย

คะแนน
ที่ประเมินตนเอง
4 คะแนน

เปkาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

เกณฑ2มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให*เป?นไปตาม
องค2ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ใหเป7นไปตามองค2 ประกอบการประกั นคุณภาพหลั กสูต รและคณะ โดยได กํา หนดใหทุ กหลักสู ตร ทุกคณะ
มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามคู)มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-1-1) และ
คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2560 (5.3-1-2) เพื่อใหเป7นไปตาม
องค2ประกอบและตัวบ)งชี้คุณภาพภายใตระบบ หลักเกณฑ2 และวิธีการประกันคุณภาพตามเกณฑ2มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-1-3) ทั้งนี้ทุกหน)วยงานตั้งแต)ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ตองรับการประเมินคุณภาพภายในเป7นประจําทุกป, โดยหน)วยงานตองนําผลการประเมิน
และคําแนะนําที่ไดรับจากการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพ ส)งผลใหมีการปรับกระบวนการทํางานใหม)ที่มีการ
ดําเนินงานตั้งแต)ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
กลไกสําคัญที่ทําหนาที่หลักในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร และ
คณะ คือ คณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึ กษาของคณะ มหาวิทยาลัย และงานมาตรฐานและประกั น
คุณภาพการศึกษา (5.3-1-4) โดยมีเครื่องมือสําคัญที่ช)วยในการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน คือ การประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่มีวาระในการกํากับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรและคณะ เช)น การกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.3-1-5) การมอบหมาย
หนาที่ผูรับผิดชอบในแต)ละตัวบ)งชี้ (5.3-1-6) ใหแก)ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน เพื่อนําไปสู)การปฎิบัติ/ดําเนินงาน และปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเป7นรูปธรรม
เป7นตน
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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

- คําสั่งที่ มนช. 064/2560 เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Staff_Management_Of_IT_2560_All.pdf
- การแต)งตั้งผูรับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะนิเทศศาสตร2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Responsible_QA.pdf
- การแต)งตั้งผูรับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/5.1.6%202560.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ประจําป,
การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/QA%20Board%202561.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2
http://doc.nation.ac.th/social60/Committee%20of%20Academic%20and%20QA..pdf

- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Committee_Quality_Assurance.pdf
5.3-1-5

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 24/2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.2 ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ ป,การศึกษา 2560 หนา 7
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_24_60.docx
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5.3-1-6

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 25 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.3.1 ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะวิชา สถาบัน
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_2_2561.docx

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให*เป?นไปตามระบบที่กําหนดในข*อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให*กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงาน
ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ผ)านกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย (5.3-2-1) ในการกําหนดแนวทางและติดตามผล
การดําเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต)การกําหนดใหทุกหลักสูตรและทุกคณะที่มีการเรียนการสอนในป,การศึกษา 2560
ตองไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (5.3-2-2) ทั้งนี้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได
กําหนดรูปแบบของ มคอ.7 ที่เ ป7นรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการประเมินตนเองของหลักสูต ร
เพื่อใหทุกหลักสูตรมีรูปแบบการรายงานที่เหมือนกันและสามารถใชในการรายงาน TQF และ SAR ไดในเล)ม
เดียวกัน (5.3-2-3) ส)วนในระดับคณะ ระดับสถาบัน ใชรูปแบบรายงานผลการดําเนินงาน ที่งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดกํา หนดรูปแบบไวเช)นกัน (5.3-2-4 และ 5.3-2-5) และรายงานผลการติดตาม
การดําเนินงานใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณาผ)านทางการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ที่มีวาระในการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ (5.3-2-6)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.3-2-1 - คําสั่งที่ มนช. 064/2560 เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Staff_Management_Of_IT_2560_All.pdf
- การแต)งตั้งผูรับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะนิเทศศาสตร2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Responsible_QA.pdf
- การแต)งตั้งผูรับผิดชอบรายตัวบ)งชี้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
http://doc.nation.ac.th/BUSIQA_2560/5.1.6%202560.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ประจําป,
การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/QA%20Board%202561.pdf
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- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร2และ
มนุษยศาสตร2
http://doc.nation.ac.th/social60/Committee%20of%20Academic%20and%20QA..pdf

