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คํานํา 
  

 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใต�กรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคู)มือประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับป,การศึกษา 2557 ท่ีประกอบด�วยตัวบ)งชี้และเกณฑ2การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซ่ึงมุ)งเน�นการประเมินผลลัพธ2
และกระบวนการท่ีเป7นระบบ ภายใต�การดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน เพ่ือควบคุมคุณภาพ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน 
 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ เป7นการประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 โดยใช�ข�อมูลการดําเนินงานระหว)างวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 
ถึง 31 กรกฎาคม 2562 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใช�เกณฑ2การประเมินตามองค2ประกอบและตัว
บ)งชี้ท่ี สกอ. กําหนดในระดับสถาบัน ซ่ึงประกอบด�วย 5 องค2ประกอบ 13 ตัวบ)งชี้ ได�แก) องค2ประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต องค2ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค2ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค2ประกอบท่ี 4 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค2ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือนําเสนอระดับ
คุณภาพผลการดําเนินงานตามภารกิจด�านต)างๆ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป7นสถาบันท่ีมุ)งเน�นพันธกิจด�านการผลิต
บัณฑิต (สถาบันกลุ)ม ข) 
 มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท)านท่ี
เป7นกระจกเงาสะท�อนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงถือเป7นสิ่งสําคัญอย)างยิ่งท่ีจะนําไปใช�แนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษาให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด อันจะนําไปสู)การสร�างคุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา สังคม และประเทศชาติต)อไป 
 
                                                                                 
                   ผู�ช)วยศาสตราจารย2 ดร.กฤษฎา  ตันเปาว2 
                              อธิการบดี 
                                                                                 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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 ประวัติความเป7นมาและสภาพปFจจุบันมหาวิทยาลัยเนชั่น     2 
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ส,วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามองค1ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน     
 องค2ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต        17 
 องค2ประกอบท่ี 2  การวิจัย        39 
 องค2ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ       73 
 องค2ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     79 
 องค2ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ       84 
 ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค2ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ)งชี้ของ สกอ.  116 
 
ส,วนท่ี 3 ภาคผนวก 
 ตารางข�อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเนชั่น (Common Data Set)    119 
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บทสรุปผู)บริหาร 
 

 มหาวิทยาลัยเนชั่นได�จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ ซ่ึงเป7นการประเมินผลการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2561 ซ่ึงเป7นข�อมูลการดําเนินงานระหว)างวันท่ี 
1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยใช�เกณฑ2การประเมินตามองค2ประกอบและตัวบ)งชี้ ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดในระดับสถาบัน ซ่ึงประกอบด�วย 5 องค2ประกอบ 13 ตัวบ)งชี้ 
ได�แก) องค2ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องค2ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค2ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
องค2ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค2ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ โดยมี
วัตถุประสงค2เพ่ือนําเสนอระดับคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจด�านต)างๆ ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป7นสถาบัน
ท่ีมุ)งเน�นพันธกิจด�านการผลิตบัณฑิต (สถาบันกลุ)ม ข)  
 รายงานผลการดําเนินงาน ประกอบด�วย 3 ส)วน คือ ส)วนท่ี 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนชั่น ส)วนท่ี 2 
ผลการดําเนินงานตามองค2ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน ประกอบด�วยองค2ประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต องค2ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค2ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค2ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค2ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ และตารางสรุปการประเมินตามองค2ประกอบ
คุณภาพเฉพาะตัวบ)งชี้ของ สกอ. และส)วนท่ี 3 ภาคผนวก ประกอบด�วย ตารางข�อมูลพ้ืนฐาน (Common 
Data Set) มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเนช่ัน ป�การศึกษา 2561 ในภาพรวมตามองค1ประกอบคุณภาพ 
อยู,ในระดับ “ ดี ” คะแนนเฉล่ีย 4.21 พบว,า  
          1) ด�านปFจจัยนําเข�าอยู)ในระดับพอใช�   มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 2.51 
          2) ด�านกระบวนการอยู)ในระดับดีมาก  มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 5.00 
          3) ด�านผลผลิตอยู)ในระดับดี   มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 4.07 
      และเม่ือพิจารณาผลการประเมินรายองค2ประกอบคุณภาพ พบว)า 
          องค2ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต    คะแนนเฉลี่ย   3.48  ระดับพอใช� 
 องค2ประกอบท่ี 2  การวิจัย    คะแนนเฉลี่ย   4.49 ระดับดี 
 องค2ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ   คะแนนเฉลี่ย  5.00 ระดับดีมาก
 องค2ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย    5.00 ระดับดีมาก 
 องค2ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ   คะแนนเฉลี่ย   4.62 ระดับดีมาก 
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ส,วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

1.1 ประวัติความเป=นมาและสภาพป>จจุบันมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว)า “มหาวิทยาลัยโยนก” ได�รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให�เปGด

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

วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอนุญาตให� มหาวิทยาลัยโยนก เปลี่ยนชื่อเป7น “มหาวิทยาลัยเนช่ัน”  

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป7นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุ)งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให�แก)สังคมด�วย
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ)งเน�นให�นิสิตเป7นนักคิด ใฝXรู� ท้ังในด�านวิชาการ และการประยุกต2ใช�กับกิจกรรม 
ฝYกให�นิสิตมีประสบการณ2จริงสามารถนําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีการงานได�อย)างมีประสิทธิภาพ           
มีภูมิทัศน2ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศเอ้ือต)อการเรียนรู�และการใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ 
“อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนิสิตมีความใกล�ชิดกับคณาจารย2 อีกท้ังยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกด�านต)างๆ อาทิ ห�องสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 ห�องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเนชั่นต้ังอยู) ณ เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง  

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน1 พันธกิจ วัตถุประสงค1 
   ปรัชญา 
 “ปFญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom Enriches Life)  
        

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

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

   พันธกิจ (Mission)  
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู�ด�านวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
 2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค2 รวมท้ังถ)ายโอนความรู� และให�บริการเชิงวิชาการ วิชาชีพ 
              แก)สังคม 
 3. สนับสนุนการถ)ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปFญญาท�องถ่ิน 
 4. บริหารจัดการองค2กรให�เข�มแข็ง และเติบโตอย)างมีคุณภาพ 

 



3 

 

   วัตถุประสงค2 (Objective)  
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู�ด�านวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ ใฝXเรียนรู�และมีคุณธรรม 
 2. เพ่ือสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถถ)ายโอนความรู�ให�สังคม 
 3. เพ่ือสนับสนุนการถ)ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปFญญาท�องถ่ินให�สืบเนื่อง 
 4. บริหารจัดการองค2กรให�มีความเข�มแข็ง ในด�านบุคลากรและด�านปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการเติบโต 
             อย)างมีคุณภาพ 
 
1.3 เอกลักษณ1 อัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัย 
   เอกลักษณ2 

เอกลักษณ2ของมหาวิทยาลัย คือ “เรียนกับมืออาชีพ และบัณฑิตจิตอาสา” 
 

   อัตลักษณ2 
1. ทักษะด�านวิชาชีพ (Professional Skills) 
2. ทักษะด�านการสื่อสาร (Communication Skills) 
3. ทักษะด�านภาษาอังกฤษ (English Skills) 
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1.4 โครงสร)างองค1กร  
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1.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
  

         คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 1. อธิการบดี       ประธาน 
 2. คณบดีคณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2    กรรมการ 
 3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร2     กรรมการ 
 4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   กรรมการ 
 5. คณบดีคณะนิเทศศาสตร2     กรรมการ 
 6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร2     กรรมการ 
 7. ผู�อํานวยการสํานักวิชาการ     กรรมการ 
 8. ผู�อํานวยการสํานักบริหาร     กรรมการ 
 9. ผู�อํานวยการศูนย2การศึกษาบางนา    กรรมการ 
 10. นางพิมลพรรณ ฟูเต็มวงศ2     เลขานุการ 
         

     คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
1. ศ. (วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค2 นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.แสงศรี  จิยะจันทน2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
3. รศ.ดร.จิรศักด์ิ  จิยะจันทน2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
4. รศ.พรชัย  เทพปFญญา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
5. คุณจีราวรรณ  บุญเพ่ิม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
6. คุณนุจจรินทร2  ลภัณฑกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
7. คุณวราพรรณ  ตันเปาว2   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
8. คุณดาวรุ)งรตา  วงษ2ไกร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
9. รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
10. ศ.ดร.อํานาจ  วงษ2บัณฑิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
11. ศาสตราจารย2เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ 
12. ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว2   กรรมการสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
13. อาจารย2รุ)งรัตน2  ธนบดีธาดา  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 



6 

 

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปDดสอน 
หลักสูตรการเรียนการสอน ป�การศึกษา 2561 
ระดับปริญญาตรี 

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                     
 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต               สาขาวิชาการบัญชี 

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

          ระดับปริญญาโท 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต          
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต         สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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1.7 จํานวนนักศึกษา 
           ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน ป�การศึกษา 2561 
 

คณะ/สาขาวิชา จํานวน 

ระดับปริญญาตรี 
 คณะนิเทศศาสตร1 
   - นิเทศศาสตร2 251 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 
   - บริหารธุรกิจ  59 

  - การบัญชี  98 

  - รัฐประศาสนศาสตร2 54 

  - วิทยาการคอมพิวเตอร2 21 

  - คอมพิวเตอร2ธุรกิจ 6 

คณะสาธารณสุขศาสตร1 
   - สาธารณสุขศาสตร2 142 

ระดับปริญญาโท  
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1  

  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 5 
คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 
  - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต - 

รวมท้ังส้ิน 636 
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1.8 จํานวนอาจารย1และบุคลากร 
  จํานวนอาจารย1 ป�การศึกษา 2561 
 

สายวิชาการ (ตําแหน,งทางวิชาการ) 

คณะวิชา 
อาจารย1 ผู)ช,วยศาสตราจารย1 รองศาสตราจารย1 รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
คณะนิเทศศาสตร2  6 1       7 
คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร2 

 27 8  1 1    37 

คณะศิลปศาสตร2และ
วิทยาศาสตร2 

 8 3   1  1  13 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร2 

 3      1 1 5 

รวม  44 12  1 2  2 1 62 
 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ป�การศึกษา 2561  จํานวน 35 คน ประกอบด)วย 
          ตํ่ากว)าปริญญาตรี         จํานวน     3   คน 

          ปริญญาตรี                  จํานวน   18  คน 

          ปริญญาโท                  จํานวน   14  คน 

 
 

1.9 ข)อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
   1.9.1 งบประมาณ 
 *งบประมาณ ป�การศึกษา 2561 
    ประมาณการรายได�                            59,956,000    บาท 
 ประมาณการค)าใช�จ)าย                          90,229,647.92   บาท 
 ประมาณการรายได�ต่ํากว)าค)าใช�จ)าย        (30,273,647.92)  บาท 
 
หมายเหตุ อยู)ระหว)างการตรวจสอบบัญชี 
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      1.9.2 อาคารสถานท่ี  
 มหาวิทยาลัยเนชั่นต้ังอยู) ในบริเวณท่ีกว�างขวาง มีภูมิทัศน2สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคท่ีดี          
การคมนาคมสะดวกสบาย และอยู)ใกล�กับสถานท่ีราชการของจังหวัดลําปางคือ ศูนย2ราชการจังหวัดลําปาง    
สํานักงานขนส)งจังหวัดลําปาง 

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

 ศูนย2การจัดการศึกษานอกท่ีตั้งเนชั่นบางนา  กรุงเทพมหานคร 
 ศูนย2เนชั่นบางนาต้ังอยู) ณ อาคารเนชั่น มีพ้ืนท่ีให�บริการท้ังหมด 11 ชั้น ประกอบด�วย ห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 ห�องสมุด ห�องพยาบาล นอกจากนั้นยังมีพ้ืนท่ีสําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา    
มีการจัดสภาพแวดล�อมและบรรยากาศโดยรอบให�เอ้ือต)อการเรียนการสอนและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
มีบริการช)องทางความสะดวกปลอดภัย อีกท้ังยังใช�ประโยชน2ในอาคารของบริษัทในเครือเนชั่นในการเพ่ิม
ทักษะการเรียนรู�ในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง 
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ข)อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 

ข)อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ 
ไม,บรรลุ 

องค1ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการส)งเสริม กระตุ�นให�
คณาจารย2มีกําลังใจในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงการกํากับ ติดตาม การสร�าง
ผลงานทางวิชาการให�เป7นไปตามแผน 

1. มหาวิทยาลัยมีการส)งเสริมให�อาจารย2ผลิตผล
งานทางวิชาการด�วยมีประกาศที่เกี่ยวข�อง 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน มีการประชุม
กํากับ ติดตาม  ผลการดําเนินงาน               
2. มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัย 
การผลิตผลงานวิชาการ และการพัฒนาเพื่อเข�า
สู)ตําแหน)าทางวิชาการ 

1. หลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการไม)น�อยกว)า
ร�อยละ 80 ของ
แผนงานหลักสูตร 
2. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานทุกระดับ 
อย)างน�อยป,ละ 2 ครั้ง 

1.ทุกหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการที่ตีพิมพ2 เผยแพร)เป7นไป
ตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตร 
2. ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ2
เผยแพร)มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป,
การศึกษาที่ผ)านมา  

บรรลุ 

2. มหาวิทยาลัยมุ)งเน�นการฝYกทักษะด�าน
ภาษาอังกฤษ โดยมีโปรแกรมสําเร็จรูปให�
นักศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเอง และมีการ
ประเมินความก�าวหน�าความสําเร็จของตนเอง 
ดังนั้นจึงควรโน�มน�าวให�นักศึกษาเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  และ
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให�มีการ
ดําเนินการต)อไป เนื่องจากทักษะด�าน
ภาษาอังกฤษเป7นอัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาทักษะด�าน
ภาษาอังกฤษโดยกําหนดเป7นรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป จํานวน 4 รายวิชา ได�แก) 
ENGL1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
ENGL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
ENGL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 
และ ENGL1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4 และมีประกาศการสอบทักษะด�าน
ภาษาอังกฤษของนิสิตประจําทุกภาคเรียน 

1. ทุกหลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอน
ด�านภาษาอังกฤษตาม
แผนหลักสูตร 
2. รายงานผลการ
ทดสอบความรู�ด�าน
ภาษาอังกฤษของนิสิต 

1. นิสิตได�พัฒนาทักษะด�าน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไป จํานวน 4 
รายวิชา  
2. นิสิตได�รับการทดสอบความรู�
ด�านภาษาอังกฤษเพื่อดูแนวโน�ม
การพัฒนาทุกภาคการศึกษา 
และทดสอบความรู�ก)อนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ2ของ

บรรลุ 
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ข)อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ 
ไม,บรรลุ 

กระทรวงระดับอุดมศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยควรมีโครงการ/กิจกรรม  
ในการพัฒนาตนเอง และทักษะชีวิตในการ
ทํางานร)วมกับผู�อื่น 

1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณส)งเสริมการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตทั้ง 5 
ด�านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปใน
รายวิชา LEAC 100 และ LEAC 200 การ
เรียนรู�ผ)านกิจกรรม 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ร)วมกับชุมชน 
ท�องถิ่น ในการอนุรักษ2ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล�อม ควบคู)กับการเรียนการสอนใน
รายวิชาเรียนรู�ผ)านกิจกรรม 

1. มีผลการดําเนินงาน
ไม)น�อยกว)าร�อยละ 80 
ของแผนงาน 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรม
พัฒนานิสิตครบทั้ง 5 ด�านตาม
มาตรฐานการเรียนรู� โดยมีส)วน
งานกิจการนิสิตเป7นผู�รับผิดชอบ
หลักร)วมกับคณะวิชา ในการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
โดยมีการดําเนินงานทั้งหมด 14 
โครงการ ด�วยคะแนนประเมิน
โครงการ 4.34 จาก 5 ระดับ
คะแนน 

บรรลุ 

4. มหาวิทยาลัยควรตระหนักในการสร�าง
ความโดดเด)นที่เป7นเอกลักษณ2ของแต)ละ
หลักสูตรเพื่อการประชาสัมพันธ2เชิงรุก 

1. มหาวิทยาลัยส)งเสริมให�หลักสูตรจัดการเรียน
การสอนเรียนรู�ผ)านประสบการณ2จริงใน
ลักษณะ WIL โดยมีการทํางานร)วมกับ
หน)วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนตาม
บริบทของแต)ละหลักสูตร 

1. ทุกหลักสูตรมี
ประเด็นเอกลักษณ2
ประจําหลักสูตร 
2. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน อย)างน�อย 
ป,ละ 2 ครั้ง 

1. หลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่สอดคล�อง
กับเอกลักษณ2และอัตลักษณ2ของ
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย และ
รายงานผลต)อกรรมการบริหาร 
 
 

บรรลุ 
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ข)อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ 
ไม,บรรลุ 

องค1ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. ควรมีการดําเนินการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
ตามระบบและกลไกที่กําหนดไว� 

1. มหาวิทยาลัยมีการส)งเสริมสนับสนุนให�
คณาจารย2มีการผลิตงานวิจัยและงาน
สร�างสรรค2เพื่อนําไปใช�ประโยชน2 ตลอดจนมี
การจดสิทธิบัตรตามระบบกลไกที่กําหนดไว� 
2. มีการอบรมให�ความรู�เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด�านงานวิจัยให�แก)บุคลากร 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ2
เผยแพร)ผลงานของบุคลากร 

1. คณาจารย2ผลิต
งานวิจัย งาน
สร�างสรรค2  และมีการ
ตีพิมพ2เผยแพร)เพิ่มขึ้น 
2. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย)างน�อยป,
ละ 2 ครั้ง 
 
 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการ 
ในยุทธศาสตร2ที่ 3 การผลิตและ
พัฒนางานวิจัยในระดับท�องถิ่น
และประเทศ เพื่อกําหนดให�
อาจารย2ผลิตผลงานตามข�อตกลง
ภาระงาน 
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อติดตาม
การดําเนินงานในระดับหลักสูตร
และคณะวิชา 
3. มีการจัดกิจกรรมอบรมความรู� 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
   - การผลิตผลงานวิชาการและ
พัฒนาไปถึงการจดสิทธิบัตรใน
โครงการเตรียมความพร�อมใน
การเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ
ของคณาจารย2  

บรรลุ 
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ข)อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ 
ไม,บรรลุ 

  - การประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย2 สําหรับนักวิจัย เพื่อให�
ผลงานมีคุณภาพและผ)านเงื่อนไข
ในการพิจารณาตามเกณฑ2ต)าง ๆ  
- ป,การศึกษา 2561 ผศ.ดร.
กฤษฎา ตันเปาว2ได�รับจดลิขสิทธิ์
หนังสือจํานวน 1 เล)ม 

องค1ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. ควรเพิ่มการให�บริการเชิงพาณิชย2เพื่อ
สร�างรายได�ให�กับสถาบันและคณะวิชา 

1. มหาวิทยาลัยมีการสร�างเครือข)ายความ
ร)วมมือกับหน)วยงานภายนอกเพื่อสร�างรายได�
ให�กับสถาบัน 
 

1. เครือข)ายความ
ร)วมมือกับหน)วยงาน
ภายนอกอย)างน�อย 1 
แห)ง เพื่อสร�างรายได� 
2. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย)างน�อย 
ป,ละ 2 ครั้ง 
 

มหาวิทยาลัยมีเครือข)ายทาง
การศึกษาในหลายเครือข)ายที่
เน�นด�านการสร�างความเข�มแข็ง
ทางวิชาการตามบริบทของ
หลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองความ
ต�องการของสังคมในการผลิต
บัณฑิต จากการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู�รับใบอนุญาต และ

บรรลุ 
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ข)อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ 
ไม,บรรลุ 

การเปลี่ยนแปลงทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในป,การศึกษา 
2561 ที่มุ)งสู)การเป7น
สถาบันการศึกษาด�าน
วิทยาศาสตร2สุขภาพ ทําให�การ
สร�างเครือข)ายบริการวิชาการ
เพื่อสร�างรายได�นั้น ยังอยู)ระยะ
ปรับตัวทั้งหลักสูตร นโยบาย 
และเครือข)าย ทําให�ความ
เข�มแข็งของเครือข)ายบริการ
วิชาการเพื่อมุ)งเชิงพาณิชย2และ
สร�างรายได�จากการบริการ
วิชาการนั้นยังอยู)ในระยะพัฒนา
เครือข)าย แต)มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร อย)างน�อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการ
พัฒนาหลักสูตรใหม) ที่มีการสร�าง
เครือข)ายอย)างต)อเนื่อง เพื่อเปGด
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ข)อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ 
ไม,บรรลุ 

หลักสูตรใหม)ที่มีศักยภาพและ
พร�อมทํางานร)วมกับเครือข)าย
อย)างเข�มแข็งในป,การศึกษาต)อไป 

องค1ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการนําภูมิปFญญาของ
ท�องถิ่นมาสร�างความเชื่อมโยงกับการบริการ
วิชาการและวิจัย อันจะเป7นแนวทางในการ
สร�างรายได�ให�กับชุมชนให�สามารถพึ่งพา
ตนเองได�อย)างยั่งยืน 

1. มหาวิทยาลัยโดยส)วนงานกิจการนิสิตมี
แผนงานกิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปFญญาท�องถิ่น และอนุรักษ2
สิ่งแวดล�อม ร)วมกับชุมชน 
อย)างต)อเนื่อง ผ)านโครงการพัฒนานิสิต และ
การบริการวิชาการ ที่เชื่อมโยงชุมชน วัด 
องค2กรปกครองส)วนท�องถิ่น  

1. ผลการค�นหาและ
การวิเคราะห2สรุปแนว
ทางการดําเนินงาน 
2. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามข�อ 1 
อย)างน�อยป,ละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือข)ายความ
ร)วมมือกับหน)วยงานรอบ
มหาวิทยาลัย ประกอบด�วย วัด 
ชุมชน โรงพยาบาล องค2กร
ปกครองส)วนท�องถิ่น เพื่อร)วมกัน
พัฒนาชุมชน และทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปFญญาท�องถิ่น 
2. มีการติดตามการผล
ดําเนินงานอย)างต)อเนื่อง 

บรรลุ 

องค1ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงให�ชัดเจนยิ่งขึ้น 

1. วิเคราะห2และประกาศประเด็นความเสี่ยง
ประจําป,การศึกษา 
2. จัดทําแผน/แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แผนงานบริหาร
ความเสี่ยง 
2. มีการติดตาม การ

1. มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง 
2. มีการติดตามผลการ

บรรลุ 
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ข)อเสนอแนะ 
 

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา 
 

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

บรรลุ/ 
ไม,บรรลุ 

และกําหนดผู�รับผิดชอบที่เกี่ยวข�องการ
ดําเนินงาน 
3. ดําเนินงาน ติดตาม รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินงานอย)างน�อย 
ป,ละ 4 ครั้ง 
3. รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง 
ทุกประเด็น 

ดําเนินงานตามประเด็นความ
เสี่ยงในที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยจํานวน 5 ครั้ง 
3. มีรายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงทุกประเด็น
ความเสี่ยง 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับ ติดตาม 
ส)งเสริม สนับสนุนให�ทุกคณะฯ ดําเนินการ
วิเคราะห2ข�อมูลทางการเงิน เพื่อนํามาใช�ใน
การตัดสินใจในการบริหารจัดการ 

คณะวิชาร)วมกับส)วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ 
วิเคราะห2ข�อมูลทางการเงินเพื่อนํามาใช�เป7น
แนวทางในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
หลักสูตร คณะวิชา และส)วนงานที่เกี่ยวข�อง 

1. รายงานผลการ
วิเคราะห2ทางการเงิน
ระดับคณะวิชา และ
สถาบัน 
2. มีการติดตามการ
ดําเนินงานในที่ประชุม
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอย)างน�อย
ป,ละ 2 ครั้ง 

1. ส)วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ 
จําแนกข�อมูลทางการเงินให�คณะ
วิชา และร)วมกันวิเคราะห2ข�อมูล
ทางการเงิน 
2. คณะจัดทําแผนงบประมาณ
การเงิน 
3. รายงานผลการติดตามการ
ดําเนินงานในที่ประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 บรรลุ 
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ส,วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค1ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน 
 

องค1ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ,งช้ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ,งช้ี  ผลลัพธ1 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2561  

บรรลุเปOาหมาย/ไม,บรรลุ
เปOาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2562  

ระดับคะแนน 3.51 บรรลุเป~าหมาย 3.59 3.51 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่นเปGดการเรียนการสอนท้ังสิ้น จํานวน  9 หลักสูตร             
แบ)งออกเป7นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร หลักสูตรท้ังหมดผ)านเกณฑ2
มาตรฐานหลักสูตร รวมจํานวน 9 หลักสูตร และมีผลรวมของค)าคะแนนประเมินตนเองของทุกหลักสูตรเท)ากับ  
3.59 
 

ข)อมูลพ้ืนฐาน คะแนนประเมิน 
จํานวนหลักสูตรท่ีเปDดสอนท้ังหมด 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

 
 

3.72 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 3.48 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต     

 

3.61 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 

 

3.27 

5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

3.68 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2 3.57 

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 
 

3.75 
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ระดับปริญญาโท 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 
3.84 

   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3.40 

จํานวนหลักสูตรท่ีผ,านการกํากับมาตรฐาน 9 
   ระดับปริญญาตรี 7 

   ระดับปริญญาโท 2 
จํานวนหลักสูตรท่ีไม,ผ,านการกํากับมาตรฐาน - 
   -ระดับปริญญาตรี - 
   -ระดับปริญญาโท - 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม                                3.59 

 
รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.1-1 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BCA.pdf 

1.1-2 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BACC.pdf 

1.1-3 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BBA.pdf 

1.1-4 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BCOM.pdf 

1.1-5 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BPA.pdf 

1.1-6 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BCS.pdf 

1.1-7 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BPH.pdf 

1.1-8 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_MBA.pdf 

1.1-9 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_M.Ed.pdf 
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ตัวบ,งช้ี 1.2   อาจารย1ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ,งช้ี  ป>จจัยนําเข)า 
 

เกณฑ1การประเมิน :    
 โดยการแปลงค)าร�อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป7นคะแนนระหว)าง 0 - 5 
 

เกณฑ1เฉพาะสถาบันกลุ,ม ข และ ค2 
 ค)าร�อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให�เป7นคะแนนเต็ม 5 = ร�อยละ 

40 ข้ึนไป 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2561  

บรรลุเปOาหมาย/ไม,บรรลุ
เปOาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2562  

ร�อยละ 30   ไม)บรรลุ 3.02 ร�อยละ 30 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีจํานวนอาจารย2 รวมท้ังสิ้น 62 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 15 คน คิดเป7นร�อยละ 24.19 ค)าร�อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให�เป7น
คะแนนเต็ม 5 เท)ากับร�อยละ 40 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณค)าร�อยละของอาจารย2วุฒิปริญญาเอกเท)ากับ 3.02 
 

แบบรายงานอาจารย1ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ชื่อ-สกลุ คณะวิชา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

น)อย

กว,า 6 

เดือน 

6 เดือน

ขึ้นไปแต,

ไม,ถึง 9 

เดือน 

9-12 

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1 อ.ดร.พสุ            ชัยเวฬุ นิเทศศาสตร2   � 1 

2 อ.ดร.ฑัตษภร      ศรีสุข บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 

3 อ.ดร.ศศิชา         วงศ2ไชย บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 

4 อ.ดร.ตะวันฉาย    คงรชต บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 

5 อ.ดร.ดนัย           ปFตตพงศ2 บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ คณะวิชา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

น)อย

กว,า 6 

เดือน 

6 เดือน

ขึ้นไปแต,

ไม,ถึง 9 

เดือน 

9-12 

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

6 อ.ดร.ภาวนา        เตชะวิมล บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 

7 อ.ดร.จุมพล         ไชยวงศ2 บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 

8 อ.ดร.เสาวพงษ2     ยมาพัฒน2 บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 

9 พลตรี ดร.วัลลภ   มณีเชษฐา บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 

10 ผศ.ดร.กฤษดา     ตันเปาว2 บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   � 1 

11 อ.ดร.กาญจนา     ภาสุรพันธ2 ศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2   � 1 

12 ผศ.ดร.ศิริพร       เสริตานนท2 ศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2   � 1 

13 อ.ดร.จุรยี2           สร�อยเพชร ศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2   � 1 

14 อ.ดร.พิศิษฐ2         ยอดวันดี ศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2   � 1 

15 รศ.ดร.สดุารัตน2    สิทธิสมบัต ิ สาธารณสุขศาสตร2   � 1 

รวม    15 

ค,าร)อยละของอาจารย1ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป=นร)อยละ 24.19  