5.3-2-2

- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Committee_Quality_Assurance.pdf
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
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 19/2560
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.1 การลงขอมูลมคอ.7 และรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในระบบ Che QA Online

5.3-2-6

http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_19_60..docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 19/2560
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_19_60..docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 24/2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา
2560 หนา 6-7
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_24_60.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 24/2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.2 ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ ป,การศึกษา 2560 หนา 7
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_24_60.docx
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- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 25 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.3.1 ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะวิชา สถาบัน
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_2_2561.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 14/2561
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.3.1 ความกาวหนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะวิชา และ ศูนย2เนชั่นบางนา
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_14_2561.docx

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให*เกิดผลตามองค2ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย ไดจั ดสรรทรั พยากรสนับสนุนการดําเนินงานประกั นคุณภาพของหลักสูตรและคณะ
ตลอดป,การศึกษา 2560 ประกอบดวย
การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยไดมีการแต)งตั้งคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมิน ผลการดําเนิน งานของหลักสู ตรและคณะ ผ) านกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน (5.3-3-1) และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และสถาบัน (5.3-3-2)
การสนั บ สนุ น ทรั พยากรทางการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ได มี การจั ด สรรเงิ น งบประมาณเพื่ อ ใช ในการ
ดําเนินงานรับการตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบัน อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (5.3-3-3)
การสนับสนุนวัสดุอุป กรณ2หรือเครื่องมือต)างๆ เพื่อใชในการทํางานดานการประกันคุณภาพทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ไม)ว)าจะเป7นอุปกรณ2ที่ใชในการทํางานประจําวัน (คอมพิวเตอร2 เครื่องพิมพ2
เครื่ อ งสแกน กระดาษ เครื่ อ งฉายฯลฯ) ทั้ ง นี้ ในส) ว นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ดํ า เนิ น การเป7 น ส) ว นกลางให คื อ
การสรางแบบฟอร2มการรายงานผลการดํา เนิน งาน เช)น แนวทางการเขีย นรายงานผลการดํ าเนิ นงานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร แบบฟอร2มรายงานผล
การดําเนินงานระดับคณะ (5.3-3-4) คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (5.3-3-5)
ที่ใหทุกหน)วยงานในสังกัดไดใชเป7นแนวทางการดําเนินงานที่เหมือนกัน ซึ่งเป7นคู)มือที่แตกต)างจากของ สกอ.
เพราะไดเพิ่มเติมแบบฟอร2มต)างๆ ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินงานในระดับหลักสูตรและคณะในดานเครื่องมือช)วยในการเก็บและ
ประมวลผลขอมูลในรูปแบบของสารสนเทศที่ประกอบดวยขอมูลต)างๆ ที่ทุกหน)วยงานตองใชใหเป7นขอมูล
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อัน หนึ่ งอั น เดี ย วกั น เช) น ระบบฐานขอมู ล การประกั น คุ ณภาพ ขอมู ล ดานบุ คลากร ด านการวิ จั ย เป7 น ต น
(5.3-3-6)
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.3-3-1 - คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Committee_Quality_Assurance.pdf
5.3-3-2

- คําสั่งที่ มนช. 022/2561 เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ศูนย2เนชั่นบางนา ประจําป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/dataqa2560/2560_Assessors_QA.pdf
- คําสั่งที่ มนช. 043/2561 เรื่อง แต)งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 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

- รายงานสรุปการพัฒนาบุคลากรอาจารย2เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ 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/?
- ระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อจัดเก็บขอมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต)าง ๆ เช)น
รายงานการปฏิบัติงาน
http://it.nation.ac.th/intranet/
- ระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2เพื่อรวบรวม และเผยแพร)รายงานการวิจัย
http://it.nation.ac.th/studentresearch/