คะแนนท่ีได) 3.02 คะแนน 
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รายการหลักฐานอ)างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1.2-1 ข�อมูลบุคลากร (สายอาจารย2) ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Personel_QA.xlsx 
 

1.2-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หน�า 12-13 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Comart.pdf 
 

1.2-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  
หน�า 14-16 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Business.pdf 
 

1.2-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  
หน�า 8-9 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Liberal&Science.pdf 
 

1.2-5 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หน�า 20-21 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Public_Health.pdf 
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ตัวบ,งช้ี 1.3   อาจารย1ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน,งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ,งช้ี  ป>จจัยนําเข)า 
 

การประเมินตนเอง 
 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2561  

บรรลุเปOาหมาย/ไม,บรรลุ
เปOาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2562  

ร�อยละ 40 ไม)บรรลุเป~าหมาย 0.81 ร�อยละ 40 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีอาจารย2ท้ังสิ้น 62 คน มีอาจารย2ท่ีดํารงตําแหน)งทาง
วิชาการ 6 คน แบ)งออกเป7น ผู�ช)วยศาสตราจารย2 3 คน รองศาสตราจารย2 3 คน คิดเป7นร�อยละ 9.68                  
ค)าร�อยละของอาจารย2ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน)งทางวิชาการท่ีกําหนดให�เป7นคะแนนเต็ม 5 เท)ากับร�อยละ 
60 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณค)าร�อยละของอาจารย2ท่ีดํารงตําแหน)งทางวิชาการ เท)ากับ 0.81 
 
แบบรายงานอาจารย1ประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหน,งทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน,งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น)อย

กว,า 6 

เดือน 

6 เดือนขึ้นไป 

แต,ไม,ถึง 9 

เดือน 

9 -12

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1 อ.อดิศักดิ์          จําปาทอง �      � 1 
2 ดร.พสุ              ชัยเวฬุ �      � 1 
3 อ.นิฤมล            หิรัญวิจติรภรณ2 �      � 1 
4 อ.สิทธิโชค         โควาบุญพิทักษ2 �      � 1 
5 อ.คนึงนิจ        ติกะมาตย2 �      � 1 
6 อ.ธีร2              คันโททอง �      � 1 
7 อ.รัตนาวดี       ลําพาย �      � 1 
8 อ.เถลิงศักดิ ์     สุทธเขต �      � 1 
9 อ.จักรกฤษณ2    ตันติพงศ2 �      � 1 
10 ดร.เสาวพงษ2     ยมาพัฒน2 �      � 1 
11 อ.ปริศนา         เขียวอุไร �      � 1 
12 Mrs.Surja        Mintani �      � 1 

13 อ.ศิรินธร            อุทิศชลานนท2 �      � 1 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน,งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น)อย

กว,า 6 

เดือน 

6 เดือนขึ้นไป 

แต,ไม,ถึง 9 

เดือน 

9 -12

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

14 อ.นงลักษณ2         สุวรรณวิชิตกุล �      � 1 
15 อ.วีระพันธ2          แก�วรัตน2 �      � 1 
16 อ.พัชรีภรณ2         หรพร�อม �      � 1 
17 อ.ภควัตร            ใจสิน �      � 1 
18 อ.ชินพันธ2            โรจนไพบูลย2 �      � 1 
19 อ.ดรรชกร           ศรีไพศาล �      � 1 
20 อ.สวรัย              นัยนานนท2 �      � 1 
21 อ.สุรสิทธ์ิ            ธนสมบูรณ2กิจ �      � 1 
22 ดร.ดนัย             ปFตตพงศ2 �      � 1 
23 ดร.ภาวนา          เตชะวิมล �      � 1 

24 ดร.ฑัตษภร         ศรีสุข �      � 1 

25 ดร.ศศิชา            วงศ2ไชย �      � 1 

26 ดร.ตะวันฉาย       มิตรประชา �      � 1 

27 อ.อัศนีย2             ณ น)าน �      � 1 

28 ผศ.ดร.กฤษฎา     ตันเปาว2  �     � 1 
29 อ.วิเชพ              ใจบุญ �      � 1 
30 ผศ.บุรินทร2          รุจจนพันธุ2  �     � 1 
31 อ.เกศริน             อินเพลา �      � 1 
32 อ.พัฒณัฏฐ2          เทพอัตถาพร �      � 1 
33 อ.ศศิวิมล            แรงสิงห2 �      � 1 
34 อ.ลัดดาวรรณ       เรือนทัศนีย2 �      � 1 
35 อ.ดวงเดือน         พิมพ2ตะครอง �      � 1 
36 อ. เรณู              อินทะวงศ2 �      � 1 
37 อ. กาญจนา        ศรีชัยตัน �      � 1 
38 อ. ศรีสุดา          เทพแปง �      � 1 
39 ดร.จุมพล           ไชยวงศ2 �      � 1 
40 อ.อาภาพร         ยกโต �      � 1 
41 อ.ศรีเพชร          สร�อยช่ือ �      � 1 
42 อ.ปฎิญญา         ธรรมเมือง �      � 1 
43 อ.ภฎะ                รองรัตน2 �      � 1 
44 พลตรี ดร.วัลลภ     มณเีชษฐา �      � 1 
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ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน,งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น)อย

กว,า 6 

เดือน 

6 เดือนขึ้นไป 

แต,ไม,ถึง 9 

เดือน 

9 -12

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

45 ผศ.ดร.ศิริพร         เสริตานนท2  �     � 1 

46 รศ.พนิดา             สินสุวรรณ   �    � 1 

47 ดร.กาญจนา          ภาสุรพันธ2 �      � 1 

48 ดร.จุรีย2                สร�อยเพชร �      � 1 

49 ดร.พิสิษฐ2             ยอดวันดี �      � 1 

50 อ.ชัญญานุช          แซ)ตั้ง �      � 1 

51 อ.ธวัชชัย             แสนชมภู �      � 1 

52 อ.นภาพร            วรรณศร ี �      � 1 

53 อ.จิระศักดิ์           ประทุมรัตน2 �      � 1 

54 อ.รุ)งรัตน2             ธนบดีธาดา �      � 1 

55 อ.กวินทร2            ศุภวิทยโยธิน �      � 1 

56 อ.เมธัส               ชูเวช �      � 1 

57 อ.พิมพ2ชนก          มุงเมือง �      � 1 

58 อ.ดิลกา              ไตรไพบูลย2 �      � 1 

59 รศ.ดร.สดุารัตน2     สิทธิสมบัต ิ   �    � 1 

60 อ.นิภรดา            ยาวิราช �      � 1 

61 อ.ธณกฤษ           หมื่นก�อนแก�ว �      � 1 

62 รศ.จิราพร           สุวรรณธีรางกูล   �    � 1 

รวม 56 3 3 0   62 62 

รวมท้ังส้ิน 6  คน 
ค,าร)อยละของอาจารย1ประจําคณะ 

ท่ีดํารงตําแหน,งทางวิชาการ 
0.81 
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รายการหลักฐานอ)างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1.3-1 ข�อมูลบุคลากร (สายอาจารย2) ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Personel_QA.xlsx 
 

1.3-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หน�า 14-15 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Comart.pdf 
 

1.3-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  
หน�า 17-20 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Business.pdf 
 

1.3-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  
หน�า 10-11 
 http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Liberal&Science.pdf 
 

1.3-5 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หน�า 22-23 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Public_Health.pdf 
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ตัวบ,งช้ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชนิดของตัวบ,งช้ี  กระบวนการ 
การประเมินตนเอง 
 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

บรรลุเปOาหมาย/ 
ไม,บรรลุเปOาหมาย 

คะแนนท่ี 
ประเมินตนเอง 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2562  

6 ข�อ บรรลุเป~าหมาย  5 คะแนน  6 ข�อ 
 

เกณฑ1มาตรฐาน : 
1. จัดบริการให)คําปรึกษา แนะแนวด)านการใช)ชีวิต และการเข)าสู,อาชีพแก,นิสิตในสถาบัน 
   ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให�คําปรึกษาทางด�านวิชาการและแนะแนวการใช�ชีวิตแก)นิสิต โดยนิสิต
สามารถขอรับบริการได�ท้ังท่ีหน)วยงานโดยตรงและช)องทางอ่ืนๆ ดังนี้ 

1) การขอรับบริการจากหน)วยงานส)วนกลางของมหาวิทยาลัยได�ท่ีส)วนงานกิจการนิสิต ประกอบด�วย
การให�บริการ ดังนี้ 

1.1 งานสวัสดิการและการบริการนิสิต ให�บริการ 
1.1.1 การให�คําปรึกษาด�านทหาร เช)น การสมัครเป7นนิสิตวิชาทหาร การขอผ)อนผัน การขอ

ผ)อนผันการฝYกภาคสนาม ฯลฯ 

1.1.2 การให�บริการด�านประกันอุบัติเหตุ 
1.1.3 การให�บริการด�านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต�น และการให�คําแนะนําเรื่องสุขภาพ

อนามัยของนิสิต และบุคลากร โดยพยาบาลวิชาชีพ ดําเนินการโดยอาจารย2ประคณะพยาบาลและคณะ
วิทยาศาสตร2สุขภาพ 

1.1.4 การให�บริการด�านการให�คําปรึกษาด�านทุนการศึกษา 
1.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให�บริการ 

1.2.1 การให�คําปรึกษาทางด�านการประกอบอาชีพ การสมัครงาน 
1.2.2 การศึกษาต)อ 
1.2.3 การให�คําปรึกษาเรื่องส)วนตัว ด�านสังคม บุคลิกภาพ และการใช�ชีวิต 

1.3 งานกิจกรรมนิสิต ให�บริการ 
1.3.1 ให�คําปรึกษาด�านกิจกรรมต)างๆ ของนิสิต เช)น สโมสรนิสิต ชมรม การเบิกจ)าย-คืนเงิน 

การติดต)อประสานงานกับหน)วยงานท้ังภายในและภายนอก การเขียนโครงการ  
2) ช)องทางการให�บริการ ส)วนงานกิจการนิสิตท่ีจัดไว�ให�บริการ ประกอบด�วย ทางโทรศัพท2 ห�องประชุม 

ห�องให�คําปรึกษา และผ)านทางสังคมออนไลน2 นอกจากนี้ส)วนงานกิจการนิสิตมีบริการข�อมูลข)าวสารท่ีเป7น
ประโยชน2ต)อนิสิต โดยมีการเผยแพร)ประชาสัมพันธ2ท่ีนิสิตสามารถเข�าถึงข�อมูลข)าวสารได�รวดเร็ว ทันสมัย และ
เข�าถึงได�หลายช)องทาง ประกอบด�วย สื่อสังคมออนไลน2แบบกลุ)ม 
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2.1 งานสวัสดิการและการบริการนิสิต ให�บริการข�อมูลข)าวสารด�านการขอผ)อนผันทหาร ด�าน 
กองทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. หรือ กรอ.) ด�านการประกันอุบัติเหตุ         
การรักษาสุขภาพ 

2.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดําเนินการเผยแพร)ข�อมูลและข)าวสารต)างๆ ท่ีเป7น
ประโยชน2สําหรับนิสิต ได�หลายช)องทางทางสื่อสังคมออนไลน2 เช)น Facebook ไลน2 

2.3 งานกิจกรรมนิสิต ให�บริการข�อมูลข)าวสารด�านกิจกรรมนิสิต โดยมีการประชาสัมพันธ2ข�อมูล
ข)าวสารผ)าน www.nation.ac.th 

2.4 งานส)งเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ให�บริการข�อมูลข)าวสารด�านวินัยนิสิต เพ่ือช)วยให�นิสิต 
ใช�ชีวิตอยู)ในมหาวิทยาลัยได�อย)างปกติสุข โดยการเผยแพร)ความรู� ระเบียบท่ีนิสิตควรทราบ 

3) ส)วนงานกิจการนิสิตมีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาประสบการณ2ทางวิชาการและวิชาชีพแก)นิสิต  โดย
มีงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป7นหน)วยงานท่ีทําหน�าท่ีในการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป, 
2561 เพ่ือให�ข�อมูลความรู�เก่ียวกับการใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย การให�บริการด�านต)างๆ ในมหาวิทยาลัย 
กฎระเบียบ ข�อบังคับ และแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู)ในมหาวิทยาลัย อัน
จะส)งผลต)อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต ตลอดจนการใช�ชีวิตอยู)ในมหาวิทยาลัยได�อย)างมีความสุข และ
ประสบความสําเร็จ ในวันปฐมนิเทศ และคณะต)างๆ ได�มีการแต)งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษา เพ่ือให�คําปรึกษาด�านการ
เรียน การใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัยให�กับนิสิต   

มีการแต)งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษาประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-1-1) และมีการจัดบริการให�คําปรึกษาเม่ือ
นิสิตมาปรึกษาในเรื่องต)างๆ ดังนี้ การให�คําปรึกษาด�านวิชาการ ด�านการเรียน การใช�ชีวิตในมหาวิทยาลัย การ
ใช�ชีวิตในหอพัก เงินกองทุนกู�ยืมเพ่ือการศึกษา การผ)อนผัน การเข�ารับราชการทหาร ตลอดจนให�คําปรึกษา
เรื่องเพ่ือนร)วมในสถานศึกษา โดยจัดทําแบบบันทึกการให�คําปรึกษา เพ่ือให�นิสิตและผู�ให�คําปรึกษากรอก
รายละเอียดของนิสิตและมีการบันทึกรายการพบอาจารย2ท่ีปรึกษาในแต)ละครั้ง (1.4-1-1และ 4.1-1-2) 
นอกจากนี้ได�จัดให�มีโครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมในการก�าวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากร
จาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํานวน 3 ท)าน ในหัวข�อ เทคนิคการเขียน Resume อย)างไรให�ได�งาน และหัวข�อ
มาเตรียมตัวเพ่ือสัมภาษณ2งานอย)างมืออาชีพกันเถอะ ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-1-3) เพ่ือเป7นแนวทางให�
นิสิตเข�าสู)อาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา  
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รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.4-1-1 การให�คําปรึกษาระดับคณะวิชา 

คณะบริหารธรุกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 
คําสั่งแต)งต้ังอาจารย2ท่ีปรึกษาของแต)ละหลักสูตร 
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.5-1-
6%20Advisor%20of%20Curriculum.pdf 
ตัวอย)าง บันทึกข�อมูลประวัติ ประจําตัวนิสิต และการให�คําปรึกษา 
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/Example_information%20of%20student.pdf 

คณะนิเทศศาสตร1 
รายงานการประชุมการคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งท่ี 7/2561วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 วาระ 4.4 
หน�า 31  กําหนดอาจารย2ท่ีปรึกษาป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Meeting-7-61..17-7-2561.pdf 
แบบข�อมูลประวัติ (การเรียน ข�อมูลส)วนตัวของนิสิต) 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Student%20history.pdf 
แบบบันทึกการให�คําปรึกษาแก)นิสิตคณะนิเทศศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Student%20history.pdf 
บรรยากาศการให�คําปรึกษาแก)นิสิตแบบกลุ)ม/กิจกรรมการลงทะเบียนแบบกลุ)ม 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Register%20as%20a%20group-2561.pdf 
คณะวิทยาศาสตร1สุขภาพ 
รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตร2สุขภาพ ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี 3.2.1.2 การกําหนดและมอบหมายหน�าท่ีอาจารย2ท่ีปรึกษาของนิสิต   
ป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Meeting%20Report%20Public%20Health%202561_60.8%20(%208%20August%20%2
061).pdf 

บันทึกการให�คําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแก)นิสิต หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Consult-Sudarat%202560-N.docx 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Report%20Meeting%20Teacher.pdf 

1.4-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต  
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Club%20Students%202.2561.pdf 
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1.4-1-3 โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมในการก�าวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Concluding%202561.pdf 

 
2. มีการให)ข)อมูลของหน,วยงานท่ีให)บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล,งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก,นิสิต 
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานกิจการนิสิต มีการให�ข�อมูลของหน)วยงานท่ีให�บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
รวมท้ังแหล)งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา แก)นิสิต โดยจัดโครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมใน
การก�าวสู)การสมัครงาน”  ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-2-1)  นอกจากนี้ได�มีการปGดประกาศเพ่ือแจ�งข�อมูล 
แหล)งงาน ให�นิสิตท่ีสนใจทํางานวันเสาร2และอาทิตย2 หรือทํางานตอนเย็นหลังจากเลิกเรียน เช)น ร�านอาหาร 
ห�างสรรพสินค�า ร�านค�า  เป7นต�น และสื่อสารประกาศแหล)งรับสมัครงานในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�องทาง สื่อสังคม
ออนไลน2ของมหาวิทยาลัย (1.4-2-2) 

 
รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.4-2-1 โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมในการก�าวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Concluding%202561.pdf 

1.4-2-2 ภาพถ)ายประกาศ แจ�งแหล)งงานให�นิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Picture%20about%20Information%202561.pdf 
http://doc.nation.ac.th/af/job-post2561.pdf 
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/2626014724131048/ 
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/2608065232592664/ 

 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร)อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก,นิสิต  
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานกิจการนักศึกษาได�มีการดําเนินการจัดโครงการปFจฉิมนิเทศนิสิต โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือให�
นิสิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษามีความรู� ความเข�าใจ ทักษะและทัศนคติท่ีถูกต�องในการพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ประกอบอาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา ตลอดจนการจัดโครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมในการก�าว
สู)การสมัครงาน”  ประจําป,การศึกษา 2561 ต)อการเตรียมความพร�อมให�กับนิสิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา  
   - โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมในการก�าวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-3-1 และ 1.4-3-5)  
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    - โครงการปFจฉิมนิเทศเตรียมความพร�อมก)อนสําเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
ประจําป,การศึกษา 2561  (1.4-3-2) 
   - โครงการฝYกปฏิบัติวิชาชีพนิเทศศาสตร2 2561 (1.4-3-3) 
   - โครงการปFจฉิมนิเทศและเตรียมความพร�อมในการก�าวสู)วิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัย 
เนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-3-4) 
รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.4-3-1 โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมในการก�าวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Concluding%202561.pdf 

1.4-3-2 รายงานผลโครงการปFจฉิมนิเทศเตรียมความพร�อมก)อนสําเร็จการศึกษา ประจําป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.5-3-
2%20Report%20last%20oreintation%202561.pdf  
รายงานผลโครงการปFจฉิมนิเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  นิสิตชั้นป,ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ป,
การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.5-3-
3%20Report_post%20training%20_business%202561.pdf 

1.4-3-3 การเตรียมความพร�อมก)อนการฝYกประสบการณ2วิชาชีพและก)อนการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Student%20campaign%20activities%202561.pdf 

http://doc.nation.ac.th/af/Report%20prepare%202561.pdf 
โครงการฝYกปฏิบัติวิชาชีพนิเทศศาสตร2 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Communication%20Arts%20Training%20Program%202561.pdf 

1.4-3-4 โครงการปFจฉิมนิเทศและเตรียมความพร�อมในการก�าวสู)วิชาชีพ  
คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Goodbye%20Senior%202561.pdf 

1.4-3-5 ภาพถ)ายประกาศ แจ�งแหล)งงานให�นิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Picture%20about%20Information%202561.pdf 
http://doc.nation.ac.th/af/job-post2561.pdf 
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/2626014724131048/ 
https://www.facebook.com/groups/nationu/permalink/2608065232592664/ 
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข)อ 1 – 3 ทุกข)อไม,ต่ํากว,า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
   ผลการดําเนินงาน 
 ส)วนงานกิจการนักศึกษาร)วมกับคณะกรรมการฯ ได�จัดประชุมและทําการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการบริการในข�อ 1-3 ทุกข�อ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 13 กุมภาพันธ2 2562 วาระท่ี 2 
ข�อ 2.1 (1.4-4-1) โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

1) ด�านการให�คําปรึกษาแก)นิสิต ประจําป,การศึกษา 2560มีผลประเมินการดําเนินการให�บริการ
ด�านการให�คําปรึกษาและการจัดบริการ ได�รับระดับคะแนน 4.07 จากระดับคะแนน 5 

2) ด�านการให�ข�อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหล)งงานฯ มีผลการประเมินการดําเนินงาน 
ได�รับระดับคะแนน 3.82 จากระดับคะแนน 5 

3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก)นิสิต มีผลการประเมินการ
ดําเนินงาน ได�รับระดับคะแนน 3.89 จากระดับคะแนน 5 

4) คะแนนผลการประเมินเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ด�านเท)ากับ 3.93 จากระดับคะแนน 5 
นอกจากนั้นได�มีการสรุปประเด็นของแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน ดังนี้  
1) ควรแต)งต้ังให�มีคณะกรรมการพิจารณาการเขียนประวัติและเอกสารประกอบเพ่ือการสมัครงาน

ให�แก)นิสิตชั้นป,ท่ี 4 โดยให�มีการชี้แนะรายบุคคลตามความต�องการของนิสิต 
2) ด�านการให�คําปรึกษาการจัดกิจกรรมยังคงเป7นของคณะกรรมพัฒนานิสิต ด�านวิชาการเป7นหน�าท่ี

ของหลักสูตร และให�มีการทํางานท่ีประสานกันเหมือนท่ีผ)านมา 
3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก)นิสิต เป7นการจัดกิจกรรม

ร)วมกันของคณะวิชาและส)วนกลาง สําหรับการจัดในคณะวิชาขอให�มีการประชาสัมพันธ2ในส)วน
การเพ่ิม เพ่ือให�นิสิตสามารถเลือกเข�าอบรม/สัมมนาร)วมกับคณะวิชาตามความต�องการของนิสิต 

 

รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 13 

กุมภาพันธ2 2562 วาระท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการนิสิต 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Meeting%20Affairs%203.2561(2).pdf 
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5. นําผลการประเมินจากข)อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให)บริการและการให)ข)อมูล เพ่ือส,งให)ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป=นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานกิจการนักศึกษาได�นําผลการประเมินจากข�อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให�บริการและการให�
ข�อมูล ในป,การศึกษาต)อไป เพ่ือส)งให�ผลการประเมินสูงข้ึน หรือเป7นไปตามความคาดหวังของนิสิต  
โดยกําหนดให�มีการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 เพ่ือหารือและแสดงความ
คิดเห็น ให�เป7นแนวทางในการพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ประจําป,
การศึกษา 2561 ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 14 กุมภาพันธ2 2562  
วาระท่ี 2 ข�อ 2.4 (1.4-5-1) 

โดยมีการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษา 2562 บางโครงการ อันประกอบด�วย  
1) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป,การศึกษา 2561 ในส)วนของการบรรยายในประเด็นการให�

ข�อมูล เป~าหมาย และแนวทางระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป7นส)วนท่ีมีสาระสําคัญ
มาก แต)มีช)วงระยะเวลาสําหรับการบรรยายสั้นกินไป อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการด�านเวลา
ในช)วงการลงทะเบียนรายชื่อผู�เข�าร)วมกิจกรรมของนิสิตใช�เวลามากกว)าปกติ ทําให�มีการขยาย
เวลาการลงทะเบียนมากระทบต)อช)วงเวลาของพิธีการเปGดและการบรรยายเป7นอย)างมาก  

ท่ีประชุมจึงได�เสนอแนะให�มีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการดําเนินการลงทะเบียนและการแจกอาหาร 
ว)างให�กับผู�เข�าร)วมกิจกรรมให�มีระยะเวลาท่ีกระชับรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ในการดําเนินการกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน
ต)อไป โดยนําไปปรับปรุงกับทุกกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการในการลงทะเบียนรายชื่อผู�เข�าร)วมกิจกรรม  

2) การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือกิจการนิสิต ท่ีประชุมได�มีการประเมินการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พบว)าแผนพัฒนากิจกรรมนิสิต 2561 นั้น ไม)สามารถท่ีจะ
ดําเนินการได�ครบทุกกิจกรรม/โครงการ ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานในป,การศึกษา 2562 เป7นไป
ตามเป~าหมาย/แผนงาน จึงขอให�มีการปรับปรุงแผนครึ่งป,ระยะ 6 เดือนหลังนั้นคือจะมีการ
พิจารณาทบทวนการดําเนินงานเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 1/2562 และให�มีการนําผลเอาผลจาก
ข�อเสนอแนะของนิสิตและ การประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมโครงการแต)ละ
โครงการของครึ่งป,มาปรับปรุงพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน  

3) ข�อเสนอแนะเพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาในป,การศึกษาต)อไป  
- ควรจัดให�มีการติดตามและประเมินแผนงานทุกๆ 3 เดือน เพ่ือเป7นการพัฒนาแก�ไขปรับปรุง
แผนให� ทันต)อสถานการณ2  
- ควรมีช)องทางผ)านเว็บไซต2ให�ศิษย2เก)าได�ให�ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให�บริการ และสา
หรับ เผยแพร)ข�อมูลข)าวสารท่ีเป7นประโยชน2ต)อศิษย2เก)า และควรจัดทําฐานข�อมูลศิษย2เก)าในระดับ 
มหาวิทยาลัย  
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– ควรให�นิสิตได�จัดทําประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของโครงการแผนการจัดกิจกรรม
กิจการ นิสิต เพ่ือวิเคราะห2จุดแข็งจุดอ)อนของนิสิต การจัดกิจกรรมของนิสิต และนําไปจัดทํา
แผนการจัด กิจกรรมกิจการนิสิตในป,ต)อไป  
- ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะส)งเสริมให�นิสิตมีคุณสมบัติเป7นไปตามอัตลักษณ2ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ิม มากข้ึน และให�ครอบคลุมตามอัตลักษณ2“บัณฑิตท่ีมีความโดดเด)นทางด�าน
ภาษาอังกฤษ”  

รายการหลักฐานอ)างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.4-5-1 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 13 
กุมภาพันธ2 2562 วาระท่ี 2.4 การนําผลประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานป,การศึกษา 2562 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Meeting%20Affairs%203.2561(2).pdf 

1.4-5-2 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ป,การศึกษา 2562 
http://doc.nation.ac.th/af/Action%20Plan%20Affairs%202562.pdf 

 
6. ให)ข)อมูลและความรู)ท่ีเป=นประโยชน1ในการประกอบอาชีพแก,ศิษย1เก,า 
   ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยคณะวิชาได�ดําเนินการให�ข�อมูลความรู�และดําเนินการจัดโครงการพัฒนา
ประสบการณ2วิชาการและวิชาชีพแก)ศิษย2เก)า เพ่ือให�ได�รับความรู�และประสบการณ2ในทักษะวิชาชีพตนเองและ
เพ่ือให�ศิษย2เก)าได�แลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ2ทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้  

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 
เว็บไซต2ของคณะ http://www.nation.ac.th/index.php/th/faculty-of-bba 
facebook  page ของมหาวิทยาลัยเนชั่น  https://www.facebook.com/groups/nationu/ 
และ  face book page ของคณะ  
https://www.facebook.com/groups/253287981381417/  และ  
https://www.facebook.com/คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ม.เนชั่น 
คณะนิเทศศาสตร1 

โครงการสัมมนา เรื่อง คําสั่งจากปลายปากกา ร�อยเรื่องราวสู)...นักเขียนมืออาชีพ เม่ือวันศุกร2ท่ี 21 
กันยายน 2561 ณ ห�องประชุม 4201 อาคารคณะนิเทศศาสตร2 มีศิษย2เก)าเข�าร)วมรับฟFงคือคุณสิริธิดา จันอู 

มีบริการข�อมูลข)าวสารท่ีเป7นประโยชน2ต)อนิสิตและศิษย2เก)าในหลากหลายช)องทาง 
http://doc.nation.ac.th/qacomarts/social%20media.pdf 
โครงการสัมมนาทางวิชาการป, 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/semina-2561.pdf 
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คณะสาธารณสุขสาสตร1 
โครงการปFจฉิมนิเทศและเตรียมความพร�อมในการก�าวสู)วิชาชีพ ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5.3-1) 

โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือให�นักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา  ให�มีความรู� ความเข�าใจ ทักษะ และทัศนคติท่ี
ถูกต�อง ในการพัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพท่ีต�องการ อีกท้ังเพ่ือให�นักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา
มีความพร�อมในการก�าวสู)วิชาชีพและทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและเพ่ือกระตุ�นให�นักศึกษาท่ีกําลัง
สําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีในการประกอบอาชีพอย)างมีจรรยาบรรณ 

เว็บไซต2บริการข�อมูลข)าวสารต)างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร2 
กลุ)ม Facebook ชื่อ “คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น” สําหรับนักศึกษาปFจจุบัน  
และศิษย2เก)าทุกคนของคณะสาธารณสุขศาสตร2 https://web.facebook.com/pubhntu/ 
 

รายการหลักฐานอ)างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.4-6-1 

 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 
เว็บไซต2ของคณะ http://www.nation.ac.th/index.php/th/faculty-of-bba 
facebook  page ของมหาวิทยาลัยเนชั่น  
https://www.facebook.com/groups/nationu/ และ  face book page ของคณะ  
https://www.facebook.com/groups/253287981381417/  และ  
https://www.facebook.com/คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ม.เนชั่น 
คณะนิเทศศาสตร1 
-มีบริการข�อมูลข)าวสารท่ีเป7นประโยชน2ต)อนิสิตและศิษย2เก)าในหลากหลายช)องทาง           
http://doc.nation.ac.th/qacomarts/social%20media.pdf 
-โครงการสัมมนาทางวิชาการป, 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/semina-2561.pdf 
คณะสาธารณสุขสาสตร1 
โครงการปFจฉิมนิเทศและเตรียมความพร�อมในการก�าวสู)วิชาชีพ  
คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Goodbye%20Senior%202561.pdf 
-เว็บไซต2บริการข�อมูลข)าวสารต)างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร2  
กลุ)ม Facebook ชื่อ “คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น” สําหรับนักศึกษาปFจจุบัน   
และศิษย2เก)าทุกคนของคณะสาธารณสุขศาสตร2 https://web.facebook.com/pubhntu/ 
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ตัวบ,งช้ี 1.5  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ,งช้ี  กระบวนการ 
 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2561  

บรรลุเปOาหมาย/ไม,บรรลุ
เปOาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2562  

6 ข�อ บรรลุเปOาหมาย 5 คะแนน              6 ข�อ 
 
เกณฑ1มาตรฐาน : 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบันโดยให)นิสิตมีส,วนร,วมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม 
   ผลการดําเนินงาน 
 ส)วนงานกิจการนิสิต ได�จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบัน โดยนิสิตมีส)วน
ร)วมในการจัดทําแผนงานและการจัดกิจกรรม ในรูปของสโมสรนิสิต มีการเข�าร)วมประชุมเพ่ือจัดทําแผนและ
จัดกิจกรรม ตามแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-1-1) ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจกรรมศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 วาระท่ี 2  
ข�อ 2.1 หน�า 1-3 (1.5-1-2)  
 

   รายการหลักฐานอ)างอิง 
 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.5-1-1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/NTU_student_activities_plan_2561.pdf 

1.5-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 ครั้งท่ี 1/2561   
วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา หน�า 2  
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Club%20Students%201.2561.pdf 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให)ดําเนินกิจกรรมในประเภทต,อไปนี้ให)ครบถ)วน 
   ผลการดําเนินงาน 
 (1) กิจกรรมส,งเสริมคุณลักษณะบันทิตท่ีพึงประสงค1ท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยเนชั่นได�กําหนดคุณลักษณะบันทิตท่ีพึงประสงค2 5 ประเด็น คือ  

1) การเรียนกับมืออาชีพ    
2) บัณฑิตจิตอาสา  
3) ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ  
4) ทักษะด�านภาษาอังกฤษ  
5) ทักษะด�านการสื่อสาร  

มีการดําเนินงานโดยส)วนงานการนิสิต จํานวน 6 โครงการ ดังนี้    
 1. โครงการเตรียมความพร�อมสู)รั้วมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-1) 
 2. โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมในการก�าวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-2) 
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให�ความรู�และทักษะด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
แก)นิสิตประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-3)  

4. โครงการ Nation U รับน�องสร�างสรรค2 สานสัมพันธ2พ่ีน�อง ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-4)  
5. โครงการค)ายคุณธรรมจิตสํานึกรักษ2ปXาน)าน ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-5)  
6. โครงการอบรมผู�นํานักศึกษา แกนนําต)อต�านยาเสพติด ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-6)  

 

 (2) กิจกรรมกีฬา หรือการส,งเสริมสุขภาพ มีการดําเนินงานกิจกรรม จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการ “Nation – U Games” ครั้งท่ี 8 ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-7) 
 2. โครงการการแข)งขันกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน (นกยูงเกมส2) ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-8) 
 

 (3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน1 หรือรักษาส่ิงแวดล)อม (จิตอาสา)มีการดําเนินงานกิจกรรม  
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการเนชั่น-ยู ร)วมใจสร�างฝายชะลอน้ํา ป, 2 ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-9) 
 2. โครงการธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจสู�ภัยหนาว ประจําป,การศึกษา 2561 
 (1.5-2-10) 
 

      (4) กิจกรรมเสริมสร)างคุณธรรมและจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมมีการดําเนินงานกิจกรรม 
จํานวน 5 โครงการ ดังนี้  

 1. โครงการ “ร�อยใจรัก จรดหัตถา วันทาครู” ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-11) 
 2. โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา2561  (1.5-2-12) 
 3. โครงการรดน้ําดําหัว คุณบัณฑูร ล่ําซํา ประจําป,การศึกษา 2561  (1.5-2-13) 
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 4. โครงการ พ่ีพาน�องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ~าย ปF�นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ประจําป,การศึกษา2561 
 (1.5-2-14) 
 5. โครงการ ปF�นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ถ่ินล�านนา 2561 (1.5-2-15) 
 

 ซ่ึงคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 ได�ประชุมร)วมกับคณะกรรมการกิจการนิสิต 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให�สอดคล�องกับข�อกําหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ และเพ่ือให�เป7นไปในทิศทางเดียวกับ
มหาวิทยาลัย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําป,การศึกษา ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2561 (1.5-2-16) และครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 (1.5-2-17) ดังในสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนของส)วนงานกิจการนักศึกษาประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-18) และได�นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไป ในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 13 กุมภาพันธ2 2562 วาระท่ี 2 (1.5-2-19)  
 

รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.5-2-1 โครงการเตรียมความพร�อมสู)รั้วมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/af/Report%20prepare%202561.pdf 
1.5-2-2 โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพร�อมในการก�าวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Concluding%202561.pdf 

1.5-2-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให�ความรู�และทักษะด�านการประกันคุณภาพการศึกษา 
แก)นิสิตประจําป,การศึกษา 2561                
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20%20QA%20for%20Student%202561.pdf 

1.5-2-4 โครงการ Nation U รับน�องสร�างสรรค2 สานสัมพันธ2พ่ีน�อง ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20rub%20nong%20mai2561.pdf 

1.5-2-5 โครงการค)ายคุณธรรมจิตสํานึกรักษ2ปXาน)าน ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-5)  
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Moral%20Camt%202561.pdf 

1.5-2-6 โครงการอบรมผู�นํานักศึกษา แกนนําต)อต�านยาเสพติด ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-6) 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20siminar%20leader%20about%20Drug%202561.pdf  

1.5-2-7 โครงการ “Nation – U Games” ครั้งท่ี 8 ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20nation%20u%20games2561.pdf 

1.5-2-8 โครงการการแข)งขันกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20sport%209%20insitute%202561.pdf 

1.5-2-9 โครงการเนชั่น-ยู ร)วมใจสร�างฝายชะลอน้ํา ป, 2 ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20build%20dam2561.pdf 
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1.5-2-10 โครงการธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจสู�ภัยหนาว ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Donade%20blanket%202561.pdf 

1.5.2-11 โครงการ “ร�อยใจรัก จรดหัตถา วันทาครู” ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20wai%20kru2561.pdf 

1.5.2-12 โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20dum%20hua%20nation%202561.pdf 

1.5-2-13 โครงการรดน้ําดําหัว คุณบัณฑูร ล่ําซํา ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20dum%20hua%20nan%202561.pdf 

1.5-2-14 โครงการ พ่ีพาน�องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ~าย ปF�นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ประจําป,การศึกษา2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202561.pdf 

1.5.2-15 โครงการ ปF�นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ถ่ินล�านนา ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20jool%20krathin2561.pdf 

1.5.2.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําป,การศึกษา ครั้งท่ี 1/2561  
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561   
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Club%20Students%201.2561.pdf 

1.5-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําป,การศึกษา ครั้งท่ี 2/2561  
วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Club%20Students%202.2561.pdf 

1.5-2-18 สรุปผลการดําเนินงาน ส)วนงานกิจการนักศึกษาประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Plan%20Affairs%202561.pdf 

1.5-2-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต  ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ2 
2562 วาระท่ี 2 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Meeting%20Affairs%203.2561(2).pdf 
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3. จัดกิจกรรมให)ความรู)และทักษะการประกันคุณภาพแก,นิสิต 
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ร)วมกับคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2  ได�จัดโครงการการอบรมให�ความรู�ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป,การศึกษา 2561 ให�กับ
นิสิต เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2  มหาวิทยาลัยเนชั่น 
(1.5-3-1) และร)วมกับส)วนงานกิจการนิสิตส)งเสริมให�นิสิตของคณะเข�าร)วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ  
ให�ความรู�และทักษะด�านการประกันคุณภาพการศึกษาแก)นิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 เม่ือวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห�อง 4201 อาคารคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น         
(1.5-3-2) 

 

รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.5-3-1 โครงการการอบรมให�ความรู�ด�านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.6-3-
1%20Report%20_QA%20of%20Faculty%202561.pdf  

1.5-3-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให�ความรู�และทักษะด�านการประกันคุณภาพการศึกษาแก)
นิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 
 http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.6-3-
2%20Report%20%20QA%20for%20Student%202561.pdf  

 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต,อไป 
   ผลการดําเนินงาน 
 ส)วนงานกิจการนักศึกษาได�มีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของกิจกรรม 
ทุกกิจกรรม ในรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-4-1) ซ่ึงมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานรายโครงการตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไปโดยมีการสรุปข�อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาในป,การศึกษาต)อไป ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผน ในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
นิสิต ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ2 2562 วาระท่ี 2 (1.5-4-2) โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

ลําดับ กิจกรรมโครงการ คะแนนการประเมิน 
1 โครงการเตรียมความพร�อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม) 2561  4.13 
2 กิจกรรมรับน�องใหม)  4.10 
3 โครงการ “Nation – U Games” ครั้งท่ี 8  4.36 
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4 โครงการการแข)งขันกีฬาอุดมศึกษา จังหวัดลําปาง  4.21 
5 โครงการ “ร�อยใจรัก จรดหัตถา วันทาครู ผู�มีพระคุณ”   ประจําป,

การศึกษา 2561 
4.34 

6 โครงการ “ รดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ” ป�าเวณีป,�ใหม)เมือง ประจําป,
การศึกษา 2561 

4.58 

7 โครงการปF�นฝ~ายสายบุญจุลกฐินถ่ินล�านนา  ประจําป,การศึกษา2561 3.99 
8 โครงการปFจฉิมนิเทศ 4.33 
9 โครงการค)ายคุณธรรมปลูกจิตสํานึกรักษ2ปXาน)าน(ค)ายเตรียมความ

พร�อมนิสิต) 
4.36 

10 โครงการรดน้ําดําหัวคุณบัณฑูร  ล่ําซํ่า  ประจําป,การศึกษา2561 4.43 
11 โครงการ Nation U ร)วมใจสร�างฝายชะลอน้ํา ป, 2 4.39 
12 โครงการสู�ภัยหนาวแจกผ�าห)ม(ธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยเนชั่น) 4.56 
13 โครงการพ่ีพาน�องเตียวข้ึนดอยปลูกฝ~ายปF�นฝ~ายสายบุญจุลกฐิน ถ่ิน

ล�านนาประจําป,การศึกษา 2561 
4.41 

14 โครงการอบรมสัมมนาผู�นํานิสิต สโมสรนิสิตคณะกรรมการนิสิต 
ประจําป,การศึกษา 62 

4.28 

รวมค,าเฉล่ียคะแนนการประเมิน 4.34 
 
 

รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.5-4-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน สํานักงานกิจการนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Plan%20Affairs%202561.pdf 
1.5-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ2 

2562 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Meeting%20Affairs%203.2561(2).pdf 

 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของแผนการจัดกิจกรรมกิจการนิสิต  
   ผลการดําเนินงาน 
 ส)วนงานกิจการนักศึกษาได�ทําการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนการจัดกิจกรรม
กิจการนิสิต โดยได�ประชุมร)วมกับคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 ในการประชุม
คณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 13 กุมภาพันธ2 2562 วาระท่ี 2 ข�อ 2.3 (1.5-5-1) โดยมีผล
การประเมินการดําเนินงานสรุปดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด เปOาหมาย ผลการดําเนินงาน 
มี กิจกรรมท่ีสนับสนุนตาม
มาตรฐานผลการ เรียนรู�ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
แห)งชาติไม)ต่ํากว)าร�อยละ 80 

ร�อยละ 80 ทุกสาขาคณะวิชามีการกําหนดกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู�ให�เป7นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห)งชาติ
ทุกโครงการตามแผน การดําเนินการโครงการ ตามตัว
บ)งชี้ท่ี 1.6 ในป,การศึกษา 2561 มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวนท้ังสิ้น 14 โครงการ ครบทุกโครงการตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว�คิดเป7นร�อยละ 100 ของแผนงาน  

มี ก า ร ด  า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
โครงการท่ีนิสิตมีส)วน ร)วม
และขับเคลื่อนโดยนิสิตบรรลุ
เป~าหมาย ของโครงการไม)ตํ่า
กว)าร�อยละ90 ท่ีกําหนดไว�ใน
แผน 

ร�อยละ 90 มหาวิทยาลัยเนชั่นได�กําหนดให�นิสิตมีส)วนร)วมในการ
ดําเนินกิจกรรม ครบท้ัง 4 ด�าน โดยสามารถ
ดําเนินงานครบทุกโครงการตามแผนการจัดกิจกรรม
กิจการนิสิต ดังนี้กิจกรรมท่ี ส)งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค2 จํานวน 4 โครงการ กิจกรรมกีฬา
และ ส)งเสริมสุขภาพ จํานวน 2 โครงการ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน2หรือรักษาสิ่งแวดล�อม จํานวน 2 
โครงการ กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม 
ลําปาง จํานวน 5 โครงการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเนชั่น 
มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผน คิดเป7นร�อยละ 
100 

มี ผ ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู�รับบริการต)อ กิจกรรม/
โครงการท่ีค)าเฉลี่ยไม)ตํ่ากว)า
3.51 

ระดับคะแนนไม)น�อย
กว)า3.51 

มหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพของการให�บริการ
แก)นิสิตในป,การศึกษา 2561 โดยมี ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการให�บริการด�านต)างๆ ดังนี้  
1) การให�บริการห�องสมุด อุปกรณ2การศึกษา และ
สภาพแวดล�อมการเรียนรู� โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.69  
2) การให�บริการระบบและกลไกการให�คําปรึกษาและ
บริการด�านข)าวสารข�อมูล โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.82  
3) การให�บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.93 

โดยมีการพิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษา 2562 บางโครงการ อัน
ประกอบด�วย  

1) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป,การศึกษา 2561 ในส)วนของการบรรยายในประเด็นการให�
ข�อมูล เป~าหมาย และแนวทางระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป7นส)วนท่ีมีสาระสําคัญ
มาก แต)มีช)วงระยะเวลาสําหรับการบรรยายสั้นกินไป อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการด�านเวลา
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ในช)วงการลงทะเบียนรายชื่อผู�เข�าร)วมกิจกรรมของนิสิตใช�เวลามากกว)าปกติ ทําให�มีการขยาย
เวลาการลงทะเบียนมากระทบต)อช)วงเวลาของพิธีการเปGดและการบรรยายเป7นอย)างมาก  

ท่ีประชุมจึงได�เสนอแนะให�มีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการดําเนินการลงทะเบียนและการแจกอาหาร 
ว)างให�กับผู�เข�าร)วมกิจกรรมให�มีระยะเวลาท่ีกระชับรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ในการดําเนินการกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน
ต)อไป โดยนําไปปรับปรุงกับทุกกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการในการลงทะเบียนรายชื่อผู�เข�าร)วมกิจกรรม  

2) การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือกิจการนิสิต ท่ีประชุมได�มีการประเมินการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พบว)าแผนพัฒนากิจกรรมนิสิต 2561 นั้น ไม)สามารถท่ีจะ
ดําเนินการได�ครบทุกกิจกรรม/โครงการ ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานในป,การศึกษา 2562 เป7นไป
ตามเป~าหมาย/แผนงาน จึงขอให�มีการปรับปรุงแผนครึ่งป,ระยะ 6 เดือนหลังนั้นคือจะมีการ
พิจารณาทบทวนการดําเนินงานเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 1/2562 และให�มีการนําผลเอาผลจาก
ข�อเสนอแนะของนิสิตและ การประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมโครงการแต)ละ
โครงการของครึ่งป,มาปรับปรุงพัฒนาให�ดียิ่งข้ึน  

3) ข�อเสนอแนะเพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาในป,การศึกษาต)อไป  
- ควรจัดให�มีการติดตามและประเมินแผนงานทุกๆ 3 เดือน เพ่ือเป7นการพัฒนาแก�ไขปรับปรุง
แผนให� ทันต)อสถานการณ2  
- ควรมีช)องทางผ)านเว็บไซต2ให�ศิษย2เก)าได�ให�ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให�บริการ และสา
หรับ เผยแพร)ข�อมูลข)าวสารท่ีเป7นประโยชน2ต)อศิษย2เก)า และควรจัดทําฐานข�อมูลศิษย2เก)าในระดับ 
มหาวิทยาลัย  
– ควรให�นิสิตได�จัดทําประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของโครงการแผนการจัดกิจกรรม
กิจการ นิสิต เพ่ือวิเคราะห2จุดแข็งจุดอ)อนของนิสิต การจัดกิจกรรมของนิสิต และนําไปจัดทํา
แผนการจัด กิจกรรมกิจการนิสิตในป,ต)อไป  
- ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีจะส)งเสริมให�นิสิตมีคุณสมบัติเป7นไปตามอัตลักษณ2ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ิม มากข้ึน และให�ครอบคลุมตามอัตลักษณ2“บัณฑิตท่ีมีความโดดเด)นทางด�าน
ภาษาอังกฤษ” 

 

รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.5-5--1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต  ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ2 

2562 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Meeting%20Affairs%203.2561(2).pdf 
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6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือกิจการนิสิต 
   ผลการดําเนินงาน 
 ส)วนงานกิจการนิสิต ได�นําข�อเสนอแนะและผลการประเมินเข�าร)วมหารือคณะกรรมการกิจการนิสิต 
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ป,การศึกษา 2562 โดยนําเอาผลการประเมินการ
ดําเนินงานป,การศึกษา 2561 มาปรับปรุงแผนกิจกรรม และแนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการ
บริหารจัดการใหม)ของสถาบัน (1.5-6-1) และเสนอต)อท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
(1.5-6-2) 
 
รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1.5-6-1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป,การศึกษา 2562 

http://doc.nation.ac.th/af/Action%20Plan%20Affairs%202562.pdf 
1.5-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 18 มกราคม 

2562 ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนท่ี 1 ป,การศึกษา 2561 ระดับ
คณะ สํานัก และมหาวิทยาลัยเนชั่น  
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1-62.docx 
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องค1ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ,งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1 
ชนิดของตัวบ,งช้ี  กระบวนการ 
 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2561 

ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปOาหมาย 
ป�การศึกษา  2562 

6 ข�อ บรรลุเป~าหมาย  5 คะแนน 6 ข�อ 
 
เกณฑ1มาตรฐาน : 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช)ประโยชน1ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร)างสรรค1 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (2.1-1-1) ร)วมกับทุกคณะวิชาจัด
ให�มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน2ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร�างสรรค2การสรรหาแหล)งทุน การรับ-ส)งบทความระหว)างผู�เขียนและผู�อ)าน ซ่ึงมีคณะทํางานส)งเสริมการ
พัฒนางานวิจัย (2.1-1-2) ทํางานภายใต�ระเบียบว)าด�วยการส)งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ (2.1-1-3) 
และเป7นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช�เทคโนโลยีช)วยในการบริหารงานวิจัย การใช�ประโยชน2สารสนเทศ 
การสนับสนุนนักวิจัย และการเผยแพร)ผลงานวิจัยสู)สาธารณะ ได�แก) 

1.1 ระบบฐานข�อมูลผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค2เพ่ือรวบรวมและเผยแพร) (2.1-1-4) 
1.2 ระบบสารสนเทศงานวิจัย (Research Management Information System:RMIS)  (2.1-1-5) 
1.3 ระบบฐานข�อมูลวารสาร JournalNTU  (2.1-1-6) 
1.4 ระบบโปรเควส Proquest ฐานข�อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (2.1-1-7) 
1.5 ระบบอีบุ�คไอจี IGLibrary ebook  (2.1-1-8) 
โดยมหาวิทยาลัยได�จัดให�มีการอบรมให�ความรู�แก)อาจารย2และบุคลากรในด�านการใช�สารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานวิจัย และมีการใช�ระบบสารสนเทศด�านงานวิจัย เพ่ือใช�ประโยชน2ในการบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสร�างสรรค2และการเผยแพร)ผลงานบทความวิชาการ โดยการสนับสนุนด�านเทคโนโลยี ฝYกอบรม และ
ดูแลระบบการเชื่อมต)อเครือข)ายจากงานระบบบริการสารสนเทศและการศึกษาผ)านระบบเครือข)าย 
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รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
2.1-1-1 คณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

http://it.nation.ac.th/download/research_service_committee_61.pdf 
2.1-1-2 คณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานวิจัย 

http://it.nation.ac.th/download/research_committee_038-2561.pdf 
2.1-1-3 ระเบียบว)าด�วยการส)งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ 

http://it.nation.ac.th/download/research_rule_61.pdf 
2.1-1-4 ระบบฐานข�อมูลผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค2 http://it.nation.ac.th/research 
2.1-1-5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย http://it.nation.ac.th/rmis  
2.1-1-6 ระบบฐานข�อมูลวารสาร http://www.nation.ac.th/journalntu/ 
2.1-1-7 ระบบโปรเควส https://search.proquest.com/index?selectids=pqdt 
2.1-1-8 ระบบอีบุ�คไอจี https://portal.igpublish.com/iglibrary/login/ 
2.1-1-9 รวมคู)มือสําหรับนิสิต และบุคลากร http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks/  

 
2. สนับสนุนพันธกิจด)านการวิจัยหรืองานสร)างสรรค1อย,างน)อยในประเด็นต,อไปนี้ 
ผลการดําเนินงาน 

2.1 มหาวิทยาลัยจัดให�มีศูนย2ให�คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยท่ีดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการ
ส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (2.1-2-1) ท่ีประกอบด�วยตัวแทนจากคณะวิชาร)วมกันดําเนินการ 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังส)งเสริมคณะวิชาจัดให�มีระบบการให�คําปรึกษาภายในโดยนักวิจัยอาวุโสจะทําหน�าท่ี
คอยกระตุ�นและให�คําปรึกษาแก)นักวิจัยรุ)นใหม)อย)างต)อเนื่อง จัดกิจกรรมการจัดการความรู�ด�านการวิจัย จัด
ชุมชนนักปฏิบัติด�านวิจัย (CoPวิจัย) โดยมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงท่ีเคยได�รับการสนับสนุน 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิชาการ โดยมี การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ร)วมกับหลายมหาวิทยาลัย (2.1-2-2)  ได�แก) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห)งชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห)งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร2
ทเทิร2น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมีการส)งเสริมให�อาจารย2และนักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการอย)างต)อเนื่อง 

2.2 จัดให�มีแหล)งค�นคว�าข�อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยใช�หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเป7นแหล)งเก็บ
รวบรวมข�อมูลผลงานวิจัยและการค�นคว�า รวมถึงจัดให�มีระบบฐานข�อมูลงานวิจัยออนไลน2 ได�แก) ThaiLIS : 
เครือข)ายห�องสมุด เป7นโครงการเครือข)ายห�องสมุดในประเทศไทยเพ่ืออํานวยความสะดวกการสืบค�นแก)
อาจารย2และนักวิจัยอีกด�วยรวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานข�อมูลผลงานวิจัยท้ังของบุคลากรและนักศึกษาและ
สามารถสืบค�นได� (2.1-2-3) และเชื่อมต)อกับระบบ DOI (2.1-2-4) และระบบฐานข�อมูล ThaiLIS (2.1-2-5) 

ในระดับคณะวิชามีห�องปฏิบัติการด�านวิทยาศาสตร2สุขภาพท่ีช)วยสนับสนุนการทํางานวิจัยด�าน
วิทยาศาสตร2ของมหาวิทยาลัย การจัดสตูดิโอถ)ายภาพและห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 Macintosh และ 
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Personal Computer เพ่ือใช�สําหรับการผลิตผลงานสร�างสรรค2ทางด�านนิเทศศาสตร2 และด�านวิทยาการ
คอมพิวเตอร2 เป7นต�น 

2.3 มหาวิทยาลัยจัดให�มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค�นข�อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยใน
การสืบค�นข�อมูลผ)านทางออนไลน2โดยแบ)งตามระดับการเข�าถึงข�อมูลท่ีผู�ใช�ต�องกรอกข�อมูลรหัสผู�ใช�และ
รหัสผ)านเพ่ือเข�าสู)ระบบ และเข�าถึงข�อมูลด�านการวิจัยรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตผลงาน
สร�างสรรค2ทางด�านนิเทศศาสตร2 และวิทยาศาสตร2 (2.1-2-6) 

2.4  มหาวิทยาลัยจัดให�มีกิจกรรมวิชาการท่ีส)งเสริมงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค2 โดยในป,การศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยเนชั่นร)วมกับ Fukui University of Technology จัดโครงการประชุมวิชาการร)วมกัน    
ในชื่อ NTU-FUT 5th Joint Symposium 2018 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ลําปางหัตถศิลป�ถ่ินอุตสาหกรรม
สร�างสรรค2 โดย คุณชัยณรงค2 จุมภู นายกเพ่ิงพ�นวาระสมาคมเครื่องปF�นดินเผา จังหวัดลําปาง มีการนําเสนอ
ผลงานนิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่นและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญ่ีปุXน โดย อ.อดิศักด์ิ  
จําปาทอง และ อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ2 เป7นท่ีปรึกษา จํานวน 2 เรื่อง ได�แก) ทีม A ชื่อผลงาน Online 
Application “Charming” และ ทีม B ชื่อผลงาน Re Ceramic Cafe (2.1-2-7) และร)วมเป7นเจ�าภาพจัด
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางานวิจัยสู)
เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” วันท่ี  27-28  เมษายน 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี (2.1-2-2)  
 

รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
2.1-2-1 คณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

http://it.nation.ac.th/download/research_service_committee_61.pdf 
2.1-2-2 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/  
http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-2  

2.1-2-3 ระบบฐานข�อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย สําหรับนิสิต 
http://it.nation.ac.th/studentresearch/   
 

2.1.2-4 ระบบสารสนเทศด�านงานวิจัยสําหรับบุคลากร ในการเชื่อมระบบข�อมูลวิจัย DOI และการ
บริการจัดการข�อมูล http://www.doi.nrct.go.th/doidc/  

2.1-2-5 คู)มือ ThaiLIS เครือข)ายห�องสมุดในประเทศไทย 
http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks/handin/tdc_manual.pdf  
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หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
2.1-2-6 ระบบรักษาความปลอดภัยในการสืบค�นข�อมูลผ)านทางออนไลน2 

http://doc.nation.ac.th/research  
2.1-2-7 การประชุมวิชาการร)วมมหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญ่ีปุXน  

ประจําป,การศึกษา 2561 (NTU-FUT 5th Joint Symposium 2018) 
เม่ือวันท่ี 18-22 กุมภาพันธ2 2562 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/NTU-FUT-5-2562.pdf  

 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป=นทุนวิจัยหรืองานสร)างสรรค1 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณด�านการวิจัยและงานสร�างสรรค2แก)อาจารย2โดยระบุไว�ใน
แผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา 2561 แล�วจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นป,การศึกษา รวมถึง
ส)งเสริมให�อาจารย2ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยและหน)วยงานภายนอก ท้ังนี้มีการสนับสนุนทุน
วิจัยรวมท้ังสิ้น 24 เรื่อง รวมเป7นเงิน 1,447,626.66 บาท ดังรายละเอียดต)อไปนี้ 

 

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป=นทุนวิจัยหรืองานสร)างสรรค1 
 

ลําดับ คณะวิชา 
ทุนสนับสนนุภายใน ทุนสนับสนนุภายนอก 

รวมเงิน จํานวน
เร่ือง 

จํานวน 
เงิน 

จํานวน
เร่ือง 

จํานวน 
เงิน 

1 คณะนิเทศศาสตร2 1 117,500 1 41,966.66 159,466.66 
2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2  4 450,000 12 377,860 827,860 
3 คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 3 228,150 1 20,000. 248,150 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร2 2 212,150 - - 212,150 