4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ-านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป,การศึกษา 2559 เสนอต)อสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา (5.3-4-1) และมหาวิทยาลัยไดปรับกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ป,การศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา
2560 (5.3-4-2) เริ่มจากการดําเนินงานในระดับหลักสูตรดวยตัวบ)งชี้ของสกอ. และ TQF ตามคู)มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-4-3)
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ทุกหลักสูตรจะตองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และใหหลักสูตร
นําผลที่ไดจากการประเมินนั้นเขาสู)การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อที่คณะจะรับการประเมิน
เช)นเดียวกันกับการดําเนินงานในระดับคณะ เมื่อคณะดําเนินการประเมินแลวเสร็จจะนําผลการประเมินเขาสู)
การพิจารณาของกรรมการประจําคณะก)อน เพื่อส)งรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ เขาสู)การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (5.3-4-4) พิจารณาตามลําดับก)อนที่
มหาวิทยาลัยจะรับการประเมิน และเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินแลวเสร็จจะนําผลการประเมินเขาสู)
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต)อไป
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.3-4-1 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 ระเบียบ
วาระที่ 1.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2559
หนา 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 ครั้งที่ 17/2560
วันที่ 8 กันยายน 2560ระเบียบวาระที่ 3.3.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_17_60..docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 20-21/2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3.2 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ
http://it.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORT_BOARD_NATION_20-21_60.docx

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 4.1 พิจารณาผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
http://doc.nation.ac.th/sarit60/Meetting_Report_IT_7_61_13_July_2018.pdf
คณะนิเทศศาสตร2
-รายงานการประชุมคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งที่ 8/2560วันศุกร2ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วาระ
ที่ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting8%2017-8-2561.pdf
-รายงานการประชุมคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งที่ 8/2560 วันศุกร2ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 วาระ
ที่ 4.2 (ร)าง) รายงานผลการดําเนินงานคณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2560
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_60/Meeting8%2017-8-2561.pdf
คณะบริหารธุรกิจ
- รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระ
ที่ 3.3 งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หนา 7 และระเบียบวาระที่ 3.4 งานประกันคุณภาพ
ระดับคณะฯ หนา 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*มีคุณภาพดีขึ้นอย-างต-อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป,การศึกษา 2559 เสนอต)อสภา
สถาบั น เพื่ อ พิ จ ารณา (5.3-5-1) หลั ง จากที่ ผ) า นการพิ จ ารณาและให ข อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแลว คณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะก็ไดมีการนําขอเสนอแนะ
ต)าง ๆ โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําป,การศึกษา 2560
(5.3-5-2) เพื่อปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตร และการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอย)างต)อเนื่อง
รายการหลักฐานอ*างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ*างอิง
5.3-5-1 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561
ระเบียบวาระที่ 1.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น 2559
หนา 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-านองค2ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในป,การศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย
จํานวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร พบว)า หลักสูตรผ)านการประเมินในองค2ประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน จํานวน
7 หลักสูตร และไม)ผ)านการประเมินในองค2ประกอบที่ 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-งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน
กลุ)ม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี
องค2ประกอบคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ2 สกอ.)

องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ)งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ระดับคะแนน 3.34

3.34

รอยละ 25.33

3.17

รอยละ 10.67

0.89

6 ขอ
6 ขอ

5
5
3.48

6 ขอ

5

รอยละ 18.17

3.63

รอยละ 19.62

3.92
4.18

6 ขอ

5
5.00

6 ขอ

5
5.00

ตัวบ)งชี้ที่ 1.2 อาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ)งชี้ที่ 1.3 อาจารย2ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน)ง
ทางวิชาการ
ตัวบ)งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ)งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยคะแนนองค2ประกอบที่ 1
องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ)งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค2
ตัวบ)งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค2
ตัวบ)งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการและอาจารย2
ประจําและนักวิจัย
เฉลี่ยคะแนน องค2ประกอบที่ 2
องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ)งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก)สังคม
เฉลี่ยคะแนน องค2ประกอบที่ 3
องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ)งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองค2ประกอบที่ 4
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องค2ประกอบคุณภาพ
องค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ)งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธ2ตามพันธกิจ
กลุ)มสถาบันและเอกลักษณ2ของสถาบัน
ตัวบ)งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ตัวบ)งชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
เฉลี่ยคะแนนองค2ประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ-งชี้ของ
ทุกองค2ประกอบ

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ2 สกอ.)