รวม 10 1,007,800 14 439,826.66 1,447,626.66 
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รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
2.1-3-1 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Comart.pdf  
2.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Business.pdf  
2.1-3-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/   
2.1-3-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/   
 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร,ผลงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ1ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร,ผลงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ1ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร)ผลงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค2ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (2.1-4-1 และ 2.1-4-7) โดยในป,การศึกษา 2561 ได�จัดสรร
งบประมาณจํานวน 73,500 บาท เพ่ือสนับสนุนสนับสนุนการตีพิมพ2บทความวิจัยการแสดงผลงานสร�างสรรค2 
และการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังรายละเอียดต)อไปนี้ 

 

ตารางแสดงการสนับสนุนการเผยแพร,ผลงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ของคณะวิชา 

ลําดับ คณะวิชา 
จัดสรรงบประมาณ 

จํานวนเงิน 
1 คณะนิเทศศาสตร2 3,500 
2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   30,000 
3 คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 30,000 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร2 10,000 
 รวม 73,500 
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รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
2.1-4-1 รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Comart.pdf 
2.1-4-2 รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Business.pdf  
แผนปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 เพ่ือการเผยแพร)
ผลงานวิจัยและงานวิชาการ หน�า 36 
http://doc.nation.ac.th/BuPaCs2561/BuPa_Action%20Plan_2561.pdf  

2.1-4-3 รายงานผลการดําเนินงาน คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Liberal&Science.pdf 
 

2.1-4-4 รายงานผลการดําเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Public_Health.pdf 
 

2.1-4-5 รายงานการประชุม คณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานวิจัย ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 7 มิถุนายน 
2562 ระเบียบวาระท่ี 3.1 การจัดสรรและสนับสนุนการเผยแพร)ผลงานวิจัย 
http://doc.nation.ac.th/research/1-62%20Meeting_research.pdf   

2.1-4-6 ประกาศ แนวทางการส)งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการนําเสนอผลการวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 
http://doc.nation.ac.th/research/guide_support_journal_proceeding.pdf   

2.1-4-7 ประกาศ เกณฑ2การพิจารณาโครงการวิจัยและค)าใช�จ)ายเก่ียวกับการวิจัย 
http://it.nation.ac.th/download/research_support_rule.pdf   
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย1และนักวิจัย มีการสร)างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย,องอาจารย1 และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร)างสรรค1ดีเด,น 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย2และนักวิจัยโดยส)งเสริมให�อาจารย2เข�าอบรมพัฒนาด�าน
การวิจัยและงานสร�างสรรค2 โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย2 (Career Path) ของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
1) ผู�ท่ีได�รับการบรรจุแต)งต้ังเป7นอาจารย2โดยใช�วุฒิปริญญาโทต�องเป7นผู�ช)วยศาสตราจารย2ภายใน 5 ป, 2) ผู�ท่ี
ได�รับการบรรจุแต)งต้ังเป7นอาจารย2โดยใช�วุฒิปริญญาเอกต�องเป7นผู�ช)วยศาสตราจารย2ภายใน 2 ป, 3) มีการ
กําหนดให�อาจารย2ท่ีบรรจุใหม)ต�องทํางานวิจัยและมีการให�ความรู�ด�านจรรยาบรรณการวิจัยจากอาจารย2พ่ีเลี้ยง 
โดยใช�คู)มืออาจารย2ด�านการวิจัยเป7นเครื่องมือในการศึกษา รวมท้ังให�มีการสร�างผลงานวิจัยท่ีสามารถใช�ใน  
การสะสมผลงานทางวิชาการได� และมีการอบรมให�ความรู�เรื่องการเตรียมความพร�อมเข�าสู)ตําแหน)างทาง
วิชาการ เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 โดย ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว2 อธิการบดีเป7นวิทยากรให�ความรู� (2.1-5-1) 
มีการอบรมการพัฒนาโครงร)างวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให�ได�รับทุน (2.1-5-2)  และการอบรมจริยธรรมในมนุษย2
สําหรับนักวิจัย  (2.1-5-3) และการอบรมจริยธรรมในมนุษย2สําหรับกรรมการ (2.1-5-4) 

นอกจากนั้นยังมีการสร�างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย)องอาจารย2และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและ 
งานสร�างสรรค2ดีเด)น โดยมอบเกียรติบัตรแก)อาจารท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค2ดีเด)น ระดับสถาบัน      
ตามหลักเกณฑ2 (2.1-5-5) โดยในป,การศึกษา 2561 จํานวน 2 คน ได�แก) (2.1-5-6) 

1. อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2 น้ําหนักผลงาน 1.0 ในการแสดงผลงานสร�างสรรค2นิทรรศการภาพถ)าย
นานาชาติ เรื่อง CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง และ White Society เพ่ือสังคมท่ีดีงาม เม่ือวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร 

2. ดร.ฑัตษภร ศรีสุข ได�รับทุนวิจัย 125,900 บาท จากสํานักงานการวิจัยแห)งชาติ (วช.) เรื่อง ห)วงโซ)
คุณค)าของผลิตภัณฑ2เกษตรแปรรูปเพ่ือพัฒนาทักษะด�านการตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลําปาง รองรับ
โครงการ Smart Farmer  (2.1-5-6) 
รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
2.1-5-1 รายงานการเตรียมความพร�อมเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการของคณาจารย2 มหาวิทยาลัยเนชั่น 

http://doc.nation.ac.th/research/Report_professor_prepare_NTU_2561.pdf   
2.1-5-2 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพ่ือให�ได�ตีพิมพ2 

http://doc.nation.ac.th/research/report_nurse_writing_paper_2561.pdf   
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร)างวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให�ได�รับทุน 
http://doc.nation.ac.th/research/report_nurse_writing_proposal_2561.pdf   

2.1-5-3 รายงานสรุปผลโครงการฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย2 สําหรับนักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 วันศุกร2ท่ี 14  มิถุนายน 2562 
http://doc.nation.ac.th/research/Report_EC_researcher_NTU_2561.pdf  
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หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
2.1-5-4 รายงานสรุปผลโครงการฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย2 สําหรับกรรมการ

http://doc.nation.ac.th/research/Report_EC_committee_NTU_2561.pdf  
2.1-5-5 หลักเกณฑ2การมอบเกียรติบัตรแก)อาจารย2และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค2ดีเด)น 

http://doc.nation.ac.th/research/certificate_promote1_research.pdf   
2.1-5-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 การยกย)องอาจารย2ท่ีมีผลงานดีเด)นด�านงานวิจัย 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_5_62.docx   

 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช,วยในการคุ)มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ท่ีนําไปใช)ประโยชน1 และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก เพ่ือช)วยในการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค2 ตามแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการส)งเสริมและสนับสนุนบุคลากรท่ีระบุไว�ในคู)มือนักวิจัย (2.1-6-1 และ 2.1-6-2)                  
ซ่ึงป,การศึกษา 2561 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว2  ได�ยื่นขอลิขสิทธิ์ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ 
ชื่อผลงาน พฤติกรรมองค2การ Organizational Behavior ตามคําข�อแจ�งข�อมูลลิขสิทธิ์ เลขท่ี 375087          
เม่ือวันท่ี 23 พฤศษภาคม 2562 ให�ไว� ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2562 จากสํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย2สินทางปFญญา 
กระทรวงพาณิชย2 (2.1-6-3) ผ)านการดําเนินงานขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการ
วิชาการ (2.1-6-4) และมีการรายงานผลการดําเนินงานการคุ�มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค2       
(2.1-6-5) 
รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
2.1-6-1 คู)มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

http://doc.nation.ac.th/research/handbook_research_support_2561.doc   
2.1-6-2 คู)มือนักวิจัย หัวข�อ 8.5 ระบบและกลไกเพ่ือช)วยในการคุ�มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค2 

http://doc.nation.ac.th/research/ResearchHandbook%20%20oK.doc  
2.1-6-3 เอกสารรับรอง ลิขสิทธิ์หนังสือ พฤติกรรมองค2กร โดย ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว2  

http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/S__22528014.jpg   
2.1-6.4 คณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

http://it.nation.ac.th/download/research_service_committee_61.pdf 
2.1-6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 13 

มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 5.6 การส)งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4_62.docx   
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ตัวบ,งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร)างสรรค1  
ชนิดของตัวบ,งช้ี  ป>จจัยนําเข)า 
 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2561 

ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปOาหมาย 
ป�การศึกษา  2562 

3.70 ไม)บรรลุเป~าหมาย 3.69  4.00 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป,การศึกษา 2561   มหาวิทยาลัยได�ส)งเสริมให�อาจารย2ทํางานวิจัยและงานสร�างสรรค2 โดยขอรับ
เงินสนับสนุนงบประมาณจากท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือนําความรู�ท่ีได�จากการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และเพ่ือประโยชน2ของหน)วยงานท่ีให�การสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีผลรวมของผล
การประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ เท)ากับ 14.74 จํานวนคณะวิชา เท)ากับ 4 ผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะเฉลี่ยเท)ากับ 3.69  ดังรายละเอียดต)อไปนี้ 
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได� =  
 
 
คะแนนท่ีได� = 14.74  / 4 = 3.69 
 
ตารางแสดงการประเมินเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกของคณะวิชา 

ลําดับ คณะวิชา 
ผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของ

ทุกคณะและหน,วยงานวิจัย 
1 คณะนิเทศศาสตร2 4.56 
2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2   3.19 
3 คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 2.75 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร2 4.24 

ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ 14.74 
จํานวนคณะ 4 
คะแนนท่ีได) 3.69 

 
 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน)วยงานวิจัย 
จํานวนคณะและหน)วยงานวิจัยท้ังหมดของสถาบัน 
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ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

ลําดับ 
 

คณะวิชา 
ทุนสนับสนุนภายใน ทุนสนับสนุนภายนอก  

รวมเงิน 
 

จํานวน
เรื่อง 

จํานวน 
เงิน 

จํานวน
เรื่อง 

จํานวน 
เงิน 

1 คณะนิเทศศาสตร2 1 117,500.00 1 41,966.66 159,466.66 

2 คณะบริหารธุรกิจและ 
รัฐประศาสนศาสตร2   

4 450,000.00 12 377,860.00 827,860.00 

3 คณะศิลปศาสตร2และ
วิทยาศาสตร2 

3 228,150.00 1 20,000.00 248,150.00 

4 คณะสาธารณสุขศาสตร2 2 212,150.00 - - 212,150.00 

 รวม 10 1,007,800.00 14 439,826.66 1,447,626.66 
 
 

ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก แยกระดับคณะวิชา 
งบประมาณสนับสนุนภายใน และภายนอก คณะนิเทศศาสตร1 

ท่ี ช่ือเรื่อง ทุนสนับสนุน
ภายใน 

ทุนสนับสนุน
ภายนอก 

1 ห)วงโซ)คุณค)าของผลิตภัณฑ2เกษตรแปรรูปเพ่ือพัฒนาทักษะด�าน
การตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลําปาง รองรับโครงการ Smart 
Farmer 

- 41,966.66 
 

2 แนวทางการใช�สื่อออนไลน2เพ่ือส)งเสริมการท)องเท่ียวจังหวัดลําปาง 117,500 - 

รวม 117,500 41,966.66 
รวมท้ังสิ้น 159,466.66 

จํานวนอาจารย2 7 
คะแนนท่ีได� 4.56 
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งบประมาณสนับสนุนภายในและภายนอก คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1   
ท่ี ช่ือเรื่อง ทุนสนับสนุน

ภายใน 
ทุนสนับสนุน

ภายนอก 
1 การสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต)อการให�บริการของ

เทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,
งบประมาณ 2561 (10 พฤศจิกายน 2560) 

 18,000 

2 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสี่ป,ของเทศบาลตําบล   แม)เมาะ (24 พฤษภาคม 2561) 

 30,000 

3 การรับรู�การมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนาท�องถ่ินในเขต
เทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง 

150,000  

4 การศึกษาความสามารถในการแข)งขันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส2
ของไทย 

250,000  

5 การพัฒนาเว็บไซต2ของวัดม่ิงเมืองมูล ป, 2561 วันท่ีทําสัญญา 26 
ตุลาคม 2561 

 3,000 

6 การให�บริการพัฒนาเว็บไซต2ของวัดม่ิงเมืองมูล ป, 2561บูรณาการ
ร)วมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (วันท่ีทําสัญญา 
12 กันยายน 2561) 

35,000  

7 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังแก�ว อ.วังเหนือ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562  (วันท่ีทํา
สัญญา 10 พฤษภาคม 2562) 

 18,000 

8 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลวังซ�าย อ.วังเหนือ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทํา
สัญญา 1 ตุลาคม 2561) 

 18,000 

9 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลสบปราบ อ.สบปราบ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ี
ทําสัญญา 1 ตุลาคม 2561) 

 17,430 

10 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลแม)กัวะอ.สบปราบ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทํา
สัญญา 2 พฤศจิกายน 2561) 

17,430 

11 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลนาแส)ง อ.เกาะคา ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทําสัญญา 1 
ตุลาคม 2561) 

20,000 



55 

 

12 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบ�านเป~า อ.เมือง ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทํา
สัญญา 31 ตุลาคม 2561) 

18,000 

13 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหาร
ส)วนตําบลบ�านเอ้ือม อ.เมือง ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทํา
สัญญา 31 ตุลาคม 2561) 

18,000 

14 พฤติกรรมการออมและการกู�ยืมของสมาชิกสหกรณ2 กรณีศึกษา 
สหกรณ2ออมทรัพย2เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ�ป จํากัด (วันท่ีทําสัญญา 2 
พฤศจิกายน 2561) 

200,000 

15 การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานข�อมูลแบบพอร2ท
เทเบิล (The Study of Software Quality for Database 
Reading in Portable Mode) (วันท่ีทําสัญญา 12 กันยายน 2561) 

15,000  

รวม 450,000 377,860 
รวมท้ังสิ้น 827,860 

จํานวนอาจารย2 37 
 
การคิดคะแนนระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 
 

กลุ,มสาขาวิชา วิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1 
จํานวนอาจารย2ประจําและนักวิจัย 5 32 

รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

สร�างสรรค2จากภายในและภายนอกสถาบัน 
115,835.00 712,025.00 

สัดส)วนจํานวนเงินวิจัยหรืองานสร�างสรรค2

ต)อจํานวนอาจารย2และนักวิจัย 
23,167.00 22,250.78 

เกณฑ2การประเมินของคณะกลุ)ม ข  60,000.00 25,000.00 
เทียบค,าคะแนนเต็ม 1.93 4.45 

คะแนนในระดับคณะ เท)ากับ ค)าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได�ของทุกกลุ)มสาขา = 1.93+4.45/2=3.19 
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งบประมาณสนับสนุนภายในและภายนอก คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1   
ท่ี ช่ือเรื่อง ทุน 

สนับสนุน
ภายใน 

ทุน
สนับสนุน
ภายนอก 

1 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อความรู�และ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนว 3อ. 2ส. ของกลุ)มเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย)าเป~า ต.ชมพู อ.เมือง จ.
ลําปาง 

45,000 - 

2 ความรอบรู�ทางด�านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ในผู�ปXวยโรค
ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ�านโทกหัวช�าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.
ลําปาง 

158,150 - 

3 สํารวจความพึงพอใจในการให�บริการองค2การบริหารส)วนตําบล
บ�านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร) ประจําป,งบประมาณ 2561 

- 20,000 

4 ปFจจัยจิตลักษณะและและปFจจัยตามสถานการณ2ท่ีมีอิทธิพลต)อ
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร2เน็ตของผู�เรียนในสถาบันอุดมศึกษา 

25,000 - 

รวม 228,150 20,000 
รวมท้ังสิ้น 248,150 

จํานวนอาจารย2 13 
คะแนนท่ีได� 2.75 
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งบประมาณสนับสนุนภายใน และภายนอก คณะสาธารณสุขศาสตร1 
ท่ี ช่ือเรื่อง ทุนสนับสนุน

ภายใน 
ทุน

สนับสนุน
ภายนอก 

1 โครงการวิจัย “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อ
ความรู�และพฤติกรรมสุขภาพตามแนว 3อ. 2ส. ของกลุ)มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย)าเป~า ต.ชมพู อ.
เมือง จ.ลําปาง” 

54,000 - 

2 โครงการวิจัย “ความรอบรู�ทางด�านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 
ในผู�ปXวยโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ�านโทกหัวช�าง ต.พระบาท อ.
เมือง จ.ลําปาง 

158,150 - 

รวม 212,150 - 
รวมท้ังสิ้น 212,150 

จํานวนอาจารย2 5 
คะแนนท่ีได� 4.24 

 
รายการหลักฐานอ)างอิงคณะนิเทศศาสตร1 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
1 ห)วงโซ)คุณค)าของผลิตภัณฑ2เกษตรแปรรูปเพ่ือพัฒนาทักษะด�านการตลาดของเกษตรกรใน

จังหวัดลําปาง รองรับโครงการ Smart Farmer 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_Thatsaphon_MaeKai_2562.pdf 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Proposal_Thatsaphon_MaeKai_2562.pdf 

2 แนวทางการใช�สื่อออนไลน2เพ่ือส)งเสริมการท)องเท่ียวจังหวัดลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Proposal_Tourism_NTU_Nited_2562.pdf 
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รายการหลักฐานอ)างอิงคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1 ห)วงโซ)คุณค)าของผลิตภัณฑ2เกษตรแปรรูปเพ่ือพัฒนาทักษะด�านการตลาดของเกษตรกรใน
จังหวัดลําปาง รองรับโครงการSmart Farmer 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_Thatsaphon_MaeKai_2562.pdf 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Proposal_Thatsaphon_MaeKai_2562.pdf 

2 การสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต)อการให�บริการของเทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอ
แม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,งบประมาณ 2561 (10 พฤศจิกายน 2560) 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_10novem2560_MaeMao.pdf 

3 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป,ของเทศบาล
ตําบลแม)เมาะ (24 พฤษภาคม 2561) 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_24May2561_MaeMao.pdf 

4 การรับรู�การมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนาท�องถ่ินในเขตเทศบาลตําบลแม)เมาะ 
อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/TOR_Research_PA_BA_K_Chinnapun_2561.pdf 

5 การศึกษาความสามารถในการแข)งขันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส2ของไทย 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/TOR_Research_BAPACS_2_2561.pdf 

6 การพัฒนาเว็บไซต2ของวัดม่ิงเมืองมูล ป, 2561 วันท่ีทําสัญญา 26 ตุลาคม 2561 
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_MaHaJuLa_2561.pdf 

7 การให�บริการพัฒนาเว็บไซต2ของวัดม่ิงเมืองมูล ป, 2561บูรณาการร)วมกับการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ (วันท่ีทําสัญญา 12 กันยายน 2561) 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_Wat3M_NTU_2561.pdf 

8 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังแก�ว อ.วังเหนือ 
ลําปาง ป,งบประมาณ 2562  (วันท่ีทําสัญญา 10 พฤษภาคม 2562) 
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_WangKaew_2562.pdf 

9 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังซ�าย อ.วังเหนือ 
ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทําสัญญา 1 ตุลาคม 2561) 
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_Wang_Sai_2562.pdf 

10 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลสบปราบ  
อ.สบปราบ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทําสัญญา 1 ตุลาคม 2561) 
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_SopPrap_2562.pdf 
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11 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)กัวะ  
อ.สบปราบ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทําสัญญา 2 พฤศจิกายน 2561) 
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_Mae_Kaow_2562.pdf 

12 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลนาแส)งอ.เกาะคา 
ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทําสัญญา 1 ตุลาคม 2561) 
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_NaSang_2562.pdf 

13 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ�านเป~า อ.เมือง 
ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทําสัญญา 31 ตุลาคม 2561) 
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_Ban_Pao_2562.pdf 

14 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบ�านเอ้ือม อ.เมือง 
ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันท่ีทําสัญญา 31 ตุลาคม 2561) 
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_Ban_Aueam_2562.pdf 

15 พฤติกรรมการออมและการกู�ยืมของสมาชิกสหกรณ2 กรณีศึกษา สหกรณ2ออมทรัพย2เนชั่น
มัลติมีเดีย กรุ�ป จํากัด (วันท่ีทําสัญญา 2 พฤศจิกายน 2561) 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_BangNa_2561_Da
tchakron.pdf 

16 การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานข�อมูลแบบพอร2ทเทเบิล 
(The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode) 
(วันท่ีทําสัญญา 12 กันยายน 2561) 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_MDB_2561.pdf 

 

 
รายการหลักฐานอ)างอิงคณะศิลปศาตร1และวิทยาศาสตร1 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อความรู�และพฤติกรรมสุขภาพตามแนว 3อ. 2
ส. ของกลุ)มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย)าเป~า ต.ชมพู อ.เมือง จ.
ลําปาง  
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Research%20on%20the%20effects%20
of%20behavior%20modification%20programs.%20Methas%20Chuwat.pdf 

2 ความรอบรู�ทางด�านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ในผู�ปXวยโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ�าน
โทกหัวช�าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง  
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Health%20Knowledge%20Research%20
..%20Methas%20Chuwat.pdf 
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3 สํารวจความพึงพอใจในการให�บริการองค2การบริหารส)วนตําบลบ�านหนุน อําเภอสอง จังหวัด
แพร) ประจําป,งบประมาณ 2561  
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Satisfaction%20survey%20Ban%20Nun%20S

ubdistrict%20Administration%20Organization.%20Aj.Kawin.pdf  

4 ปFจจัยจิตลักษณะและและปFจจัยตามสถานการณ2ท่ีมีอิทธิพลต)อพฤติกรรมเสพติดอินเทอร2เน็ต
ของผู�เรียนในสถาบันอุดมศึกษา  
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Research%20funding%20agreement..%
20Dr.Siriporn%20Saritanon.pdf 

 
รายการหลักฐานอ)างอิงคณะสาธารณสุขศาสตร1 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1 เอกสารอนุมัติโครงการวิจัย “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อความรู�และ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนว 3อ. 2ส. ของกลุ)มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน
ชุมชนย)าเป~า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง”  
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research%20Budjet%20A.Aun%202561.pdf  

2 เอกสารอนุมัติโครงการวิจัย “ความรอบรู�ทางด�านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ในผู�ปXวย
โรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ�านโทกหัวช�าง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research%20Budjet%20A.Palm%202561.pdf  
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ตัวบ,งช้ี 2.3   ผลงานทางวิชาการและอาจารย1ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ,งช้ี  ผลลัพธ1 
 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2561 

ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง เปOาหมาย 
ป�การศึกษา  2562 

4.00 บรรลุเป~าหมาย 4.77 4.80 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได�ส)งเสริมให�อาจารย2ผลิตผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย 
บทความวิชาการ เอกสารการสอนและตํารา โดยมีผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
ทุกคณะวิชา เท)ากับ 19.09 จํานวนคณะวิชา เท)ากับ 4 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะวิชา
เฉลี่ยเท)ากับ 4.77  

 
ตารางแสดงการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะวิชา 

ลําดับ คณะวิชา 
ผลการประเมินผลงาน 

ทางวิชาการของทุกคณะและหน,วยงานวิจัย 
1 คณะนิเทศศาสตร2 5.00 
2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 4.37 
3 คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 4.72 
4 คณะสาธารณสุขศาสตร2 5 

ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ 19.09 
จํานวนคณะ 4 
คะแนนท่ีได) 4.77 
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ตารางแสดงผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร)างสรรค1 
1. คณะนิเทศศาสตร1 
ท่ี ช่ือเรื่อง ค,า

น้ําหนัก 
1 ฑัตษภร ศรีสุข,  อดิศักด์ิ จําปาทอง  และชรัสนันท2  ตาชม.  (2561).  “แนวทางการพัฒนาการตลาด

การท)อง เ ท่ียวและห) ว ง โซ) อุปทานการท)อง เ ท่ียว เชิ ง เกษตรวิ ถีน) านแบบบูรณาการ ,”  
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห�งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!)  
4(2): 313-330. 

0.80 

2 รัตนาวดี ลําพาย.  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562).  “ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต)อ
การรับชมรายการ “คืนความสุขให�คนในชาติ” วารสารรัฐศาสตร!ปริทรรศน! 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! 5(2): 58-74. 

0.6 

3 สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2.  (2562).  ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวข�อ “CHANGE บนความ
เปลี่ยนแปลง” และ “White Society เพ่ือสังคมท่ีดีงาม” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห)ง
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562. 

1.00 

4 ธีร2 คันโททอง.  “วัฒนธรรมประชานิยมจากการชมและเชียร2กีฬาฟุตบอล ไทยลีก,”  
สุทธิปริทัศน!  32(104): 223-236. 

0.8 

ผลรวมถ,วงน้ําหนัก 3.20 
จํานวนอาจารย1 7 

ร)อยละของผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย1ประจําหลักสูตร 45.71 
คะแนนท่ีได) 5.00 

 
ตารางแสดงผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร)างสรรค1 
2. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1   

ท่ี ช่ือเรื่อง ค,าน้ําหนัก 
1 ฑัตษภร ศรีสุข,  อดิศักด์ิ จําปาทอง  และชรัสนันท2  ตาชม.  (2561).  “แนวทางการพัฒนาการ

ตลาดการท)องเท่ียวและห)วงโซ)อุปทานการท)องเท่ียวเชิงเกษตรวิถีน)านแบบบูรณาการ”  
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห�งสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!  
4(2), 313-330. 

0.8 

2 ศิริวัฒน2 เอกนิธิวรากรกุล, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิวิมล แรงสิงห2. (2561). พฤติกรรมนักท)องเท่ียวและ
ส)วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ2ไส�อ่ัวสมุนไพรของจังหวัดลําปาง. 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วย
การพัฒนางานวิจัย,” วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 

0.2 
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มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น  วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 244-251.  
3 นิตติญา ทาสุวรรณ, ฑัตษภร ศรีสุข,  และศศิชา วงศ2ไชย. (2561). ส)วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ2และกลยุทธ2ส)งเสริมการตลาดท่ีมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ2ชุมชนใน
ศูนย2การค�าเซ็นทรัลพลาซาของผู�บริโภคในจังหวัดลําปาง. การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย,” วันท่ี 1-2 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น  วัชรพล จังหวัด
ปทุมธานี, 79-87.   

0.2 

4 เบญจ อินดาวงศ2, ฑัตษภร ศรีสุข,  และศศิชา วงศ2ไชย. (2561). สิ่งบ)งชี้ทางภูมิศาสตร2ท่ีมีผล
ต)อความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ2แปรรูปข�าวแต�น จังหวัดลําปาง. การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วยการ
พัฒนางานวิจัย,” วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น  วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 88-97.   

0.2 

5 สุชาวลี ลีลานุกิจ, ฑัตษภร ศรีสุข,  และอัศนีย2 ณ น)าน. (2561). กลยุทธ2การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือน้ําผลไม�ของผู�บริโภคในจังหวัดเชียงราย. 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วย
การพัฒนางานวิจัย,” วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 280-286.  

0.2 

6 อัจฉรา วงศ2คช, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ2ไชย. (2561). องค2ประกอบของผลิตภัณฑ2และ 
เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต)อแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ2บรรเทาปวดเม่ือย
ประเภทสมุนไพรของคนวัยทํางานในจังหวัดลําปาง. การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย,” วันท่ี 1-2 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น  วัชรพล จังหวัด
ปทุมธานี, 307-316.  

0.2 

7 ศรีเพชร สร�อยชื่อ, อาภาพร ยกโต, ปฎิญญา ธรรมเมือง และพัชรีภรณ2 หรพร�อม.  (2561) 
ความสัมพันธ2ระหว)างการมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนาท�องถ่ินตามยุทธศาสตร2ใน
เขตเทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง, รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล)มท่ี 1, 101-108. 

0.2 

8 ชินพันธ2 โรจนไพบูลย2 และคนอ่ืนๆ.  (2561).  “การศึกษาความสามารถในการแข)งขันและ
ศักยภาพในการส)งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร2และอิเล็กทรอนิกส2ของประเทศไทย,”
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 
เล)มท่ี 1, 142-149.  

0.2 
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9 มุทิตา สําเภาเงิน, เทวินทร2 ภาสมณี, วินัย วงษ2ไทย, วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ2 เทพอัตถาพร. 
(2561) ”โปรแกรมประยุกต2สําหรับอุปกรณ2เคลื่อนท่ีสาหรับแจ�งเตือนเหตุการณ2ผิดปกติจาก
สิ่งแวดล�อมบนท�องถนนด�วยเสียงสาหรับรถยนต2”  ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ “Graduate School Conference ๒๐๑๘”, วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ. 

0.2 

10 พิรุฬห2 แก�วฟุ~งรังสี, วิเชพ ใจบุญ,พัฒณัฏฐ2 เทพอัตถาพร. (2561) “การสังเคราะห2สัญญาณ
คลื่นไฟฟ~าหัวใจจากการติดอิเล็ก โทรดแบบ5อิเล็กโทรด โดยใช�ลดี V1ด�วยวิธีการของเจเนติก
อัลกอริธึมสําหรับซัพพอร2ตเวกเตอร2แมชีนสําหรับสมการถดถอย” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งท่ี 13 ประจําป, 2561, วันท่ี 20 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

0.2 

11 เกศริน อินเพลา และบุรินทร2 รุจจนพันธุ2. (2562) “การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรม
อ)านฐานข�อมูลแบบพอร2ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database 
Reading in Portable Mode)”วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร2น มนุษยศาสตร2และ
สังคมศาสตร2 ป,ท่ี 5 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, กรุงเทพมหานคร.  

0.6 

12 เกศริน อินเพลา, ศศิวิมล แรงสิงห2, บุรินทร2 รุจจนพันธุ2, ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย2, และดวง
เดือน พิมพ2ตระครอง. (2561). “การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานข�อมูล
แบบพอร2ทเทเบิล เพ่ือการเรียนรู�การใช�คําสั่งซีควลบนระบบฐานข�อมูลนอร2ธวิน”. ใน การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วยการ
พัฒนางานวิจัย,” วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 24 - 31. 

0.2 

13 ณัฐพงษ2  แต�มแก�ว, ธนบูลย2 พรหมพรต, ธัญญธร รักวงศ2, ไกรวิชญ เจริญวานิช, ศิวพร ว็อยจ2 
เชฮอฟสก้ี. “คุณสมบัติผู�จัดการคลังสินค�าท่ีพึงประสงค2ในภาคการเกษตร ยุค 4.0” ในการ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วยการ
พัฒนางานวิจัย,” วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น  วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 281-293 

0.2 

14 เมธัส ชูเวส และคณะ.  (2561).  พฤติกรรมการเปGดรับข�อมูลบทวิจารณ2ร�านอาหารผ)านสื่อ
สังคมออนไลน2กับการตัดสินใจเลือกร�านอาหารสําหรับการรับประทานนอกบ�านของผู�บริโภค
ในจังหวัดลําปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัด
ปทุมธานี, เล)มท่ี 1, 210-229. 

0.2 

15 อัศนีย2 ณ น)าน ศศิชา วงศ2ไชย และ ตะวันฉาย คงรชต. (2561)  เรื่อง“แนวทางการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย2เพ่ือเสริมสร�างนวัตกรรมองค2กรในต)างประเทศ” การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย,” 

0.2 
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วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น  วัชรพล 
จังหวัดปทุมธานี, 244-251.  

16 ศรีเพชร  สร�อยชื่อ, ปฎิญญา  ธรรมเมือง.  (2561).  “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม) : 
กรณีศึกษาการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร2มาใช�ในการบริหารราชการของจังหวัดลําปาง,” 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด�วย 
การพัฒนางานวิจัย,”  วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 245-252. 

0.2 

17 วีระพันธ2  แก�วรัตน2 และคนอ่ืนๆ.  (2561).  “ปFจจัยท่ีมีผลต)อความต้ังใจจะลาออกจากงาน
ของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัดลําปาง,”  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. วัชรพล จังหวัดปทุมธานี ,253-260. 

0.2 

18 Kulchamorim, Thanasak and Danai  Pttaphongse.  (August, 2018).  “A study of 
risk factors leading to road accidents: chachoengsao province, 
Thailand,” Catalyst 18: 68-76.  

1.0 

19 ดนัย  ปFตตพงศ2 และทนงศักด์ิ  เหมือนเตย.  (ก.ย.-ธ.ค. 2561).  “นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับการรวมตัวเป7นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Secondary-school students and 
their knowledge of the Asian Economic community (AEC),”  EAU Heritage 
Journal  8, 3: 190-204. 

0.8 

ผลรวมถ,วงน้ําหนัก กลุ,มมนุษยศาสตร1ฯ 5.2 
จํานวนอาจารย1 กลุ,มมนุษยศาสตร1ฯ 32 

เกณฑ1การประเมินร)อยละ กลุ,มมนุษยศาสตร1ฯ (ร)อยละ 20) 16.25 
ผลรวมถ,วงน้ําหนัก กลุ,มวิทยาศาสตร1 1.4 

จํานวนอาจารย1 กลุ,มวิทยาศาสตร1 5 
เกณฑ1การประเมินร)อยละ กลุ,มวิทยาศาสตร1 (ร)อยละ 30) 28 

คะแนนท่ีได) (4.06+4.67)/2 4.37 
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คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 กลุ,มมนุษยศาสตร1ฯ กลุ,มวิทย1เทคโนฯ 
ผลรวมค)าถ)วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร�างสรรค2ของ

อาจารย2ประจําหลักสูตร 
5.2 1.4 

จํานวนอาจารย2และนักวิจัยท้ังหมด 32 5 
ร�อยละของผลรวมถ)วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย2

ประจําหลักสูตร 
16.25 28.0 

เกณฑ2การประเมินของคณะกลุ)ม ข  ร�อยละ 20 ร�อยละ 30 
คะแนนท่ีได� 4.06 4.67 

คะแนนเฉลี่ยถ)วงน้ําหนัก (4.06+4.67)/2 = 4.37 
 
ตารางแสดงผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร)างสรรค1 
3. คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1  

ท่ี ช่ือเรื่อง ค,าน้ําหนัก 
1 ศิริพร  เสริตานนท2. ความสัมพันธ
ระหว�างป�จจัยจิตลักษณะเดิมและป�จจัยตามสถานการณ


กับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร
เน็ตของผู&เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย. 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หน�า 360 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf  

0.2 

2 ศิริพร  เสริตานนท2.  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร&างของแบบวัดจิตลักษณะตาม
สถานการณ
กับจิตลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยใช&การวิเคราะห
องค
ประกอบเชิงยืนยัน. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 
2561. หน�า 368 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf  

0.2 

3 ศิริพร  เสริตานนท2. โมเดลสมการพยากรณ
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร
เน็ตของผู&เรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่อง
วิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หน�า 399 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf  

0.2 

4 พนิดา  สินสุวรรณ. การเปลี่ยนแปลงภับภาวะผู&นําเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา. การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนา
งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หน�า 385 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf 

0.2 
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5 กาญจนา  ภาสุรพันธ2. การจัดการความรู&ของพฤฒิพลังท&องถ่ินในโรงเรียนผู&สูงอายุบุญฮอม. 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทย
ด�วยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หน�า 377. 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf 

0.2 

6 กาญจนา  ภาสุรพันธ2. TESS Model การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ.การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัมนางานวิจัย
สู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หน�า 414 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf  

0.2 

7 พิสิษฐ2  ยอดวันดี. ภาวะผู&นําเชิงกลยุทธ
ของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 
2561. หน�า 352.  
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf 

0.2 

8 จุรีย2  สร�อยเพชร. การบริหารสถานศึกษาสู�การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0.         
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนางานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หน�า 418 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf  

0.2 

9 ธวัชชัย  แสนชมภู. แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล&อมของนิสิต : ภายใต&ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : บ&านทุ�งผึ้ง อําเภอทุ�งช&าง จังหวัดน�าน. การประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัมนางานวิจัยสู)
เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หน�า 434 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf 

0.2 

10 ธวัชชัย  แสนชมภู. หลักเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดอุดมศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21. การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
งานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หน�า 443 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf 

0.2 

11 เมธัส  ชูเวช. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต�อความรู&ด&านสุขภาพ และ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ�มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงในชุมชนย�าเปLา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หน�า 10 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Innovative%20way%20to%20develop%20research_economy_27%20&
%2028_4_%2019.pdf 

0.2 
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12 เมธัส  ชูเวช. พฤติกรรมการเปMดรับข&อมูลบทวิจารณ
ร&านอาหารผ�านสื่อสังคมออนไลน
 กับ
การตัดสินใจเลือกร&านอาหารสําหรับการรับประทานนอกบ&านของผู&บริโภคในจังหวัด
ลําปาง. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนางานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. 
หน�า 210 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Innovative%20way%20to%20develop%20research_economy_27%20&
%2028_4_%2019.pdf 

0.2 

13 พิมพ2ชนก  มุงเมือง. สมุนไพรไทยกับฤทธิ์การปกปLองการเสื่อมสลายกระดูกอ�อนผิวข&อ. 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัม
นางานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หน�า 366 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf  

0.2 

14 พิมพ2ชนก  มุงเมือง. กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดของทอราโคดอร
ซอล
อาร
เตอรี เพอร
ฟอเรเตอร
แฟลQบ. การประชุมวิชาการระดับชาตินอร2ทเวสเทิร2นวิจัย ครั้งท่ี 
5 ประจําป,การศึกษา 2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด�วยนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หน�า 1266 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding%20Northern%20Research%205th%
20%20Aj.Pimchanok.pdf  

0.2 

ผลรวมถ,วงน้ําหนัก กลุ,มมนุษยศาสตร1ฯ 2.0 
จํานวนอาจารย1 กลุ,มมนุษยศาสตร1ฯ 10 

เกณฑ1การประเมินร)อยละ กลุ,มมนุษยศาสตร1ฯ (ร)อยละ 20) 20 
ผลรวมถ,วงน้ําหนัก กลุ,มวิทยาศาสตร1 0.8 

จํานวนอาจารย1 กลุ,มวิทยาศาสตร1 3 
เกณฑ1การประเมินร)อยละ กลุ,มวิทยาศาสตร1 (ร)อยละ 30) 26.67 

คะแนนท่ีได) (5+4.44)/2 4.72 
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คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 กลุ,มมนุษยศาสตร1ฯ กลุ,มวิทย1
สุขภาพ 

ผลรวมค)าถ)วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร�างสรรค2ของ
อาจารย2ประจําหลักสูตร 

2.0 0.8 

จํานวนอาจารย2และนักวิจัยท้ังหมด 10 3 
ร�อยละของผลรวมถ)วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย2

ประจําหลักสูตร 
20.00 

(2.0*100/10) 
26.67 

(0.8*100/3) 
เกณฑ2การประเมินของคณะกลุ)ม ข  ร�อยละ 20 ร�อยละ 30 

คะแนนท่ีได� 5 4.44 
คะแนนเฉลี่ยถ)วงน้ําหนัก (5+4.44)/2 = 4.72 

 
ตารางแสดงผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร)างสรรค1 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร1  
ท่ี ช่ือเรื่อง ค,าน้ําหนัก 
1 เมธัส ชูเวส และคณะ.  (2561).  “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อความรู�ด�าน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ)มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงในชุมชนย)าเป~า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง,” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล)มท่ี 1 ,10-22. 

0.2 

2 เมธัส ชูเวส และคณะ.  (2561).  พฤติกรรมการเปGดรับข�อมูลบทวิจารณ2ร�านอาหารผ)านสื่อสังคม
ออนไลน2กับการตัดสินใจเลือกร�านอาหารสําหรับการรับประทานนอกบ�านของผู�บริโภคในจังหวัด
ลําปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล)มท่ี 
1 ,210-229. 

0.2 

3 วโรดม เสมอเชื้อ, พิกุล นันทชัยพันธ2 และสุดารัตน2  สิทธิสมบัติ.  (2562).  “การตายดีตามการรับรู�ของ
ผู�รอดชีวิตจากมะเร็ง,” พยาบาลสาร   46(1) , 49-61. 

0.4 

4 สุมิตรา วิชา, ธนกฤษ  หม่ืนก�อนแก�ว และคณะ.  (2561).  “การศึกษารูปแบบเครือข)ายบริการสุขภาพ
สําหรับผู�สูงอายุกลุ)มติดบ�านและกลุ)มติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบล
ฮ)องห�า อําเภอแม)ทะ จังหวัดลําปางม” วารสาร มฉก. วิชาการ  44(4), 70-85. 

0.8 

5 สุดารัตน2  สิทธิสมบัติ และคนอ่ืนๆ. (2562).  “กลุ)มอาการและผลของการผ)อนคลายกล�ามเนื้อ
แบบก�าวหน�าในผู�ปXวยมะเร็งตับชาวไทยท่ีได�รับยาเคมีบําบัดผ)านทางหลอดเลือดแดง,”.          
ศรีนครินทร
เวชสาร. 34(3), 249-255. 

0.8 
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ผลรวมถ,วงน้ําหนัก 2.4 
จํานวนอาจารย1 5 

ร)อยละของผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย1ประจําหลักสูตร 48.0 
คะแนนท่ีได) 5 

 
 

 

 

รายการหลักฐานอ)างอิงคณะนิเทศศาสตร1 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1 แนวทางการพัฒนาการตลาดการท)องเท่ียวและห)วงโซ)อุปทานการท)องเท่ียวเชิงเกษตรวิถีน)าน
แบบบูรณาการ ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อ.อดิศักด์ิ จําปาทอง อ.ชรัสนันท2 ตาชม 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/travel_Nan_aj.Adisak.pdf 

2 ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต)อการรับชมรายการ “คืนความสุขให�คนในชาติ”  
อ.รัตนาวดี ลําพาย 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Research%20Return%20happiness%20to%20peo
ple%20in%20the%20nation.pdf?fbclid=IwAR2Y9hqaHcyIzFvVxLiH-yKB8CZmmMW1A5CRlRz-
7uNDiFiiQDxaz5IBNV4 

3 แสดงผลงานสร�างสรรค2นิทรรศการภาพถ)ายนานาชาติในหัวข�อ “CHANGE บนความ
เปลี่ยนแปลง” และ “White Society เพ่ือสังคมท่ีดีงาม” ประจําป,การศึกษา 2561   อ.สิทธิ
โชค โควาบุญพิทักษ2 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/CHANGE-2562-aj.sittichok.pdf 

4 วัฒนธรรมประชานิยมจากการชมและเชียร2กีฬาฟุตบอล ไทยลีก สุทธิปริทัศน2ป,ท่ี 32 ฉบับท่ี 
104 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 223 โดยอ.ธีร2 คันโททอง 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Football%20viewing%20culture.pdf 

 
รายการหลักฐานอ)างอิงคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1 แนวทางการพัฒนาการตลาดการท)องเท่ียวและห)วงโซ)อุปทานการท)องเท่ียวเชิงเกษตรวิถี
น)านแบบบูรณาการ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Varasan_Suwannapoom_4th_volu
me2_Thassaphon&Adisak.pdf 

2 ส)วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมนักท)องเท่ียวท่ีมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ2ไส�อ่ัว
สมุนไพรของจังหวัดลําปาง 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf 
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3 ส)วนประกอบของผลิตภัณฑ2และกลยุทธ2ส)งเสริมการตลาดท่ีมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ2ชุมชนในศูนย2การค�าเซ็นทรัลพลาซ)าของผู�บริโภคในจังหวัดลําปาง 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf 

4 สิ่งบ)งชี้ทางภูมิศาสตร2ท่ีมีผลต)อความต้ังใจซ้ือของผู�บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ2แปรรูปข�าว
แต�น จังหวัดลําปาง 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf 

5 กลยุทธ2การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผลต)อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ2น้ําผลไม�
ของผู�บริโภคในจังหวัดเชียงราย 

http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf 
6 องค2ประกอบของผลิตภัณฑ2และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต)อแรงจูงใจในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ2บรรเทาปวดเม่ือยประเภทสมุนไพรของคนวัยทํางานในจังหวัดลําปาง 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf 

7 ความสัมพันธ2ระหว)างการมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนาท�องถ่ินตามยุทธศาสตร2ใน
เขตเทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-2-.pdf 

8 การศึกษาความสามารถในการแข)งขันและศักยภาพในการส)งออกของอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร2และอิเล็กทรอนิกส2ของประเทศไทย  
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-2-.pdf 

9 โปรแกรมประยุกต2สําหรับอุปกรณ2เคลื่อนท่ีสาหรับแจ�งเตือนเหตุการณ2ผิดปกติจาก
สิ่งแวดล�อมบนท�องถนนด�วยเสียงสําหรับรถยนต2 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Graduate_School_Conference_2561_Wichep.html 

10 การสังเคราะห2สัญญาณคลื่นไฟฟ~า หัวใจจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใช�ลีด
V1 ด�วยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสําหรับซัพพอร2ตเวกเตอร2แมชีนสําหรับสมการถดถอย 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Graduate_School_Conference_2561_Wichep.html 

11 การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานข�อมูลแบบพอร2ทเทเบิล (The Study 
of Software Quality for Database Reading in Portable Mode) 
http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-2 

12 การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานข�อมูลแบบพอร2ทเทเบิล เพ่ือการเรียนรู�
การใช�คําสั่งซีควลบนระบบฐานข�อมูลนอร2ธวิน 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf 

13 คุณสมบัติผู�จัดการคลังสินค�าท่ีพึงประสงค2ในภาคการเกษตร ยุค 4.0 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf 

14 พฤติกรรมการเปGดรับข�อมูลบทวิจารณ2ร�านอาหารผ)านสื่อสังคมออนไลน2กับการตัดสินใจเลือก
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ร�านอาหารสําหรับการรับประทานนอกบ�านของผู�บริโภคในจังหวัดลําปาง 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-2-.pdf  

15 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย2เพ่ือเสริมสร�างนวัตกรรมในองค2กรต)างประเทศ 
http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-2 

16 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม) : กรณีศึกษาการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร2มาใช�ในการ
บริหารราชการของจังหวัดลําปาง 
http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-2 

17 ปFจจัยท่ีมีผลต)อความต้ังใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัด
ลําปาง 
http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-2 

18 Kulchamorim, Thanasak and Danai  Pttaphongse.  (August, 2018).  “A study 
of risk factors leading to road accidents: chachoengsao province, 
Thailand,” Catalyst 18: 68-76. 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Catalyst_Danai_BA_2561.pdf 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Catalyst_Danai_BA_2561_2.pdf 

19 ดนัย  ปFตตพงศ2 และทนงศักด์ิ  เหมือนเตย.  (ก.ย.-ธ.ค. 2561).  “นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายกับการรวมตัวเป7นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Secondary-school students and 
their knowledge of the Asian Economic community (AEC),”  EAU Heritage 
Journal  8, 3: 190-204. 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Eau_Heritage_Danai_2561.pdf  
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รายการหลักฐานอ)างอิงคณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสร1 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1 ศิริพร  เสริตานนท2. ความสัมพันธ
ระหว�างป�จจัยจิตลักษณะเดิมและป�จจัยตามสถานการณ
กับ
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร
เน็ตของผู&เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย. 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หน�า 360 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf  

2 ศิริพร  เสริตานนท2.  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร&างของแบบวัดจิตลักษณะตาม
สถานการณ
กับจิตลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดย
ใช&การวิเคราะห
องค
ประกอบเชิงยืนยัน. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 
2561. หน�า 368 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf  

3 ศิริพร  เสริตานนท2. โมเดลสมการพยากรณ
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร
เน็ตของผู&เรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึ
นวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หน�า 399 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf  

4 พนิดา  สินสุวรรณ. การเปลี่ยนแปลงภับภาวะผู&นําเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา. การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนา
งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หน�า 385 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf 

5 กาญจนา  ภาสุรพันธ2. การจัดการความรู&ของพฤฒิพลังท&องถ่ินในโรงเรียนผู&สูงอายุบุญฮอม. 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วย
การพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หน�า 377. 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf 

6 กาญจนา  ภาสุรพันธ2. TESS Model การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ.การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัมนางานวิจัยสู)
เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หน�า 414 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf  
 

7 พิสิษฐ2  ยอดวันดี. ภาวะผู&นําเชิงกลยุทธ
ของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยด�วยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 
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2561. หน�า 352.  
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf 

8 จุรีย2  สร�อยเพชร. การบริหารสถานศึกษาสู�การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0.การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัมนางานวิจัยสู)
เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หน�า 418 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf  

9 ธวัชชัย  แสนชมภู. แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล&อมของนิสิต : ภายใต&ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา : บ&านทุ�งผึ้ง อําเภอทุ�งช&าง จังหวัดน�าน. การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัมนางานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทย
ให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หน�า 434 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf 

10 ธวัชชัย  แสนชมภู. หลักเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดอุดมศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21. การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัมนา
งานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หน�า 443 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf 

11 เมธัส  ชูเวช. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต�อความรู&ด&านสุขภาพ และ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ�มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในชุมชนย�าเปLา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หน�า 10 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Innovative%20way%20to%20develop%20research_economy_27%20&%20
28_4_%2019.pdf 

12 เมธัส  ชูเวช. พฤติกรรมการเปMดรับข&อมูลบทวิจารณ
ร&านอาหารผ�านสื่อสังคมออนไลน
 กับการ
ตัดสินใจเลือกร&านอาหารสําหรับการรับประทานนอกบ&านของผู&บริโภคในจังหวัดลําปาง. การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
งานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หน�า 210 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Innovative%20way%20to%20develop%20research_economy_27%20&%20
28_4_%2019.pdf 

13 พิมพ2ชนก  มุงเมือง. สมุนไพรไทยกับฤทธิ์การปกปLองการเสื่อมสลายกระดูกอ�อนผิวข&อ. 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัมนา
งานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยให�ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หน�า 366 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf  

14 พิมพ2ชนก  มุงเมือง. กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดของทอราโคดอร
ซอลอาร

เตอรี เพอร
ฟอเรเตอร
แฟลQบ. การประชุมวิชาการระดับชาตินอร2ทเวสเทิร2นวิจัย ครั้งท่ี 5 
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ประจําป,การศึกษา 2561 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด�วยนวัตกรรม” 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หน�า 1266 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding%20Northern%20Research%205th%20
%20Aj.Pimchanok.pdf  

 
 

รายการหลักฐานอ)างอิงคณะสาธารณสุขศาสตร1 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

1 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต�อความรู&ด&านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุ�มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย�าเปLา ต.
ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. วัชรพล 
จังหวัดปทุมธานี, เล)มท่ี 1 หน�า 10-22 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-1-.pdf 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-2-.pdf 

2 พฤติกรรมการเปMดรับข&อมูลบทวิจารณ
ร&านอาหารผ�านสื่อสังคมออนไลน
กับการตัดสินใจเลือก
ร&านอาหารสําหรับการรับประทานนอกบ&านของผู&บริโภคในจังหวัดลําปาง. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น        วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล)มท่ี 1 หน�า 
210-229. 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-1-.pdf 
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-2-.pdf 

3 การตายดีตามการรับรู�ของผู�รอดชีวิตจากมะเร็ง. พยาบาลสาร. 2562:1: p49-61  
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180681/128243 

4 การศึกษารูปแบบเครือข)ายบริการสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุกลุ)มติดบ�านและกลุ)มติดเตียง ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลฮ)องห�า อําเภอแม)ทะ จังหวัดลําปาง. วารสาร มฉก. 
วิชาการ. 2561; (44)4: p70-85 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/146845 

5 กลุ)มอาการและผลของการผ)อนคลายกล�ามเนื้อแบบก�าวหน�าในผู�ปXวยมะเร็งตับชาวไทยท่ี
ได�รับยาเคมีบําบัดผ)านทางหลอดเลือดแดง. ศรีนครินทร2เวชสาร. 2562; 34(3): 249-255. 
http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/showpdf.php?file_pdf=2345_06_Nuttamon.pdf&art_id=2345 
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รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

2.3-1 รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Comart.pdf  

2.3-2 รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Business.pdf  

2.3-3 รายงานผลการตรวจประเมินคณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Liberal_Science.pdf  

2.3-4 รายงานผลการตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Public_Health.pdf  
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องค1ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 

ตัวบ,งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก,สังคม 

ชนิดของตัวบ,งช้ี  กระบวนการ 
 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2561 

บรรลุเปOาหมาย/ 
ไม,บรรลุเปOาหมาย 

คะแนนท่ี 
ประเมินตนเอง 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2562 

6 ข�อ บรรลุเป~าหมาย 5 คะแนน 6 ข�อ 
 

1. กําหนดชุมชนหรือองค1การเปOาหมายของการให)บริการทางวิชาการแก,สังคมโดยมีความร,วมมือระหว,าง
คณะหรือหน,วยงานเทียบเท,า 
ผลการดําเนินงาน 

คณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม (3.1-1-1) ทํางานภายใต�การกํากับของ
คณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (3.1-1-2) ตามระเบียบว)าด�วยการส)งเสริมการวิจัยและการ
บริการวิชาการ (3.1-1-3) ได�กําหนดชุมชนเป~าหมายหลักของมหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง เพ่ือให�บริการทาง
วิชาการแก)สังคม คือ ชุมชนในตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (3.1-1-4) ซ่ึงแต)ละคณะวิชาก็ยัง
มีชุมชนเป~าหมายท่ีให�บริการวิชาการตามบริบทของตน 

แล�วร)วมกันจัดทํา “โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ระดับสถาบัน” เพ่ือบูรณาการการ
ทํางานร)วมกันแบบมีส)วนร)วม (3.1-1-5) ผ)านการขับเคลื่อนของคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการ
วิชาการแก)สังคม 

 

   รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
3.1-1-1 คณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม 

http://it.nation.ac.th/download/academic_service_committee_039-2561.pdf  
3.1-1-2 คณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 

http://it.nation.ac.th/download/research_service_committee_61.pdf 
3.1-1-3 ระเบียบว)าด�วยการส)งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ 

http://it.nation.ac.th/download/research_rule_61.pdf 
3.1-1-4 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม  

ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 3.1 การกําหนดชุมชนเป~าหมาย 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/4-
61%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf   

3.1-1-5 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ระดับสถาบัน ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/research/project_univ_thung_kwao_2561.docx  
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2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส,วนร,วมจากชุมชนหรือองค1การเปOาหมายท่ีกําหนดในข)อ 1 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยบได�ดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก)สังคม สอดคล�องกับแผนปฏิบัติการท่ีเกิด
ประโยชน2ต)อการพัฒนานักศึกษาและชุมชน ในป,การศึกษา 2561 ให�บรรลุตามตัวชี้วัด คือ มีการดําเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการแก)สังคม 1) โดยเป7นกิจกรรมบูรณาการกันระหว)างคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 (3.2-2-1) โดยมีคู)มือ และแผนการปฏิบัติการบริการวิชาการแก)
สังคม ของคณะฯ ป,การศึกษา 2561 และรายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ป,การศึกษา 2561 
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง  
2) และมีการบูรณาการร)วมระหว)าง คณะสาธารณสุขศาสตร2“โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริม
สุขภาพเพ่ือสุขภาวะสําหรับผู�สูงวัย ท่ีโรงเรียนผู�สูงอายุองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง” (3.1-2-1 และ 3.1-2-2) 
รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 

3.1-2-1 - คู)มือการบริการวิชาการแก)สังคม คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/BuPaCs2561/Academic%20Manual%202561.pdf 
- แผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา2561 หน�า 16,19 และ 28 
 http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Action%20plan_2018.doc 
- รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ป,การศึกษา 2561 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู�สูงอายุ  
http://doc.nation.ac.th/BuPaCs2561/Thung%20Kwao%20results%20report%202561.pdf 