7 ขอ

5

ระดับคะแนน 4.08

4.08

5 ขอ

4
4.36

53.03/13

4.08
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ตารางข*อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเนชั่น (Common Data Set) มหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2560
ชื่อข*อมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัย
คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ
จํานวนหลักสูตร
1 จํานวนหลักสูตรที่เปHดสอนทั้งหมด
8
1
3
2 - ---ระดับปริญญาตรี
7
1
2
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
1
1
4 - ---ระดับปริญญาโท
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
6 - ---ระดับปริญญาเอก
7 - ---จํานวนศูนย2จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
1
จํานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง
8 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
1
9 - ---ระดับปริญญาตรี
1
10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
11 - ---ระดับปริญญาโท
12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
13 - ---ระดับปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษา
14 จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
792
52
176
15 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
792
52
166

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

1
1

1
1

2
2

149
149

18
18

1
1
1

397
397
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน
16 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
17 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
18 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
19 - ---จํานวนนักศึกษาปGจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย2จําแนกตามตําแหน-งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
20 ศึกษาต)อ
- -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
21 ต)อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท)า
- -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
22 ต)อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท)า
23 - -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต)อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท)า
24 จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งอาจารย2
- ---จํานวนอาจารย2ประจํา (ที่ไม)มีตําแหน)งทางวิชาการ) ที่มี
25 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจํา (ที่ไม)มีตําแหน)งทางวิชาการ) ที่มี
26 วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท)า

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

10

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

10

75

20

25

13

9

8

56

12

20

12

5

7

19
75

8
20

5
25

1
13

4
9

1
8

55

11

20

12

5

7
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

- ---จํานวนอาจารย2ประจํา (ที่ไม)มีตําแหน)งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท)า
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งผูช)วย
ศาสตราจารย2
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งผูช)วยศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งผูช)วยศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งผูช)วยศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท)า
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งรอง
ศาสตราจารย2
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท)า
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งศาสตราจารย2

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

15

7

5

1

2

5

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

1

1

2

2
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
37 ปริญญาตรี หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
38 ปริญญาโท หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
39 ปริญญาเอก หรือเทียบเท)า
คุณวุฒิอาจารย2ประจําหลักสูตร
40 จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
41 - - --ระดับปริญญาตรี
42 - - --ระดับ ป.บัณฑิต
43 - - --ระดับปริญญาโท
44 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
45 - - --ระดับปริญญาเอก
46 จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน)งทางวิชาการ
47 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่ไม)มีตําแหน)งทาง
วิชาการ
48 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งผูช)วย
ศาสตราจารย2

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

75

20

25

13

9

8

56

12

20

12

5

7
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8

8
2

5

1
1

4
3

1
2

67

18

25

12

6

6

1

2

3
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- - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งรอง
ศาสตราจารย2
50 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งศาสตราจารย2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย2ประจําหลักสูตร
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย2ประจํา
51 หลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2
52 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
53 - - --บทบสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม)อยู)ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว)าดวย หลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่ออก54ประกาศารฉบับ
สมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)
ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

49

2

2

23

13

7

6

4

1

3

7
1

1

3
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54
55
56

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว)าดวย หลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว)าดวย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต)
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 1

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

7

1

5

9

6

1

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

1

2
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57

58
59
60
61
62
63

64

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว)าดวย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผ)านเกณฑ2
การขอตําแหน)งทางวิชาการแลว
- - --ผลงานวิจัยที่หน)วยงานหรือองค2กรระดับชาติว)าจางให
ดําเนินการ
- - --ผลงานคนพบพันธุ2พืช พันธุ2สัตว2 ที่คนพบใหม)และไดรับ
การจดทะเบียน
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผ)าน
เกณฑ2การขอตําแหน)งทางวิชาการแลว
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ)านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ2การประเมินตําแหน)งทางวิชาการแต)ไม)ไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหน)งทางวิชาการ
- - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online

มหาวิทยาลัย

1

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
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คณะ
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คณะ
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- - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
สถาบัน
66 - - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับชาติ
67 - - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับความ
ร)วมมือระหว)างประเทศ
68 - - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
69 - - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
นานาชาติ
70 - - -จํานวนบทความของอาจารย2ประจําหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ต)อจํานวน
อาจารย2ประจําหลักสูตร
การมีงานทําของบัณฑิต
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี
งานทําภายใน 1 ป, หลังสําเร็จการศึกษา
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไม)นับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ
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13
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41
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13

49

26
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1
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก)อนเขา
ศึกษา
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยู)แลว
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต)อระดับบัณฑิตศึกษา
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ2ทหาร
80 เงินเดือนหรือรายไดต)อเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค)าเฉลี่ย)
81 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีต)อผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม
๕)
ผลงานทางวิชาการของผู*สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
82 ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ2หรือเผยแพร)
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่มีการตีพิมพ2ในลักษณะใด
83 ลักษณะหนึ่ง
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
84 จากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