3.1-2-2 โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะสําหรับผู�สูงวัย ท่ีโรงเรียนผู�สูงอายุ
องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง” 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Academic%20Service%20PUBH%20327&372.pdf 
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3. ชุมชนหรือองค1การเปOาหมายได)รับการพัฒนาและมีความเข)มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได�กําหนดพ้ืนท่ีเป~าหมายในการดําเนินการตามแผนการให�บริการของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยได�ดําเนินการออกให�บริการวิชาการในแต)ละพ้ืนท่ีตามบริบทของคณะวิชา แต)ในระดับ
มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีเป~าหมายท่ีตกลงร)วมกันออกให�บริการวิชาการสู)สังคม คือ ชุมชนทุ)งกว�าวผ)านการ
ขับเคลื่อน โดยอบต.ทุ)งกว�าว หลังดําเนินการได� ประเมินผลการให�บริการวิชาการสู)สังคม พบว)า ชุมชนมีความ
พึงพอใจและต�องการให�มหาวิทยาลัยออกให�บริการวิชาการในป,ต)อไปอย)างต)อเนื่อง จากผลสํารวจมีความพึง
พอใจระดับมากท่ีสุด ( x =4.7,s.d.=0.39) (3.1-3-1) 
 จากการสํารวจด�วยการสัมภาษณ2 และพูดคุยกับนายก อบต. ประธานผู�สูงอายุ หัวหน�ากองสาธารณะ
สุข และครูใหญ)โรงเรียนผู�สูงอายุ พบว)า ชุมชนต�องการให�มหาวิทยาลัยให�บริการในด�านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ท้ังด�าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ2 การดูแลสุขภาพผู�สูงอายุผ)านบุคลากรด�านวิทยาศาสตร2สุขภาพ (3.1-3-2) ท่ีเป7นความ
ชํานาญใหม)ของมหาวิทยาลัยหลังปรับเปลี่ยนทิศทางของมหาวิทยาลัย ด�วยการเปGดคณะพยาบาลศาสตร2  
 แล�วชุมชนทุ)งกว�าวได�ส)งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ีทําให�ชุมชนทุ)งกว�าว เกิดกลไกพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และมีความเข�มแข็งในมิติของการดูแลผู�สูงอายุในชุมชน ท่ีถือเป7นกลุ)มเปราะบางในสังคมท่ีทุกฝXายส)งเสริม
ให�เข�าไปดูแล และพัฒนาให�เข�มแข็ง (3.1-3-3) 
 

   รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม ครั้งท่ี 

1/2562 วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 3.1 ติดตามสรุปผลการดําเนินโครงการ 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/1-
62%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf  

3.1-3-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ระดับสถาบัน ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/research/report_univ_thung_kwao_2561.docx  

3.1-3-3 หนังสือตอบขอบคุณจากชุมชนทุ)งกว�าว 
http://doc.nation.ac.th/research/thank_thung_kwao_2561.pdf  
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4. ชุมชนหรือองค1การเปOาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย,างต,อเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 (3.1-4-1) มีวัตถุประสงค2ท่ีจะพัฒนาชุมชนผ)านทักษะ
ด�านวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และให�ความสําคัญกับความต�องการของชุมชนเป7นสําคัญ โดยเฉพาะ
ผู�สูงอายุท่ีเป7นกลุ)มเปราะบาง การออกให�บริการอย)างต)อเนื่อง ทําให�กลุ)มผู�สูงอายุมีความเข�มแข็ง โรงเรียน
ผู�สูงอายุในตําบลทุ)งกว�าวได�รับการพัฒนาอย)างต)อเนื่อง ในป,การศึกษาต)อไป จะมีคณะพยาบาลศาสตร2เข�าไป
บริการวิชาการ และการมีเครือข)ายท่ีเข�มแข็ง ดําเนินการในพ้ืนท่ีนี้มาอย)างต)อเนื่องหลายป, (3.1-4-2) 
 ความต)อเนื่องในการบริการวิชาการในป,การศึกษา 2560 ประกอบด�วย โครงการเตรียมความพร�อม
สร�างศักยภาพชุมชนโดยการใช�นวัตกรรมเชิงสร�างสรรค2หลักสูตร : การเตรียมความพร�อมสูงวัย Thailand       
ยุค 4.0 (3.1-4-3) และ โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะสําหรับผู�สูงวัย         
(3.1-4-4) 
 โครงการในป,การศึกษา 2559 ประกอบด�วย โครงการบริการวิชาการแก)สังคมสัญจร หัวข�อ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หัวข�อ การถ)ายภาพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ2 หัวข�อกระบวนการสร�างความเข�มแข็งของชุมชน หัวข�อ การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาพท่ีดี 
หัวข�อกระบวนทัศน2และผู�นําชุมชนยุคใหม) (3.1-4-5) 

สรุปผลการดําเนินงานความต)อเนื่องด�านบริการวิชาการป,การศึกษา 2559-2561 มหาวิทยาลัยได�
กําหนดพ้ืนท่ีเป~าหมายในการให�บริการวิชาการ คือ ชุมชนในตําบลทุ)งกว�าว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
มหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชาได�จัดทําแผนกิจกรรมการบริการวิชาการร)วมกับชุมชน โรงเรียนผู�สูงอายุ 
โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลและองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว โดยมีวัตถุประสงค2เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน โดยมีการดําเนินงานในกิจกรรมต)างๆ อย)างต)อเนื่อง อีกท้ังเป7น
การสร�างเครือข)ายเพ่ือเป7นแหล)งเรียนรู�ของนักศึกษาควบคู)กับการบริการวิชาการและการทําวิจัย ในกิจกรรม
ตัวอย)างต)อไปนี้  

1) โครงการเตรียมความพร�อมสร�างศักยภาพชุมชนโดยการใช�นวัตกรรมเชิงสร�างสรรค2 หลักสูตร : การ
เตรียมความพร�อมสูงวัย Thailand ยุค 4.0 เป7นการสร�างศักยภาพของชุมชน โดยบูรณาการการสร�างสื่อ
ประชาสัมพันธ2ให�ได�ในวงกว�าง ให�ผู�สูงอายุท่ีมีศักยภาพการเป7นแกนนํา (Leadership) ได�นําไปพัฒนาและ
สามารถสร�างวิถีแห)งการนําเสนอภูมิปFญญาของท�องถ่ินสู)สื่อสาธารณะได� และเป7นการสร�างนวัตกรรมต�นแบบ 
(Best Practice) เพ่ือนําเสนอสู)สาธารณะ โดยการดูแลให�ความช)วยเหลือจากมหาวิทยาลัย การนํา “ลํานําพ้ืน
ถ่ิน” ได�แก) จ�อย ซอ และค)าว มาบูรณาการกับการส)งเสริมสุขภาพ เป7นการสร�างปGติสุขเพ่ือให�ผู�สูงอายุมี
ความสุขกายและสบายใจจากกิจกรรมนันทนาการ ท่ีมาจากการขับร�องเพลงพ้ืนบ�านของตนเอง  

2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพ่ือ  สุขภาวะสําหรับผู�สูงวัย เป7นการสร�างกลุ)ม
เครือข)ายเพ่ือการติดต)อเพ่ือส)งเสริมสุขภาวะให�กับผู�สูงอายุ ได�เรียนรู�เพ่ือดูแลตนเอง รวมท้ังผู�ท่ีอยู)ใกล�ชิดได�
ทราบแนวทางการดูแลผู�สูงอายุ รู�วิธีการป~องกันโรคภัยไข�เจ็บรวมถึงอุบัติเหตุต)างๆ ท่ีอาจเกิดกับผู�สูงอายุได� 
และเป7นการสร�างเครือข)ายเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยบูรณาการกับโครงการการสร�างศักยภาพชุมชน ซ่ึงทําให�
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ได�ทราบข)าวสารเก่ียวกับสิทธิของผู�สูงอายุ สร�างกลุ)มท่ีมีศักยภาพเพ่ือเป7นแกนนําในการดําเนินกิจกรรมต)างๆ ท่ี
เป7นประโยชน2ต)อชุมชน เป7นต�นแบบท่ีดี พร�อมท้ังมีการส)งเสริมการวาดภาพศิลปะ เพ่ือสร�างมิติความสุข 5 
ด�านของกรมส)งเสริมสุขภาพ ได�แก) สุขสบาย สุขสนุก สุขสง)า สุขสว)าง สุขสงบ 

3) โครงการภูมิปFญญาท�องถ่ินสู)นวัตกรรมผ�าทอทุ)งกว�าว เป7นการสืบสานภูมิปFญญาท�องถ่ินสู)การ
นําเสนอผ�าทอทุ)งกว�าว เชื่อมโยงสู)การนําเสนองานวิจัยผ�าทอพ้ืนถ่ินเพ่ือเข�าสู)การตลาด เป7นนวัตกรรมท่ีอยู)ใน
แผนยุทธศาสตร2การเชื่อมโยงสินค�าของชุมชน (OTOP) เพ่ือการท)องเท่ียวของจังหวัดลําปาง เชื่อมโยงโครงการ
ท่ี 1 และ 2 เพ่ือสร�างศักยภาพของชุมชน ให�ผู�สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจท่ีจะนําเสนอภูมิปFญญาของวิถีตนเอง 
สร�างสุข สร�างรายได�และก)อให�เกิด ความยั่งยืนของชุมชนต)อไปในอนาคต 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ เป7นการ
ส)งเสริมการรวมกลุ)มของผู�สูงอายุในการทํากิจกรรมร)วมกัน ได�มีความรู�ความเข�าใจปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองท้ังด�านโภชนาการการฟ¤�นฟูสมรรถภาพร)างกายและ จิตใจ 
 
  รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
3.1-4-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ระดับสถาบัน ป,การศึกษา 

2561 http://doc.nation.ac.th/research/report_univ_thung_kwao_2561.docx  
3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม 

ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ความต)อเนื่องในการ
ให�บริการวิชาการ 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/1-
62%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf  

3.1-4-3 รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก)สังคม
สัญจร คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2 และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศป,การศึกษา 2560 เรื่อง โครงการเตรียมความพร�อมสร�างศักยภาพชุมชนโดย
การใช�นวัตกรรมเชิงสร�างสรรค2หลักสูตร : การเตรียมความพร�อมสูงวัย Thailand ยุค 4.0 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action_Plan_NTU_2560%2014-2-61.pdf  

3.1-4-4 รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมโครงการนวัตกรรมเชิงสร�างสรรค2
งานบริการวิชาการแก)สังคม : โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพ่ือสุข
ภาวะสําหรับผู�สูงวัย ป,การศึกษา 2560 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action_Plan_NTU_2560%2014-3-61..pdf 

3.1-4-5 รายงานการประชุมคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม ครั้งท่ี 3 / 
2560 วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระท่ี 4.1 สรุปผลการดําเนินงานระดับคณะวิชา 
และสถาบัน 
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http://doc.nation.ac.th/academic_service/Meeting_Report_Academic%20Ser
vices_08.06.60%203-60.pdf  

 
5. สถาบันสามารถสร)างเครือข,ายความร,วมมือกับหน,วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค1การ
เปOาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 
 ในการพัฒนาชุมชนทุ)งกว�าวสําหรับป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีชุมชนเป~าหมาย คือ 
โรงเรียนผู�สูงอายุตําบลทุ)งกว�าว ซ่ึงเป7นกลุ)มเปราะบางในสังคมท่ีต�องการการสนับสนุนอย)างต)อเนื่อง สําหรับ
ความร)วมมือกับหน)วยงานภายนอกนั้น มหาวิทยาลัยเนชั่นได�รับการสนับสนุนอย)างดียิ่งจาก นายนวพล จะงาม 
นายกองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว และ โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบล บ�านจ�ง ตําบลทุ)งกว�าว อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง บูรณาการกับคณะวิชาต)าง ๆ ออกให�บริการวิชาการ (3.1-5-1) จากการสร�าง
เครือข)ายอย)างต)อเนื่องกับชุมชน โรงเรียนผู�สูงอายุ ชมรมผู�สูงอายุ และองค2การบริหารส)วนตําบล ทําให�ป,
การศึกษาต)อไปมีทิศทางท่ีจะพัฒนาชุมชนท้ังด�านสุขภาพผู�สูงอายุ และผลิตภัณฑ2ในชุมชน โดยใช�งานวิจัยเป7น
ฐาน และขอรับทุนสนับสนุนจากหน)วยงานภายนอกระดับชาติ อาทิ สํานักงานการวิจัยแห)งชาติ หรือ ทุนวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเนชั่น 
   รายการหลักฐานอ)างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
3.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม 

ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ความร)วมมือจากหน)วยงาน
ภายนอก 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/1-
62%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf  
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6. ทุกคณะมีส,วนร,วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก,สังคมของสถาบันตามข)อ 2 โดยมี
จํานวนอาจารย1เข)าร,วมไม,น)อยกว,าร)อยละ 5 ของอาจารย1ท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต)องมีอาจารย1มาจาก 
ทุกคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 

จากการรายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 โดยคณะทํางานส)งเสริมการ
พัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคมป,การศึกษา 2561 พบว)า ทุกคณะวิชามีส)วนร)วมในการดําเนินงานตามแผน
บริการวิชาการแก)สังคม (3.1-6-1)  

โดยอาจารย2ท่ีเข�าร)วมโครงการ (3.1-6-2) ได�แก)  
1) อาจารย2อาภาพร ยกโต  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
2) ผศ.บุรินทร2 รุจจนพันธุ2   คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
3) อาจารย2วีระพันธ2 แก�วรัตน2  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
4) อาจารย2คนึงนิจ ติกะมาตย2  คณะนิเทศศาตร2 
5) อาจารย2นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ2 คณะนิเทศศาตร2 
6) อาจารย2ธนกฤษ ก�อนแก�ว  คณะสาธารณสุขศาสตร2 
7) อาจารย2นิภรดา ยาวิราช คณะสาธารณสุขศาสตร2 
8) อาจารย2ชัญญานุช แซ)ตั้ง คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 

 ดังนั้นมีอาจารย2เข�าร)วมการให�บริการวิชาการท้ังหมด 8 คน จากจํานวนอาจารย2ท้ังหมด 62 คน     
คิดเป7นร�อยละ 12.9 (3.1-6-3) 
รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
3.1-6-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ระดับสถาบัน ป,การศึกษา 

2561  
http://doc.nation.ac.th/research/report_univ_thung_kwao_2561.docx  

3.1-6-2 รายงานการประชุม คณะทํางานส)งเสริมพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม  ครั้งท่ี 1/2562   
วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ  
http://doc.nation.ac.th/academic_service/1-
62%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf   

3.1-6-3 รายชื่ออาจารย2 มหาวิทยาลัยเนชั่น  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Personel_QA.xlsx 
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องค1ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ,งช้ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ,งช้ี  กระบวนการ 
 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

บรรลุเปOาหมาย/ 
ไม,บรรลุเปOาหมาย 

คะแนนท่ี 
ประเมินตนเอง 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2562  

6 ข�อ บรรลุเป~าหมาย 5 คะแนน 6 ข�อ 
 

เกณฑ1มาตรฐาน : 
1. กําหนดผู)รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานการนิสิตเป7นผู�รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินงานร)วมกับคณะวิชาแบบบูรณาการในรูปของคณะกรรมการ จึงมีคําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 เพ่ือกําหนดผู�รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบบูรณาการและการมีส)วนร)วมของคณะวิชา (4.1-1-1) ประกอบด�วย 

1. อาจารย2ธวัชชัย แสนชมภู ประธาน  
2. อาจารย2บุรินทร2 รุจนพันธ2 รองประธาน (คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2) 
3. อาจารย2นงลักษณ2 สุวรรณวิชิตกุล กรรมการ  (คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2) 
4. อาจารย2ปวินรัตน2 แซ)ตั้ง กรรมการ  (คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2) 
5. อาจารย2คนึงนิจ ติกะมาตย2 กรรมการ (คณะนิเทศศาสตร2) 
6. อาจารย2กวินทร2 ศุภวิทยโยธิน กรรมการ (คณะสาธารณสุขศาสตร2) 
7. อาจารย2วิเชพ ใจบุญ กรรมการ (คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2) 
8. อาจารย2ปGยธรณ2 เร)งเร็ว กรรมการ (คณะพยาบาลศาสตร2) 
9. คุณสาธิจิตต2 นกจันทร2 กรรมการ (ส)วนงานกิจการนักศึกษา) 
10. คุณสว)าง วังกาวี กรรมการ  
11. นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการ  
12. คุณรัชณี พิศบุญ เลขานุการ  (ส)วนงานกิจการนักศึกษา) 
มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป,  และทําหน�าท่ีกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ด�าน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังในแผนการดําเนินงานด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 
2561 (4.1-1-2) 
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รายการหลักฐานอ)างอิง 

 
2. จัดทําแผนด)านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ,งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให)สามารถดําเนินการได)ตามแผน 
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานการนิสิตและคณะกรรมการดําเนินงานด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได�จัดทําแผนด�านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการกําหนดตัวบ)งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผน รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให�สามารถดําเนินการได�ตามแผนไว�ในแผนปฏิบัติการด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําป,
การศึกษา 2561 (4.1-2-1) และได�จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,
การศึกษา 2561 (4.1-2-2) ในรายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 
2561 ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 (4.1-2-3) 
รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
4.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Staff%20Culture%202561.pdf 

4.1-1-2 แผนปฏิบัติการด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Action_Plan_Culture_2561.pdf 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
4.1-2-1 แผนปฏิบัติการด�านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/af/Action%20Plan%20Culture%202562.pdf 
4.1-2-2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Plan%20Culture%202561.pdf 
โครงการ “ร�อยใจรัก จรดหัตถา วันทาครู” ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20wai%20kru2561.pdf 
โครงการ พ่ีพาน�องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ~าย ปF�นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ประจําป,การศึกษา2561 
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202561.pdf 
โครงการรดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ประจําป,การศึกษา2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20dum%20hua%20nation%202561.pdf 
โครงการรดน้ําดําหัว คุณบัณฑูร ล่ําซํา ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20dum%20hua%20nan%202561.pdf 
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3. กํากับติดตามให)มีการดําเนินงานตามแผนด)านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานการนิสิต ได�มีการกํากับติดตามให�มีการดําเนินงานตามแผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในรายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 ครั้งท่ี2 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 (4.1-3-1) และมีการรายงานต)อ คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย ในการรายงานผล
การดําเนินงานประจําภาคเรียนท่ี 1 และ รายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นป,การศึกษา (4.1-3-2)  
รายการหลักฐานอ)างอิง 

 
 
 
 

โครงการ ปF�นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ถ่ินล�านนา ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/af/report%20jool%20krathin2561.pdf 

4.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 
ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา ข�อ 2.1 หน�า 2 
http://doc.nation.ac.th/af/Meeting%20Report%20Culture%201.2561.pdf 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 

ครั้งท่ี 2/2561  วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 วาระท่ี 2  
http://doc.nation.ac.th/af/Meeting%20Report%20Culture%202.2561.pdf 

4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 18 มกราคม 
2562 ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนท่ี 1 ป,การศึกษา 2561 ระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัยเนชั่น  
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1-
62.docx 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 13 มิถุนายน 
2562 ระเบียบวาระท่ี 1.2.7 รายงานผลการดําเนินงานสํานักบริหาร ข�อท่ี 7 ส)วนงานกิจการ
นิสิต หน�า 8 รายงานผลการดําเนินงานด�านกิจกรรมพัฒนานิสิต และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4_6
2.pdf 
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ,งช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของแผนด)านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานการนิสิต ได�กําหนดให�มีการประเมินผลสําเร็จตามโครงการ/กิจกรรม (4.1-4-1) และมีการ
ประเมินผลสําเร็จในรายงานผลการดําเนินงานของแต)ละโครงการ ดังนี้ 

 
ท่ี โครงการ คะแนนประเมินเฉล่ีย 
1 โครงการ “จรดหัตถา วันทาครู ” ประจําป,การศึกษา 2561  4.34 
2 โครงการรดน้ําดําหัว ป�าเวณีป,�ใหม)เมือง ประจําป,การศึกษา 2561 4.58 
3 โครงการรับน�องใหม) พ่ีพาน�องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ~าย เก็บฝ~าย ปF�นฝ~าย สาย

บุญจุลกฐิน ถ่ินล�านนา ประจําป,การศึกษา 2561 
3.99 

4 โครงการรดน้ําดําหัว คุณบัณฑูร ล่ําซํา ประจําป,การศึกษา 2561 4.43 
 คะแนนประเมินเฉล่ียรวม 4.33 

 
และมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ)งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนด�านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 
2560 (4.1-4-2)  

ผลการดําเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 ส)วนงานกิจการนิสิตสามารถดําเนินการบรรลุตาม
เป~าหมายท่ีตั้งไว� ดังนี้  

1. มีการดําเนินกิจกรรมไม)น�อยกว)า ร�อยละ 100 ของจํานวนกิจกรรม มหาวิทยาลัยบรรจุ โครงการไว�
ในแผนฯ จํานวน 4 โครงการ และสามารถจัดทําโครงการได�จํานวน 4 โครงการ ซ่ึงถือได�ว)าสามารถ ปฏิบัติได�
คิดเป7นร�อยละ 100  

2. มีจํานวนผู�เข�าร)วมโครงการ ไม)น�อยกว)าร�อยละ 80 ของเป~าหมายในโครงการ ซ่ึงการจัดทําโครงการ
ในป,การศึกษา 2561 มีจํานวนผู�เข�าร)วมโครงการ คิดเป7นร�อยละ 99.0 ของเป~าหมายในโครงการ ผู�เข�าร)วม
โครงการมีความพึงพอใจต)อการเข�าร)วมโครงการ ได�คะแนน 4.33 อยู)ในระดับ ดี  

3. มีจํานวนองค2ความรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมท่ีเผยแพร)สู)สาธารณชนและมีชุมชนหรือหน)วยงานภายนอก
เข�า ร)วมกิจกรรม ไม)น�อยกว)า 1 โครงการซ่ึงการจัดทําโครงการในป,การศึกษา 2561 มีจํานวน 1 โครงการ คือ 
โครงการโครงการรับน�องใหม) พีพาน�องเตียวข้ึนดอย ปลูกฝ~าย เก็บฝ~าย ปF�นฝ~าย สายบุญจุลกฐิน ถ่ินล�านนา 
ประจําป,การศึกษา 2561  
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รายการหลักฐานอ)างอิง 

 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด)านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานการนิสิต ได�นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด�านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ป,การศึกษา 2561 ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป,
การศึกษา 2562 (4.1-5-1) ซ่ึงได�มีการประชุมร)วมกับคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,
การศึกษา 2561 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 มีนาคม 2562 ในการประเมินและแสดงความคิดเห็นเพ่ือนําไปปรับปรุง
แผนด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-5-2) โดยมีข�อเสนอแนะในการดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไปคือ 

1. ควรมีการเผยแพร)ความรู�ทางด�านศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบวิจัย ผลงานทางวิชาการ  
2. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการ การวิจัย กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให� 

มากข้ึน 
 

รายการหลักฐานอ)างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
4.1-4-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Plan%20Culture%202561.pdf 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
4.1-5-1 แผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2562 

http://doc.nation.ac.th/af/Action%20Plan%20Culture%202562.pdf 
4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 

ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 22 มีนาคม 2560 วาระท่ี 2  
http://doc.nation.ac.th/af/Meeting%20Report%20Culture%203.2561.pdf 
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6. เผยแพร,กิจกรรมหรือการบริการด)านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต,อสาธารณชน 
   ผลการดําเนินงาน 

ส)วนงานการนิสิต มีการเผยแพร)กิจกรรมหรือการบริการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ต)อสาธารณชน โดยเผยแพร)ทาง Facebook และสื่อออนไลน2 (4.1-6-1) 
รายการหลักฐานอ)างอิง 

 
7. กําหนดหรือสร)างมาตรฐานด)านศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป=นท่ียอมรับในระดับชาติ 
   ผลการดําเนินงาน 

- ไม)มีผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
4.1-6-1 การเผยแพร)กิจกรรมด�านศิลปวัฒนธรรมสู)สาธารณชน  

http://doc.nation.ac.th/af/Picture%20%20about%20Culture%202561.pdf 
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องค1ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ,งช้ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ1ตามพันธกิจ กลุ,มสถาบันและ 
                    เอกลักษณ1ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ,งช้ี กระบวนการ 
 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

บรรลุเปOาหมาย/ 
ไม,บรรลุเปOาหมาย 

คะแนนท่ี 
ประเมินตนเอง 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2562  

7 ข�อ บรรลุเป~าหมาย 5 คะแนน 7 ข�อ 
 

เกณฑ1มาตรฐาน : 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ1จากผลการวิเคราะห1 SWOT กับวิสัยทัศน1ของสถาบัน และพัฒนาไปสู,แผนกลยุทธ1
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําป�ตามกรอบเวลาเพ่ือให)บรรลุตามตัวบ,งช้ีและเปOาหมายของแผน  
กลยุทธ1 
   ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร2 พ.ศ. 2561 – 2565 (5.1-1-1) ท่ีเกิดจากผลการวิเคราะห2 
SWOT กับวิสัยทัศน2ของสถาบัน จากบุคลากรทุกหน)วยงาน โดยมีการจัดประชุมร)วม 2 ครั้งคือ ครั้งท่ี 1 การ
กําหนดกรอบประเด็นแผนยุทธศาสตร2เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2561 และวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 (5.1-1-2) 
และมีการนําเสนอเพ่ือพิจารณาต)อท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 (5.1-1-
3) และเสนอต)อกรรมการสภามหาวิยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2561  (5.1-1-4) 
มีการจัดทําแผนกลยุทธ2ทางการเงิน (5.1-1-5) และแผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา (5.1-1-6)   

ผลการประชุมวิเคราะห2 SWOT สภาพแวดล�อมระดับสถาบัน 
จุดแข็ง 

1. มีบุคลากรอาจารย2คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอย)างมืออาชีพ  
2. มีการดูแลนิสิตอย)างใกล�ชิด อบอุ)น เหมือนครอบครัว 
3. มีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเข�มแข็ง เสริมสร�างการขยายฐานการจัดการศึกษาท้ังด�านวิทยาศาสตร2

สุขภาพและด�านสังคมศาสตร2 
4. ผู�บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน2กว�างไกล และทุ)มเทให�การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย)าง

เข�มแข็ง 
5. มีอาคารสถานท่ี อุปกรณ2การเรียนรู� ภูมิทัศน2 หอพักภายใน ท่ีเอ้ือต)อการเรียนรู�และการใช�ชีวิต

ของนิสิตอย)างมีคุณภาพ 
6. มีเครือข)าย-ท่ีปรึกษาการจัดการเรียนการสอนด�านวิทยาศาสตร2สุขภาพเข�มแข็งและชัดเจน 

จุดอ,อน 
1. บุคลากรอยู)ระหว)างการปรับตัว พัฒนาการจัดการศึกษาด�านวิทยาศาสตร2สุขภาพ 
2. การประชาสัมพันธ2เชิงรุกให�เป7นท่ีรู�จักของสังคมยังไม)ชัดเจน 
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3. การรณรงค2รับนักศึกษาใหม)ไม)เป7นไปตามเป~าหมาย 
4. อัตราการเข�า ออกของบุคลากรสูง 

โอกาส 
1. นโยบายของรัฐส)งเสริมให�ประเทศไทยเป7นศูนย2กลางสุขภาพนานาชาติ และความต�องการ

ตลาดแรงงานด�านวิทยาศาสตร2สุขภาพสูง 
2. มีแหล)งทุนเพ่ือการศึกษาจากภายนอก ทุนกสิกรไทย ทุน กยศ. ทุน กรอ. และทุนกู�ยืมในเครือข)าย

ธุรกิจของมหาวิทยาลัย 
3. มีเครือข)ายการศึกษาจากหน)วยงานต)างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ให�การตอบรับการรับนิสิตเข�า

ฝYกอบรม 
4. มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีเปGดสอนด�านวิทยาศาสตร2สุขภาพส)วนใหญ)ตั้งอยู)ในภาคกลาง 

ภาวะคุกคาม/อุปสรรค 
1. มีการแข)งขันการรับนักศึกษาจากสถาบันของรัฐสูง ทําให�จํานวนผู�สนใจเข�าเรียนของสถาบัน

เอกชนลดลง 
2. ค)าใช�จ)ายในการศึกษาด�านวิทยาศาสตร2สุขภาพในสถาบันเอกชนสูง 
3. เกณฑ2มาตรฐานการจัดการศึกษาจากสภาวิชาชีพด�านวิทยาศาสตร2สุขภาพมีความยาก 
 
มหาวิทยาลัยมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานในระดับคณะวิชา/ศูนย2ฯ ในการประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อย)างน�อยป,ละ 2 ครั้ง คือเม่ือสิ้นภาคเรียนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2562     
(5.1-1-7) และเม่ือสิ้นป,การศึกษาเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2562  (5.1-1-8) โดยมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานระดับสถาบัน ประจําภาคเรียนท่ี 1 (5.1-1-9) และรายงานผลการดําเนินงานประจําป,การศึกษา 
(5.1-1-10) มีการรายงานต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-1-7 และ 5.1-1-8) และรายงานต)อสภา
มหาวิทยาลัย อย)างน�อยป,ละ 2 ครั้ง คือประจําภาคเรียนท่ี 1 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2562 และประจําป,
การศึกษา เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  (5.1-1-11 และ 5.1-1-12) ตามลําดับ 

ผลการติดตามการดําเนินงานครั้งท่ี 1 ประจําภาคเรียนท่ี 1 
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร2 

 1. ยุทธศาสตร2ท่ี 1 “มหาวิทยาลัยแห)งโอกาส” เป7นการสร�างโอกาสทางการศึกษา โอกาสการทํางาน 
ท้ังในระดับท�องถ่ินและประเทศให�กับเยาวชนและผู�ด�อยโอกาสในพ้ืนท่ีท่ีต้ัง พ้ืนท่ีเป~าหมาย พ้ืนท่ีใกล�เคียง และ
เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ภายใต�การบริหารจัดการตามเอกลักษณ2 และอัตลักษณ2 โดยการร)วมมือ
กับพันธะมิตรทางธุรกิจ  

2. ยุทธศาสตร2 ท่ี 2 “การพัฒนาทักษะคนยุคใหม)” เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพ และ
ความสามารถของผู�เรียนให�เป7นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร�อมกับจิตสํานึกของ
การเป7นพลเมืองท่ีดีของประเทศ รักต)อชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2
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ทรงเป7นประมุข และสอดรับกับเอกลักษณ2 อัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย ท่ีมุ)งพัฒนานิสิตให�มีคุณธรรม จริยธรรม 
รักบ�านเกิด ได�นําความรู�ด�านวิชาการ วิชาชีพไปพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 

3. ยุทธศาสตร2ท่ี 3 “การผลิต และพัฒนางานวิจัย ในระดับท�องถ่ินและประเทศ” เพ่ือสร�างผลงานวิจัย 
งานสร�างสรรค2 และการนําความรู�ด�านวิชาการประยุกต2เข�ากับความต�องการของชุมชนท�องถ่ิน โดย
มหาวิทยาลัยเป7นส)วนหนึ่งของการส)งเสริมพัฒนาท�องถ่ินและประเทศ ในการสร�างศักยภาพของชุมชน พัฒนา
คน พัฒนางานเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข)งขันของท�องถ่ิน ในการประกอบอาชีพ ควบคู)กับการอนุรักษ2 
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปFญญาท�องถ่ิน ให�ชุมชนสามารถดํารงคุณค)าของตนเองได�ในสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเศรษฐกิจในยุคปFจจุบัน  

4. ยุทธศาสตร2ท่ี 4 “การส)งเสริมการสร�างเครือข)ายในและระหว)างประเทศ (+การบริการวิชาการ)” 
เพ่ือสร�าง “โอกาสทางวิชาการ” ให�แก)นิสิตด�วยการเชื่อมโยงวิชาการและประสบการณ2 ในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ท่ีครอบคลุมด�านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้การสร�างเครือข)ายใน
ระดับท�องถ่ินกับหน)วยงานต)างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาคน พัฒนางานในระดับท�องถ่ิน เป7นการ
สร�างแหล)งเรียนรู�จากประสบการณ2จริงของนักศึกษา 

5. ยุทธศาสตร2ท่ี 5 “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัย ตอบสนองต)อการสร�างบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 ควบคู)กับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอาจารย2และเจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุนให�มีความรู�ความสามารถในการส)งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรและการทํางานของบุคลากรอาจารย2 โดยการสร�างระบบการบริหารจัดการในองค2กรให�เกิด
ประโยชน2สูงสุดบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด�าน  

1) ด�านการเรียนการสอน ได�ติดตามการดําเนินงานของคณะวิชา และระดับหลักสูตร ให�เป7นไป
ตามอัตลักษณ2ของสถาบัน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2) ด�านการวิจัยและงานสร�างสรรค2 ได�มีการติดตามผลดําเนินงานในประเด็น จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาท�องถ่ิน โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เงินสนับสนุนการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย-
งานสร�างสรรค2     

3) ด�านการบริการวิชาการ ได�มีการติดตามผลการดําเนินงานด�านการให�บริหารเพ่ือพัฒนาชุมชน/
ท�องถ่ิน อีกท้ังการดําเนินงานบริการวิชาการเพ่ือการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  

4) ด�านกิจกรรมพัฒนานิสิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป7นการติดตามการดําเนินงานกิจกรรมให�
เป7นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2 
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ผลการติดตามการดําเนินงานครั้งท่ี 2 ประจําป�การศึกษา 
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเนชัน่  ป�การศึกษา 2561 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร1
เพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร2ท่ี 1 มหาวิทยาลัย
แห)งโอกาส  

1. ให�โอกาสแก)ผู�ด�อยโอกาสในการเข�าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
การเช่ือมกับการพัฒนาท�องถ่ิน ด�วยการมอบทุนการศึกษาจํานวน 
ร�อยละ 50 ทุนของจํานวนนิสิตเป~าหมายในแต)ละป,การศึกษา 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร2ท่ี 2 การพัฒนา
ทักษะคนยุคใหม) 

1. หลักสูตรมีผลการดําเนินงานท่ีสอดคล�องกับเอกลักษณ2และอัต
ลักษณ2ของมหาวิทยาลัย 
2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป7นไปตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
3. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามกรอบคุณภาพบัณฑิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร2ท่ี 3 การผลติ และ
พัฒนางานวิจัย ในระดับท�องถ่ิน
และประเทศ 

1. จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร�างสรรค2 หรืองานวิชาการของ
หลักสูตรเป7นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และของ สมศ.  
2. ผลการดําเนินงาน งานวิจัย หรืองานสร�างสรรค2 หรืองานวิชาการ
ระดับสถาบันไม)น�อยกว)าร�อยละ 80 ของเป~าหมายท่ีกําหนดประจําป,
การศึกษา 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร2ท่ี 4 การส)งเสริมการ
สร�างเครือข)ายในและระหว)าง
ประเทศ 

1. มีการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนด�านวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือ
ศิลปะและวัฒนธรรม กับเครือข)ายในระดับนิสิตหรือบุคลากรอาจารย2 

บรรล ุ

ยุทธศาสตร2ท่ี 5 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  

1. บุคลากรอาจารย2มีการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน)งทางวิชาการไม)
น�อยกว)าร�อยละ 80 ของแผนงาน 
2. บุคลากรอาจารย2และเจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุนได�รับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผนงานและการบริหารงานระดับหลักสูตร 

บรรล ุ

รวมตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร1 

9 ตัวชี้วัด ร�อยละ 100 

 

แผนปฏิบัติการตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัด ผลการ
ดําเนินงาน 

ด)านการจัดการเรียนสอน 
 

1. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานด�านหลักสูตรบรรลุไม)น�อยกว)าร�อยละ 80 
ของตัวบ)งช้ีผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตรท่ีกําหนดไว� 
2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ ได�คะแนนไม)น�อยกว)า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

บรรล ุ
 
 

บรรล ุ
ด) า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร)างสรรค1 

1. ได�รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค2จากหน)วยงานภายนอก
ไม)ต่ํากว)า 3.75 คะแนนของเกณฑ2กําหนดทุกคณะวิชา/ศูนย2ฯ 
2. ทุกหลักสูตรมีโครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาด�านการเรียนการสอนอย)าง

บรรล ุ
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น�อย 1 โครงการ 
3. มีการตีพิมพ2เผยแพร)ผลงานวิจัย/งานสร�างสรรค2  ผลงานทางวิชาการ 
ไม)น�อยกว)า 3.75 คะแนนของเกณฑ2กําหนดทุกคณะ 

บรรล ุ
 

บรรลรุ�อยละ75 
ด)านการบริการวิชาการแก,
สังคม 

1. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก)สังคม อย)าง
น�อย 1 โครงการ 
2. ระดับคะแนนประเมินผลการดําเนินงานด�านการบริการทางวิชาการแก)
สังคม และการบูรณาการเข�ากับการเรียนการสอนหรือกับงานวิจัย ไม)น�อย
กว)า 3.51 คะแนน จากระดับคะแนน 5 

บรรล ุ
 

บรรล ุ

ด) า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตครบท้ัง 5 ด�าน และสอดรับกับ
มาตรฐานหลักสูตร 
2. ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ไม)น�อย
กว)า 3.75 

บรรล ุ
 

บรรล ุ

แผนพัฒนาบุคลากร 1. บุคลากรอาจารย2ประจําหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาตนเองด�านวิชาการ 
อย)างน�อย 1 ครั้ง/ป, 
2. มีบุคลากรอาจารย2ประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือตําแหน)งทาง
วิชาการ ไม)น�อยกว)าร�อยละ 10 
3. บุคลากรเจ�าหน�าท่ีสนับสนุน ได�รับการพัฒนาตนเองตรงสายงานไม)น�อย
กว)าร�อยละ 30 
4. คะแนนประเมินบุคลากรและการปรับปรุงระบบและความเข�มแข็งด�าน
ต)างๆ ไม)น�อยกว)า 3.75 จากระดับคะแนน 5 

บรรล ุ
 

บรรล ุ
ร�อยละ 23.07 

บรรล ุ
 

ไม)บรรล ุ

รวมตัวชี้วัดตามพันธกิจ 13 ตัวชี้วัด ร�อยละ 92.31 
รวมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 22 ตัวชี้วัด ร�อยละ 95.45 

 

รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร2มหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2561 – 2565 

http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/StrategicPlan_NTU_2561-2565.pdf 
5.1-1-2 รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันท่ี  3 เมษายน 2561  ณ ห�องประชุม ดร. เทียม   

โชควัฒนา และห�องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_3_Apri_2561.pdf 

รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันท่ี  2 พฤษภาคม 2561  ณ ห�องประชุม ดร. เทียม  
โชควัฒนา และห�องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_2_May_2561.pdf 

5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 10-11/2561 วันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 ระเบียบวาระท่ี 4.3 แผนยุทธศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2561 – 2565  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_10-11_2561.pdf 
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5.1-1-4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 5.3 
แผนยุทธศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2561 – 2565 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/2_2561-06-08-SAPA_REPORT_2-61.pdf 

5.1-1-5 แผนกลยุทธ2ทางการเงิน ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Strategy_Financial_NTU_2561-2562.pdf 

5.1-1-6 แผนปฏิบัติการ ป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/ACtion_Plan_Nation_U_2561.pdf 

5.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 18 มกราคม 
2562 ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนท่ี 1 ป,การศึกษา 2561 ระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัยเนชั่น  
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1-62.docx 

5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 9 สิงหาคม 
2562 ระเบียบวาระท่ี 4.22 รายงานผลการดําเนินงานระดับสถาบัน ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_5-62.pdf 

5.1-1-9 รายงานผลการดําเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ป,การศึกษา 2561 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Action_Plan_NTU_1_2561.pdf 

5.1-1-10 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/ACtion_Plan_Nation_U_2561_Report.pdf 

5.1-1-11 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 10 มกราคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 5.3 
รายงานผลการดําเนินงานระดับสถาบัน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/2_2562-01-10-SAPA_REPORT_1-62.pdf 

5.1-1-12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 
5.7 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2561 หน�า 24 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/2_2562-07-26-SAPA_REPORT_4-2562.pdf 
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2. การกํากับติดตามส,งเสริมสนับสนุนให)ทุกคณะดําเนินการวิเคราะห1ข)อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด)วย
ต)นทุนต,อหน,วยในแต,ละหลักสูตร สัดส,วนค,าใช)จ,ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย1 บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย,างต,อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห1ความคุ)มค,าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข,งขัน 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยเนชั่นโดยส)วนงานบัญชี การเงิน จัดซ้ือ ทําหน�าท่ีเป7นหน)วยงานกลางในการจัดทําข�อมูล
บัญชีการเงินในระดับสถาบันและระดับคณะวิชา ภายใต�กรอบงบประมาณประจําป,การศึกษา 2561 เสนอต)อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาสถาบัน โดยได�รับการอนุมัติงบประมาณจํานวน 90,229,647.92 
บาท จําแนกเป7น งบประมาณรายได� 59,956,000.00 บาท งบประมาณขาดดุล 30,273,647.92 บาท ซ่ึง
จําแนกตามพันธกิจ ดังนี้ ด�านการผลิตบัณฑิต จํานวน 40,168,672.00 บาท คิดเป7นร�อยละ 44.52 ด�านการ
วิจัย จํานวน 1,080,000.00 บาท คิดเป7นร�อยละ 1.20 การบริการวิชาการ จํานวน 500,000.00 บาท คิดเป7น
ร�อยละ 0.55 การบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 48,480,975.92 บาท คิดเป7นร�อยละ 53.73 (5.1-2-1) และ
จากผลการดําเนินงานตลอดป,การศึกษา ส)วนงานบัญชี การเงิน จัดซ้ือ ได�ดําเนินการจัดทําการปFนส)วนเพ่ือ
คํานวณหาต�นทุนต)อหน)วยในแต)ละหลักสูตรของแต)ละคณะ เพ่ือเป7นข�อมูลประกอบการพิจารณาความคุ�มค)า
ของการดําเนินงาน ในการพัฒนานักศึกษา อาจารย2 บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน (5.1.2-2) 
นอกจากนี้ได�ทําการวิเคราะห2สัดส)วนงบประมาณรายจ)ายตามพันธกิจต)อรายได� เพ่ือประกอบการบริหารจัดการ
ด�านการเงินของมหาวิทยาลัย คณะวิชา และเป7นแนวทางในการพัฒนาการจัดการสอนในป,การศึกษาต)อไป 
(5.1.2-3) 
 
รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.1-2-1 

 

 

 

 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 16/2561 วันที 6 พ.ย 
2561 วาระท่ี 4.5 งบประมาณประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Meeting_Report_16.61.pdf 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562 วันที 22 มี.ค 
2562 วาระท่ี 1.2.7  รายงานผลการดําเนินงานสํานักบริหาร หน�า 12 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Meeting_Report_2.62.pdf 
5.1-2-2 งบประมาณประจําป,การศึกษา 2561 แยกตามค)าใช�จ)ายต�นทุนต)อหน)วยในแต)ละหลักสูตร 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Compare%20Budget&Actual%2060-61.pdf 

5.1-2-3 แผนกลยุทธ2การเงิน มหาวิทยาลัยเนชั่น  : การวิเคราะห2สัดส)วนงบประมาณรายจ)ายตาม
พันธกิจ  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Financial_Strategic.pdf 
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป=นผลจากการวิเคราะห1และระบุป>จจัยเส่ียงท่ีเกิดจากป>จจัย
ภายนอก หรือป>จจัยท่ีไม,สามารถควบคุมได) ท่ีส,งผลต,อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให)ระดับ
ความเส่ียงลดลงจากเดิม 
   ผลการดําเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบด�วย อธิการบดี ผู�ช)วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู�อํานวยการศูนย2การศึกษา ผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการสํานัก (5.1-3-1) 
เพ่ือดําเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีอํานาจหน�าท่ีจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ดําเนินการให�เป7นไปตามท่ีกําหนดไว� และมีคู)มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเนชั่น (5.1-3-2) 
         2. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการพิจารณา วิเคราะห2และประเมิน
ความเสี่ยง และปFจจัยท่ีก)อให�เกิดความเสี่ยง โดยใช�ข�อมูลจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2560 เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป, 2560 (5.1-3-3) 
เนื่องจากเป7นประเด็นความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงไม)ลดลงจากป,การศึกษาท่ีผ)านมา และจะก)อให�เกิด
ผลกระทบต)อการบริหารงานต)อเนื่องในป,การศึกษาต)อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีมติกําหนด
ประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 ในการประชุมเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด�าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพ่ือการตีพิมพ2เผยแพร)มีน�อย” 
2. ความเสี่ยงทางด�าน “จํานวนอาจารย2เข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการน�อย”  
3. ความเสี่ยงทางด�าน “การประชาสัมพันธ2 และการรณรงค2รับนักศึกษาไม)เป7นไปตาม

เป~าหมาย”  
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 2560         
ซ่ึงในแผนบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง            
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได�กําหนดแผนการดําเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2561 ดังนี้ (5.1-3-3) 

1. ความเสี่ยงด�าน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพ่ือการตีพิมพ1เผยแพร,มีน)อย” 
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานท่ีจะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงด�านนี้ประกอบด�วย 
- ทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยจากหน)วยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัย 
- อาจารย2ผู�ยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากหน)วยงานภายในและภายนอก 
- ภาระหน�าท่ีของบุคลากรอาจารย2ท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนและหลากหลายภารกิจส)งผลกระทบต)อ
การผลิตผลงานด�านวิชาการ/วิจัย 
- รางวัลเพ่ือสร�างแรงจูงใจในการผลิตผลงาน 
- ระบบการส)งเสริมการสร�างนักวิจัยหน�าใหม) และนักวิจัยพ่ีเลี้ยงในการกระตุ�นสร�างผลงาน 
- ระบบการควบคุมทางการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ืออํานวยต)อการดําเนินงานโครงการวิจัย 
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2. ความเสี่ยงทางด�าน “จํานวนอาจารย1เข)าสู,ตําแหน,งทางวิชาการน)อย” 
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานท่ีจะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงด�านนี้ประกอบด�วย 
- การผลิตตํารา/เอกสารประกอบการสอนของอาจารย2ไม)เป7นไปตามแผน 
- การสร�างผลงานด�านวิชาการเพ่ือขอตําแหน)งทางวิชาการไม)เป7นไปตามแผน 
- ภาระหน�าท่ีของบุคลากรอาจารย2มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจทําให�การผลิตตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอนมีน�อย 

3. ความเสี่ยงทางด�าน  
         “การประชาสัมพันธ1 และการรณรงค1รับนักศึกษาไม,เป=นไปตามเปOาหมาย”  

ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานท่ีจะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงด�านนี้ประกอบด�วย 
- นโยบายการส)งเสริมการประชาสัมพันธ2หลักสูตรเก)า-ใหม) ล)าช�า  
- การออกแนะแนวการศึกษา/การจัดบูทกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนต)างๆ มีปริมาณน�อย 

 

4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเนชั่น เป7นระยะๆ โดยป,
การศึกษา 2561 มีการติดตามการดําเนินงาน 4 ครั้งในท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-3-4) โดย
สรุป คือ 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 16/2561 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2561 วาระท่ี 4.7 การกําหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 2561 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2561 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 
วาระท่ี 3.3 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562 วาระท่ี 3.2 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 
วาระท่ี 5.1 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง 
 

 5. มหาวิทยาลัยภายใต�การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น มีการติดตาม 
และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยงในการประชุม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 (5.1-3-5) และมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงท้ัง 3 ประเด็น ในรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
(5.1-3-6) โดยมีผลการดําเนินงานสรุปดังนี้ 
 ประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ป,การศึกษา 2561 มี 3 ประเด็นคือ  
 1) การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพ่ือการตีพิมพ2เผยแพร)มีน�อย   
 2) จํานวนอาจารย2เข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการน�อย และ 
 
 



99 

 

3) การประชาสัมพันธ2 และการรณรงค2รับนักศึกษาไม)เป7นไปตามเป~าหมาย 
มีผลการดําเนินงานดังนี้ (รายงานผลการดําเนินงานตามประกันคุณภาพการศึกษา) 

1) ผลงานวิชาการตีพิมพ2เผยแพร)ในระดับต)างๆ รวมค)าน้ําหนัก 15.0  

- ค)าน้ําหนัก 0.2  จํานวน 31 ชิ้น 
           - ค)าน้ําหนัก 0.6  จํานวน  2 ชิ้น 
           - ค)าน้ําหนัก 0.8  จํานวน  7 ชิ้น 
          - ค)าน้ําหนัก 1.0  จํานวน  2 ชิ้น 
จํานวนผลงานจําแนกตามคณะวิชา (ชิ้น) 

 ศิลปศาสตร2ฯ บริหารฯ นิเทศฯ สาธาฯ รวม 
NTU 

น้ําหนัก 0.2 14 15  2 31 
น้ําหนัก 0.4      
น้ําหนัก 0.6  1 1  2 
น้ําหนัก 0.8  2 2 3 7 
น้ําหนัก 1.0  1 1  2 
รวมค,าน้ําหนัก 2.80 6.20 3.20 2.80 15.0 
ระดับคะแนน 4.72 4.37 5.00 5.00 4.77 

 
 2) จํานวนอาจารย2ท่ียื่นขอตําแหน)งทางวิชาการ  = 0 คน 
      จํานวนอาจารย2ท่ีมีคุณสมบัติในการยื่นขอตําแหน)งทางวิชาการ = 0 คน 
 3) การอบรมให�ความรู�เพ่ือเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ  
  - อบรมการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 - อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย2 
 4) จํานวนนิสิตใหม)รหัส 62 ท้ังหมด 59  คน 

 จากผลการดําเนินงาน พบว)า ประเด็นการจัดการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นท่ี 2 และ 3 
ยังไม)บรรลุเป~าหมาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะได�พิจารณาแผนการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมผลการดําเนินงานด�านนี้ให�มาก
ข้ึนและสอดรับกับการพัฒนาบุคลากร และจะทําการวิเคราะห2ประเด็นเพ่ือกําหนดเป7นประเด็นการบริหาร
ความเสี่ยงในป,การศึกษา 2562 ต)อไป 
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รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี มนช. 069/2561 เรื่องแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ระดับมหาวิทยาลัย    
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/039_Staff_Risk_mg_NTU_2561.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 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Risk_Management_Plan_NTU_2561.pdf 

5.1-3-4 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 16/2561 ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2561 วาระท่ี 4.7 การกําหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 
2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_16_61.pdf 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2561 ลงวันท่ี 19 
ธันวาคม 2561 วาระท่ี 3.3 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_17_2561.pdf 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 วาระท่ี 3.2 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-62.pdf 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 ลงวันท่ี 13 
มิถุนายน 2562 วาระท่ี 5.1 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4-62.pdf 

5.1-3-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 ลงวันท่ี 14 
มิถุนายน 2562 วาระท่ี 5.1 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4-62.pdf 

5.1-3-6 -รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Risk_Management_Plan_NTU_2561_Report.pdf 
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4. บริหารงานด)วยหลักธรรมาภิบาลอย,างครบถ)วนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดําเนินงานอย,างชัดเจน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ผู�บริหารมหาวิทยาลัย บริหารงานด�วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน2ของมหาวิทยาลัยและ  
ผู�มีส)วนได�เสียทุกภาคส)วน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําป, 2561 (5.1-4-1) อธิการบดีได�ปฏิบัติหน�าท่ีของตนโดยใช�หลักธรรมา  
ภิบาล มีการประเมินผลการทํางานของอธิการบดี ส)วนบุคลากรมหาวิทยาลัยให�บุคลากรทุกคนจัดทําข�อตกลง
ภาระงานของบุคลากรทุกคนอย)างต)อเนื่องในระบบอินทราเน็ต โดยให�รายงานผลการปฏิบัติงานตามข�อตกลง
ภาระงาน ผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (5.1-4-2)  มีการติดตามผลการดําเนินงานด�านต)างๆ โดยใช�
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยส)งผลให�การดําเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสําเร็จได� (5.1-4-3)  

2. หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการสร�างกลไกการบริหารจัดการภายใน โดยกําหนดให�มีการ
ประเมินผลส)วนงานต)าง ๆ ท้ังด�านวิชาการและส)วนงานสนับสนุน อาทิประเมินผลความพึงพอใจของผู�เรียนท่ีมี
ต)อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� ประเมินผลคุณภาพการให�บริการในส)วนงาน
สนับสนุน เป7นต�น รวมท้ังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให�ทุกส)วนงานใช�ประโยชน2จากแหล)งข�อมูลเดียวกันได� โดยเฉพาะอย)างยิ่งระบบการเงินของมหาวิทยาลัย 
สามารถติดตามตรวจสอบการใช�งบประมาณได�อย)างมีประสิทธิภาพ (5.1-4-3)  

3. หลักการตอบสนอง มหาวิทยาลัยมีการให�บริการด�านต)าง ๆ ตามพันธกิจท่ีสามารถตอบสนองความ
ต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส)วนได�เสียทุกกลุ)มท่ีมีความหลากหลายอย)างต)อเนื่อง อาทิ การสร�างการเรียนรู�
ร)วมกับชุมชน (5.1-4-4)  โดยแต)ละคณะมีผลการดําเนินโครงการดังนี้ (5.1-4-5)   

คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 มีการดําเนินงาน 4 โครงการ ประกอบด�วย 1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ป,การศึกษา2561 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู�สูงอายุ ตําบลทุ)งกว�าว อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง 2) โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพ้ืนท่ี และจัดทําแผนยุทธศาสตร2
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลําปาง 3) โครงการเรียนรู�ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองของผู�สูงอายุ 3 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน กิจกรรมการถอดบทเรียนและการสร�างเครือข)ายโรงเรียนผู�สูงอายุจากพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 
เชียงใหม) แพร) 4) กรรมการการตัดสินการประกวดแข)งขันทักษะทางวิชาการประจําป, 2562 ระดับภาคเหนือ 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 มีการดําเนินงาน 6 โครงการ ประกอบด�วย 1) โครงการ
พัฒนาชุมชนเชิงสร�างสรรค2 ป,การศึกษา 2561 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ 2) โครงการ
บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2สัญจร ป,การศึกษา 2561 3) โครงการบริการวิชาการแก)สังคม ร)วมกับ
งานวิจัยของสหกรณ2ออมทรัพย2เนชั่นมัลติมีเดียกรุ�ป จํากัด 4) โครงการอบรมทําบัญชีครัวเรือน 5) โครงการ 
การพัฒนาเว็บไซต2 6) โครงการกิจกรรมตามความร�องขอ  

คณะสาธารณสุขศาสตร1 มีการดําเนินงาน 3 โครงการ 1) โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริม
สุขภาพเพ่ือสุขภาวะสําหรับผู�สูงวัย ท่ี โรงเรียนผู�สูงอายุองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง 2) โครงการประยุกต2ใช�สมุนไพรไล)ศัตรูพืชด�วยความปลอดภัยของประชาชนบ�านทุ)งฝาง และ 3) 
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ชุดโครงการท่ีประกอบด�วย 6 โครงการย)อย ประกอบด�วย [1] โครงการจิตอาสา: ดูแลผู�สูงอายุท่ีบ�าน [2] 
โครงการออกกําลังกายเพ่ือป~องกันการหกล�มในผู�สูงอายุ [3] โครงการ 3อ. 2ส. 1ฟ. [4] โครงการ Healthy 
Older [5] โครงการส)งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ [6] โครงการนวดผ)อนคลายเพ่ือสุขภาพ 

คณะนิเทศศาสตร1  มีการดําเนินงาน 2 โครงการ ประกอบด�วย 1) โครงการบริการวิชาการแก)สังคม
สัญจร เรื่องการถ)ายภาพด�วย Smartphone เพ่ืองานประชาสัมพันธ2สินค�า สู)การตลาดออนไลน2 โดยรับผิดชอบ
การจัดอบรม เรื่อง การถ)ายภาพสินค�าท่ีกลุ)มผู�สูงวัยได�จัดทาข้ึนเพ่ือจําหน)าย ด�วยโทรศัพท2 Smartphone 2) 
โครงการผลิตสื่อสร�างสรรค2 ทูบีนัมเบอร2วัน ลําปาง จัดโดยคณะนิเทศศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง  

4. หลักภาระผิดชอบ โดยแสดงความรับผิดชอบในภาระหน�าท่ี ท่ีได�รับมอบหมายตามข�อตกลงภาระ
งานท่ีตกลงล)วงหน�าผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (5.1-4-2) และมีการกระจายภาระหน�าท่ีความ
รับผิดชอบในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารชุดต)างๆ ระดับสถาบัน เช)น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการจัดการความรู� คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมบริหารงานวิจัย (5.1-4-6) 

5. หลักความโปร)งใส มหาวิทยาลัยมีการรายงานสถานภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต)อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ส)วนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยได�ดําเนินงาน
ตามระบบการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถติดตามตรวจสอบการใช�งบประมาณได� ผู�บริหารมหาวิทยาลัยมี
การเปGดเผยข�อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต)อสาธารณะ สามารถชี้แจงและตรวจสอบได� (5.1-4-3) 

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

7. หลักการกระจายอํานาจ ผู�บริหารมหาวิทยาลัยมีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการด�านต)าง ๆ ให�แก)บุคลากรตามความเหมาะสม โดยผ)านกระบวนการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมต)อหน�าท่ีท่ีระบุไว�ในประกาศของมหาวิทยาลัย  
โดยมีการแต)งต้ังคณาจารย2ประจําดํารงตําแหน)งการบริหาร หรือประกาศแต)งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนิน
โครงการต)าง ๆ เช)น คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คําสั่งแต)งต้ัง
คณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ ประจําป,การศึกษา 2561 ตามความเหมาะสม (5.1-4-6 และ 5.1-4-7) 