75

2

2

17,473

13,430

16,813

17,274

13,526

4.53

4.55

4.54

4.52

4.53

5

5

5

5
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85

86
87
88

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป7นประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต)วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 2
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม)อยู)ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป7นประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./
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89

90
91
92
93
94
95

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต)วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ2ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 1
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู)ในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวย
หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับความ
ร)วมมือระหว)างประเทศ
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาค
อาเซียน
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96
97

- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
นานาชาติ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป,
การศึกษาที่เป7นวงรอบประเมิน)

มหาวิทยาลัย

5

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

5

ผลงานทางวิชาการของผู*สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
98 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ2หรือเผยแพร)
99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
100 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต)วันที่ออกประกาศ
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คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

101 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
102 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 2
103 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม)อยู)ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต)วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ2ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 1
104 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู)ในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวย
หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
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คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

105 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
106 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online
107 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน
108 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับชาติ
109 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับความ
ร)วมมือระหว)างประเทศ
110 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาค
อาเซียน
111 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
นานาชาติ
112 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป,
การศึกษาที่เป7นวงรอบประเมิน)
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท-า
113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท)า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
114 - ---ระดับอนุปริญญา
115 - ---ระดับปริญญาตรี
116 - ---ระดับ ป.บัณฑิต

793.14

207.08

156.85

287.03

115.75

11.81

778.51

207.08

142.22

287.03

115.75

11.81
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117 - ---ระดับปริญญาโท
118 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
119 - ---ระดับปริญญาเอก
จํานวนเงินสนับสนุน
120 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2จากภายใน
สถาบัน
121 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
122 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
123 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
124 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2จากภายนอก
สถาบัน
125 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
126 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
127 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
128 จํานวนอาจารย2ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม)นับรวมผูลาศึกษา
ต)อ)
129 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
130 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ

มหาวิทยาลัย
14.63

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ
14.63

คณะ
นิเทศฯ

684,000
5000

645,000

34,000

679,000

645,000

34,000

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

5,000
5,000

3,240,304.34
161,666.67

575,137.67

126,900

2,250,400

161,666.67
161,666.67

12,6200

75
8
9

20

25

13

9

8
8

9
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131 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
132 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม)นับรวมผูลาศึกษา
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
145 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
146 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย
58

30
6

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ
20
25

7

13

คณะ
นิเทศฯ
13

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

3

7

คณะ
เทคโนโลยีฯ

6
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147 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
148 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
149 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว)า
ดวย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่
ออกประกาศ
150 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
151 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
152 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
153 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
154 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
155 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
156 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
157 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

6

6

5

1

3
2

1

1

7

1

5

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

1

3

คณะ
เทคโนโลยีฯ

3

1
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คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 2
158
159
160
161

162
163
164
165

- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว)า
ดวย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 1
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

7

1

5

9

6

1

2
7

1

2

2
6

1
1
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผ)านเกณฑ2การ
ขอตําแหน)งทางวิชาการแลว
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ผลงานวิจัยที่หน)วยงานหรือองค2กรระดับชาติว)าจางให
ดําเนินการ
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ

มหาวิทยาลัย

1

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ
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คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

180 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
181 ผลงานคนพบพันธุ2พืช พันธุ2สัตว2 ที่คนพบใหม)และไดรับการจด
ทะเบียน
182 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
183 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
184 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผ)านเกณฑ2
185 การขอตําแหน)งทางวิชาการแลว
186 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
187 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
188 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
189 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ)านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ2การประเมินตําแหน)งทางวิชาการ แต)ไม)ไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหน)งทางวิชาการ
190 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
191 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
192 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
193 งานสรางสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเล็กทรอนิกส2 online
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับชาติ
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับความร)วมมือ
ระหว)างประเทศ
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
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ชื่อข*อมูลพื้นฐาน
212
213
214
215
216

มหาวิทยาลัย

คณะ
คณะ
สังคมศาสตร2ฯ บริหารธุรกิจ

คณะ
นิเทศฯ

คณะ
วิทยาศาสตร2ฯ

คณะ
เทคโนโลยีฯ

- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับนานาชาติ
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
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