8. หลักนิติธรรม ผู�บริหารมหาวิทยาลัยนํากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมาบริหารงานด�วยความเป7น
ธรรมโดยไม)เลือกปฏิบัติ (5.1-4-8) 
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9. หลักความเสมอภาค ผู�บริหารปฏิบัติต)อบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน
อย)างเท)าเทียมกัน เช)น การส)งเสริมให�บุคลากรทุกคนได�มีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต)อในระดับท่ี
สูงข้ึนท้ังในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนให�เข�าร)วมฝYกอบรมในส)วนท่ีเก่ียวข�องกับงานท่ี
รับผิดชอบ (5.1-4-9 และ 5.1-4-10) 

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

รายการหลักฐานอ)างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.1-4-1 แผนยุทธศาสตร2มหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2561 – 2565 

http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/StrategicPlan_NTU_2561-2565.pdf 
รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันท่ี  3 เมษายน 2561  ณ ห�องประชุม ดร. เทียม    
โชควัฒนา และห�องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_3_Apri_2561.pdf 

รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันท่ี  2 พฤษภาคม 2561  ณ ห�องประชุม ดร. เทียม  
โชควัฒนา และห�องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_2_May_2561.pdf 

5.1-4-2 ข�อตกลงภาระงานผ)านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย  http://it.nation.ac.th/intranet  
ระบบประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรตามข�อตกลงภาระงาน http://it.nation.ac.th/eval     

5.1-4-3 ระบบสารสนเทศเพ่ือเป7นฐานข�อมูลในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/  ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
http://it.nation.ac.th/doc/TQF_CPSC_55 http://it.nation.ac.th/doc/TQF_PUBA_55  
http://it.nation.ac.th/doc/TQF_GE_58    http://it.nation.ac.th/doc/TQF_BCOM_58 
http://it.nation.ac.th/intranet   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากร 
http://it.nation.ac.th/eval    ระบบประเมินผลการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 
http://it.nation.ac.th/grade     ระบบรายงานผลการเรียนนักศึกษา และอาจารย2ท่ีปรึกษา 
http://it.nation.ac.th/rmis/  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
http://it.nation.ac.th/nresearch    ระบบฐานข�อมูลงานวิจัย 
http://blog.nation.ac.th/   ระบบการจัดการความรู� (KM) 

5.1-4-4 บันทึกข�อตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างมหาวิทยาลัยกับองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกว�าว 
อ.เมีองปาน จ.ลําปาง 
http://doc.nation.ac.th/social60/MOU_Acadamic%20Service_2016.pdf 
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5.1-4-5 รายงานการประชุม คณะทํางานส)งเสริมพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม  ครั้งท่ี 1/2562  วันท่ี 7 
มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ป,การศึกษา 
2561 
http://doc.nation.ac.th/academic_service/1-62%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf 

5.1-4-6 คําสั่งแต)งต้ังท่ี 039/2561 เรื่องคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม 
http://it.nation.ac.th/download/academic_service_committee_039-2561.pdf  
คําสั่งแต)งต้ังท่ี 084/2561 เรื่องคณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
http://it.nation.ac.th/download/research_service_committee_61.pdf 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี มนช. 069/2561 เรื่องแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย    
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/039_Staff_Risk_mg_NTU_2561.pdf 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี มนช. 068/2561 เรื่องแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความรู� ระดับ
มหาวิทยาลัย    
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/038_Staff_KM_NTU_2561.pdf 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี มนช. 058/2562 เรื่องแต)งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําป,การศึกษา 2561    
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/2561_Assessors_QA.pdf 

5.1-4-7 รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันท่ี  3 เมษายน 2561  ณ ห�องประชุม ดร. เทียม  โชค
วัฒนา และห�องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_3_Apri_2561.pdf 

รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันท่ี  2 พฤษภาคม 2561  ณ ห�องประชุม ดร. เทียม  
โชควัฒนา และห�องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_2_May_2561.pdf 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 10-11/2561 วันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 ระเบียบวาระท่ี 4.3 แผนยุทธศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2561 – 2565  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_10-11_2561.pdf 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 18 มกราคม 2562  
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1-62.docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-62.pdf 

5.1-4-8 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
http://it.nation.ac.th/rule_post  
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5.1-4-9 แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2และบุคลากร ป,การศึกษา 2561 
  http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Plan_development_Personnel.pdf 

5.1-4-10 รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_development_personnel.pdf 
รายงานการอบรม สัมมนาของบุคลากรจากคณะวิชา 
คณะนิเทศศาสตร2 
- รายงานการพัฒนาตนเองป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Self%20Development_2561.pdf  
- รายงานการอบรมพัฒนาเจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุน 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Supattra_jan.pdf 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาบุคลกร หน�า 40-43 และ 
หน�า 64 
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/5.1.1.2-1%205.1.1.3-
1%20BAPACS%20Report%20Perform%20Plan%20stg%20act%20Qa_2561%20(24%2006%20%202562).pdf 

คณะสาธารณสุขศาสตร2 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หน�า 21 
และ 22 การพัฒนาบุคลากร 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Operation%20Report%202561.pdf  

5.1-4-11 รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันท่ี  3 เมษายน 2561  ณ ห�องประชุม ดร. เทียม   
โชควัฒนา และห�องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_3_Apri_2561.pdf 

รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันท่ี  2 พฤษภาคม 2561  ณ ห�องประชุม ดร. เทียม  
โชควัฒนา และห�องประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3  กรุงเทพฯ 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_2_May_2561.pdf 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 10-11/2561 วันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 ระเบียบวาระท่ี 4.3 แผนยุทธศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2561 – 2565  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_10-11_2561.pdf 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 18 มกราคม 2562  
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1-62.docx 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-62.pdf 

- รายงานผลการดําเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1 ป,การศึกษา 2561 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561
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มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Action_Plan_NTU_1_2561.pdf 
- รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/ACtion_Plan_Nation_U_2561_Report.pdf 

 
 

5. การกํากับติดตามส,งเสริมสนับสนุนให)ทุกหน,วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู)ตามระบบ 
   ผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเนชั่นมีดําเนินการขับเคลื่อนกํากับติดตามงานด�านการจัดการความรู�ตามประกาศมหาวิทยาลัยเน
ชั่น เรื่อง ระบบการจัดการความรู�ของมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2558 (5.1-5-1) ในรูปแบบของคณะ
กรรมการบริหารจัดการความรู� ท่ีเกิดจากบุคลากรจากคณะและหน)วยงาน โดยมีการจัดทําคําสั่ง มนช.
068/2561 (5.1-5-2) ป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได�มีการกําหนดประเด็นความรู�และเป~าหมายการจัดการ
ความรู�ท่ีสอดคล�องกับพันธกิจด�านการผลิตบัณฑิต และด�านการวิจัย ไว�ในแผนจัดการความรู�ระดับสถาบัน 
(5.1-5-3) โดยได�กําหนดประเด็นการจัดการความรู� คือ “การส)งเสริมคณาจารย2ผลิตผลงานทางวิชาการและ
เอกสาร/ตํารา เพ่ือเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ” โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข�องคือ 1) การส)งเสริมให�คณาจารย2ผลิต
ผลงานด�านวิชาการและเอกสาร/ตํารา และ 2) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข�าสู)กระบวนการการขอตําแหน)งทาง
วิชาการ ผ)านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-5-4) และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให�
คณะมีแนวทางการดําเนินงานจัดการความรู�ในประเด็นท่ีสอดรับกัน เพ่ือให�การดําเนินงานเป7นแบบบูรณาการ
ร)วมกัน โดยมีกลุ)มเป~าหมายในการจัดการความรู�ร)วมกันคือบุคลากรอาจารย2และเจ�าหน�าท่ีสนับสนุนสาย
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมด�านการจัดการความรู� และกํากับติดตามทุกหน)วยงาน และชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) ดังนี้ 

1) การอบรมหลักการจัดการความรู�ตามทูน)าโมเดล ให�แก)บุคลากรทุกหน)วยงาน ท่ีประกอบด�วย 
Knowledge Vision, Knowledge Sharing และ Knowledge Asset ร)วมกับกระบวนการ
จัดการความรู� 7 ข้ันตอน คือ 1) การบ)งชี้ความรู� 2) การสร�างและแสวงหาความรู� 3) การจัด
ความรู�ให�เป7นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู� 5) การเข�าถึงความรู� 6) การแบ)งปFน
แลกเปลี่ยนความรู� 7) การเรียนรู�  ท่ีแชร2ผ)านผู�มีประสบการรณ2 คือ ดร.สุภาภรณ2 อุดมลักษณ2 ซ่ึง
สอดคล�องกับระบบการจัดการความรู�ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย (5.1-5-5) 

2) การอบรมการเตรียมความพร�อมเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการของบุคลากรอาจารย2 โดย ผศ.ดร.
กฤษฎา  ตันเปาว2 (5.1-5-6) 

3) การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย2” โดย รศ.ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย (5.1-5-7) 
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มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานผ)านในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีการรายงานผล
การดําเนินงานเป7นระยะต)อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-5-8 และ 5.1-5-9) มีการแบ)งปFน 
แลกเปลี่ยน และเรียนรู�ร)วมกันผ)าน Blog (5.1-5-10) 

มหาวิทยาลัยได�ความรู�ท่ีได�จากการจัดการความรู�ท้ังสองประเด็น มาเป7นแนวปฏิบัติท่ีดี และนํามาปรับ
ใช�ในการปฏิบัติงานจริง มีสรุปผลการจัดการความรู� ดังนี้ (5.1-5-11 และ 5.1-5-12)  

1. คณะนิเทศศาสตร2 มีประเด็นความรู�เรื่อง การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการ และ แนวทางการผลิต
งานวิจัยเพ่ือเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ 

2. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 มีประเด็นความรู�เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอน และ  
การเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย 

3. คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 มีประเด็นความรู�เรื่อง การพัฒนาทักษะผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 
- ประเด็น การใช�ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี และ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา – ประเด็น 
การผลิตผลงานวิจัย/การตีพิมพ2เผยแพร)ผลงานเพ่ือเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ 

4. คณะสาธารณสุขศาสตร2 มีประเด็นความรู�เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณา
การร)วมหลายรายวิชา และ การผลิตผลงานทางวิชาการและเอกสาร/ตําราเพ่ือเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ และ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบต)อเนื่องในคณะสาธารณสุขศาสตร2  

5. สํานักบริหาร มีประเด็นความรู�เรื่อง ด�านการผลิตบัณฑิต - การบริหารจัดการ แนวปฏิบัติท่ีดีใน
กระบวนการสนับสนุนพันธกิจ  ด�านการผลิตบัณฑิต (Best Practice) และ ด�านการวิจัย - การบริหารจัดการ 
แนวปฏิบัติท่ีดีในกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ (Best Practice) 

6. สํานักวิชาการ มีประเด็นความรู�เรื่อง ด�านการผลิตบัณฑิต – ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน และ ด�านการวิจัย – การเขียนข�อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัยจากหน)วยงาน
ภายนอก  
  โดยสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ใน CoP วิจัย และกํากับติดตามทุกหน)วยงานในระดับมหาวิทยาลัย 
มีประเด็นน)าสนใจสรุป ดังนี้  

1) การจัดการความรู�ท่ีช)วยลดความเสี่ยงท่ีได�จากการวิเคราะห2ร)วมกันจะมีประโยชน2อย)างมาก และท่ี
ผ)านมาได�มีการกําหนดประเด็นการจัดการความรู�โดยคํานึงถึงความเสี่ยงเช)นกัน  

2) อ.อดิศักด์ิ จําปาทอง เสนอกรอบการเขียนบทความฯ ประกอบด�วย 3 ส)วน คือ [1] คิด 70% [2] 
โครง 20% [3] เขียน 10%  

3) ดร.พัฒนา นาคทอง เสนอว)า ควรมีพ้ืนท่ี/ชุมชนเป~าหมายในการทํางานร)วมกันเพ่ือลงไปศึกษา
ข�อมูลในท�องท่ีนั้นเพ่ือสอดคล�องกับความต�องการของชุมชนเป~าหมาย เพ่ือนํามาเขียนข�อเสนอโครงการเพ่ือให�
ได�รับการสนับสนุนทุนง)ายข้ึน  

4) ดร.สุภาภรณ2 อุดมลักษณ2 ผู�รู�ท่ีมี Tacit knowledge สรุปประเด็นสําคัญเบ้ืองต�น 3 ประเด็น ไว�
ดังนี้ 
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ก) ได�ติดตามทุกคณะ พบว)าส)วนใหย�มีการดําเนินงานการจัดการความรู�ได�ดีตรงประเด็นครบทุก
กระบวนการ 

ข) การทํา Knowledge Asset ให�แต)ละคณะดําเนินการให�ชัดเจน อาจนําไปสู)การเผยแพร)ในระบบ 
Blog อีกทางหนึ่ง ซ่ึงฝXายไอทีได�รับปรับชื่อคณะวิชาใน Blog ให�สอดรับกับโครงสร�างใหม) 

ค) ปFจจัยความสําเร็จของการวิจัยและตีพิมพ2 ประกอบด�วย 1) ตัวบุคคล 2) แรงจูงใจ และ 3) ผู�อ)าน
บทความ การมีคู)มืองานวิจัยท่ีผ)านกระบวนการจัดการความรู�ใช�ยึดถือเป7นแนวทางการปฏิบัติงานจะช)วยได�
มากข้ึน 

5) ผลการจัดการความรู�ตามเป~าหมายหลังการกํากับติดตามในคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 ซ่ึงเป7นกลุ)มท่ีได�รับโล)เกียรติยศ ประจําป,การศึกษา 2561 โดยมีผลการจัดการความรู�ตามประเด็น ดังนี้ 
“การเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย” ใช�ในการเขียนบทความวิชาการในการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 2 เรื่อง ได�แก) 1. ความสัมพันธ2ระหว)างการมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนา
ท�องถ่ินตามยุทธศาสตร2ในเขตเทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง  2. "การศึกษา
ความสามารถในการแข)งขันและศักยภาพในการส)งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร2และอิเล็กทรอนิกส2ของ
ประเทศไทย" (The Export of Computer and Integrated Circuits from Thailand) และประเด็น “การ
พัฒนาเทคนิคการสอน” ใช�ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TECH 100) 
รายวิชาเศรษฐศาสตร2ในชีวิตประจําวัน (ECON 100) รายวิชาการขนส)ง  (BUSI 362) รายวิชาการพัฒนา
องค2การ (PUBA 443) รายวิชาการบริหารตราสินค�า (BUSI 452/MKTG 434)  รายวิชาหลักการจัดการ (BUSI 
103) ในภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ  (BUSI 225) รายวิชาการบริหารการ
ขายและศิลปะการขาย (BUSI 226/MKTG 331)  รายวิชาหลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน (PUBA 355)
รายวิชาการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร2 (PUBA 445) และรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร2 (PUBA 
484) ในภาคเรียนท่ี 2 

6) ผลการจัดการความรู�ตามเป~าหมายของมหาวิทยาลัย  
ด�านการส)งเสริมให�คณาจารย2ผลิตผลงานด�านวิชาการและเอกสาร/ตํารา พบว)า คณาจารย2ได�

มีการผลิตผลงานด�านวิชาการเพ่ิมข้ึน ดังผลงานท่ีแสดงในตัวบ)งชี้ท่ี 2.3 ท่ีมีระดับคะแนนสูงข้ึนจากป,การศึกษา
ท่ีผ)านมา และด�านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข�าสู)กระบวนการการขอตําแหน)งทางวิชาการ แม�ยังไม)มีบุคลากร
อาจารย2ได�ยื่นเสนอผลงานและเข�าสู)กระบวนการขอตําแหน)งทางวิชาการ แต)ได�ผลลัพธ2ในการจัดต้ัง
กระบวนการส)งเสริมการเข�าสู�ตําแหน)งทางวิชาการของบุคลากรท่ีชัดเจนข้ึน (5.1-5-13) 
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รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.1-5-1 ระบบการจัดการความรู�มหาวิทยาลัยเนชั่น 

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

5.1-5-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี มนช. 068/2561 เรื่องแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความรู� 
ระดับมหาวิทยาลัย    
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/038_Staff_KM_NTU_2561.pdf 

5.1-5-3 แผนจัดการความรู�ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/KM_Plan_NTU_2561.pdf 

5.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 16/2561 วันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ประเด็นการจัดการความรู� ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_16_61.pdf 

5.1-5-5 รายงานสรุปผลโครงการ “การจัดการความรู� และการกํากับติดตาม" ประจําป,การศึกษา 2561 
วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 และวันพฤหัสบดีท่ี 13 มิถุนายน 2562  
http://doc.nation.ac.th/research/Report_NTU_KM_2561_Forum.pdf 

5.1-5-6 รายงานสรุปผลโครงการการเตรียมความพร�อมในการเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการของคณาจารย2 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 
http://doc.nation.ac.th/research/Report_professor_prepare_NTU_2561.pdf 

5.1-5-7 รายงานสรุปผลโครงการฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย2 สําหรับนักวิจัย  
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 วันศุกร2ท่ี 14  มิถุนายน 2562 
http://doc.nation.ac.th/research/Report_EC_researcher_NTU_2561.pdf 

5.1-5-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 17/2561 วันท่ี 19 
ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 3.4 ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู�  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_17_2561.pdf 

5.1-5-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 13 
มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานการกํากับติดตามการจัดการความรู�  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4-62.pdf 

5.1-5-10 บล็อกจัดการความรู�มหาวิทยาลัยเนชั่น เพ่ือคณะและหน)วยงาน 
http://blog.nation.ac.th/ 

5.1-5-11 รายงานผลการจัดการความรู� มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_KM_2561_NTU.pdf 
ผลการจัดการความรู�คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/KM_Project_Report.pdf 
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5.1-5-12 ประกาศเรื่อง เกณฑ2การพิจารณาโครงการวิจัยและค)าใช�จ)ายเก่ียวกับการวิจัย 
http://it.nation.ac.th/download/research_support_rule.pdf 

5.1-5-13 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี 2/2562 เรื่องแต)งต้ังคณะกรรมพิจารณาตําแหน)งทางวิชาการ
ประจํามหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2562  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Academic_Positions_NTU_2562.pdf 

 
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ    
สายสนับสนุน 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2ในด�านวิชาการ เทคนิคการสอน-การวัดผล 
การศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการ
วิเคราะห2ข�อมูลเชิงประจักษ2ของหน)วยงาน 

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

ภายนอกมหาวิทยาลัยร)วมกับหน)วยงาน องค2กร อ่ืนๆ  โดยบุคลากรอาจารย2ทุกคนได�รับการ
พัฒนาตนเองฯ เป7นไปตามหลักสูตร คิดเป7นร�อยละ 100 สูงกว)าแผนงานท่ีกําหนดไว�  
บุคลากรสายสนับสนุน ได�รับการพัฒนาตนเองจํานวน 20 คนจากท้ังหมด 35 คน คิดเป7น
ร�อยละ 57.14 สูงกว)าแผนงานท่ีกําหนดไว� 

1.2 มหาวิทยาลัยส)งเสริมและการสนับสนุนในการทําวิจัยของบุคลากร พร�อมท้ังสนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการและการเผยแพร)ผลงาน โดยจะพิจารณาจากความพร�อมและ
ศักยภาพของบุคลากรรายบุคคล รวมท้ังการส)งเสริมและการสนับสนุนในการทําวิจัยในชั้น
เรียน โดยมีการจัดสรรงบประมาณดังผลการดําเนินงานในองค2ประกอบท่ี 2 งานวิจัย 

1.3 มหาวิทยาลัย สนับสนุนการเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการของคณาจารย2 โดยมีการจัดกิจกรรม
อบรมให�ความรู�ในการสร�างผลงานวิชาการเพ่ือเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ และการสนับสนุน
การสร�างผลงานโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และมีการแต)งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
การเข�าสู)ตําแหน)งทางวิชาการ (5.1-6-2) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร โดยการให�ทุนบุคลากรศึกษาต)อใน
ระดับปริญญาเอก  (5.1-6-3) 

3. มีการติดตามและรายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร (5.1-6-3) 
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รายการหลักฐานอ)างอิง  
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ�างอิง 
5.1-6-1 แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2และบุคลากร ป,การศึกษา 2561 

  http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Plan_development_Personnel.pdf 
5.1-6-2 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ท่ี 2/2562 เรื่องแต)งต้ังคณะกรรมพิจารณาตําแหน)งทางวิชาการ

ประจํามหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2562  
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Academic_Positions_NTU_2562.pdf 

5.1-6-3 รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_development_personnel.pdf 

 
7. การกํากับติดตามส,งเสริมสนับสนุนให)ทุกหน,วยงานในสถาบันมีการดําเนินงานด)านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบด)วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 
   ผลการดําเนินงาน 
 ก. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดให�มีการประเมิน
คุณภาพภายในท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้ 
 1. ระดับหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จะมุ)งเน�น
ท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจึงมี
ความสําคัญและสะท�อนผลถึงการจัดการศึกษาอย)างมีคุณภาพ โดยคณะทํางานระดับคณะจะเป7นผู�สื่อสาร
แนวทางและข�อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปสู)อาจารย2ประจําหลักสูตร ซ่ึงจะเป7น
ผู�รับผิดชอบดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของตนเอง (5.1-7-1) ภายใต�การกํากับดูแลของหัวหน�า
สาขาวิชาและคณบดี ท้ังนี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรจะสะท�อนและเชื่อมโยงไปยังผลการดําเนินงานจัด
การศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
 2. ระดับคณะวิชา ประกอบด�วยคณะนิเทศศาสตร2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2      
คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2  คณะสาธารณสุขศาสตร2 รวม 4 คณะ เพ่ือให�การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเกิดการประสานเชื่อมโยงเป7นไปในแนวทางเดียวกัน คณะได�มีการแต)งต้ังคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําคณะ (5.1-7-2) ทําหน�าท่ีรับแนวทางและข�อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยไปสื่อสารกับบุคลากรในหน)วยงานและนําสู)การดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะตนเองท่ี
สอดคล�องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

3. ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยได�มีการแต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 (5.1-7-3) เพ่ือให�การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ดําเนินการอย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหน�าท่ีกําหนดแนวทาง วางระบบ
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และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล�องกับเกณฑ2และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด   

ข. มีการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ�วน ท้ังการควบคุมคุณภาพ        
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ     

1. การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในระดับหลักสูตรจะดําเนินการตามเกณฑ2และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) (5.1-7-4) โดยหลักสูตร คณะวิชา และมหาวิทยาลัย เป7นผู�กํากับดูแลตามลําดับข้ัน นอกจากนี้           
ทุกหลักสูตร ต�องจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยมีแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน      
ป,การศึกษา 2561 (5.1-7-5) ของระดับหลักสูตร ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2562 ระดับคณะ ในเดือน
กันยายน 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-7-6) และระดับสถาบัน ในเดือนตุลาคม 2562                
โดยคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก (5.1-7-7) เพ่ือให�ทราบจุดเด)นและโอกาสในการพัฒนาของหลักสูตร 
คณะ และสถาบัน ซ่ึงจะเป7นแนวทางในการพัฒนา เสริมจุดเด)น และยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

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

หลักสูตรและคณะต)อผู�บริหารในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-7-9) เพ่ือเป7นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�และให�ข�อมูลท่ีมีประโยชน2อย)างยิ่งต)อผู�บริหารและหน)วยงานต)างๆ อันจะก)อให�เกิดประโยชน2
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 3. การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย)างต)อเนื่องเป7นประจําทุกป, 
โดยคณะกรรมการประเมินผู�ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก  

1) จัดทํารายงานประจําป,เสนอต)อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม
กําหนดเวลา โดยเป7นรายงานท่ีมีข�อมูลครบถ�วนตามท่ี สกอ. กําหนดใน CHE QA Online 
System พร�อมท้ังเผยแพร)ข�อมูลบนเว็บไซต2 (5.1-7-10) 

2) มหาวิทยาลัยได�รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป, 2560 
เสนอต)อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (5.1-7-11) และสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา และให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจําป,การศึกษา 2561 (5.1-7-12) 
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   รายการหลักฐานอ)างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.1-7-1 ผู�รับผิดชอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Committee_Quality_Assurance.pdf 
5.1-7-2 - คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2 

http://doc.nation.ac.th/qacomarts/command-074%20commarts.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารและวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/BuPaCs2561/Administrative%20Committee.pdf 
- คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Academic%20&%20Quality_Board.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 
2561 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Commitee%20of%20QA%20Faculty%202562.pdf 

5.1-7-3 คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น   
ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Committee_Quality_Assurance.pdf 

5.1-7-4 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2557_QA_Handbook_3.pdf 

5.1-7-5 ปฏิทินการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Activity_Plan_QA_2561.pdf 

5.1-7-6 คําสั่งท่ี มนช. 058 /2562 เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Assessors_QA.pdf 

5.1-7-7 คําสั่งท่ี มนช. 076/2562 เรื่อง แต)งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Assessors_NTU.pdf 

5.1-7-8 คณะนิเทศศาสตร2 
- รายงานการประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตรและคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2 ครั้ง
ท่ี 6/2562 วันพุธท่ี 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. วาระท่ี 4.3 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Meeting-6-62..7-01-2562%20.pdf 
- รายงานการประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตรและคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2 ครั้ง
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ท่ี 6/2561วันอังคารท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ 2561 3.4 ผลการประเมินและข�อเสนอแนะจาก
คณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป, 2560 มาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดําเนินงานของคณะวิชา 

http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Meeting-6-61..19-6-2561.pdf 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 วาระท่ี 3 รายงานผลประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ป,การศึกษา 2561 (ข�อ 3.1-2 หน�า9,ข�อ 3.2-2 หน�า 11,ข�อ3.3-3 หน�า 12,
ข�อ3.5-2 หน�า 13, ข�อ 3.6-1 หน�า14 และข�อ 3.6-2 หน�า 16) 
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/Report_PuBaCs_10_2561.pdf 
คณะสาธารณสุขศาสตร2 
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร2ครั้งท่ี 3/2562  เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 
วาระ 4.1 การพิจารณาการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษากลางป,การศึกษา 
2561 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Meeting%20Report%20Public%20Health%2
02561_62.3%20(19%20March%2062).pdf 

5.1-7-9 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 6/2562                                                               
วันท่ี 11 กันยายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 1.2.8 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ 
หน�า 11-12 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_6-62.docx 

5.1-7-10 รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการตรวจประเมิน ป,การศึกษา 2550-2560 
http://it.nation.ac.th/info/ 

5.1-7-11 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 16/2561 
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ป,การศึกษา 2560 หน�า 12-14 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_16_61.docx 

5.1-7-12 
 
 
 

- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2561 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป,การศึกษา 
2561 หน�า 23-25 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/SAPA_REPORT_6-61.pdf 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป,การศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยเนชั่น 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Improvement_Plan_NTU.pdf 
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 ตัวบ,งช้ี 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ,งช้ี  ผลลัพธ1 
 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2561  

บรรลุเปOาหมาย/ 
ไม,บรรลุเปOาหมาย 

คะแนนท่ีประเมิน
ตนเอง 

เปOาหมายป�การศึกษา 
2562  

ระดับคะแนน 4.15 ไม)บรรลุเป~าหมาย 3.86 ระดับคะแนน  4.15 
 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผลจากการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ ในป,การศึกษา 2561 จํานวนท้ังสิ้น 4 คณะวิชา 
พบว)า ผลการบริหารงานของคณะ ระดับคะแนนเท)ากับ 3.86 
 

คณะวิชา คะแนนผลการประเมิน 

1. คณะนิเทศศาสตร2 
2. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
3. คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร2 
 

3.92 
4.20 
3.55 
3.76 

3.86 คะแนน 
 
รายการหลักฐานอ)างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.2-1 รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หน�า 5 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Comart.pdf 
5.2-2 รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561  

หน�า 4 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Business.pdf 

5.2-3 รายงานผลการตรวจประเมินคณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หน�า 5 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Liberal_Science.pdf 

5.2-4 รายงานผลการตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หน�า 5 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Public_Health.pdf 
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ตัวบ,งช้ี 5.3   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ,งช้ี  กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
  

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2561  

บรรลุเปOาหมาย/ 
ไม,บรรลุเปOาหมาย 

คะแนน 
ท่ีประเมินตนเอง 

เปOาหมาย 
ป�การศึกษา 2562  

6 ข�อ บรรลุเป~าหมาย 5 คะแนน 6 ข�อ 
 

เกณฑ1มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให)เป=นไปตาม
องค1ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ให�เป7นไปตามองค2ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ โดยได�กําหนดให�ทุกหลักสูตร ทุกคณะมีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคู)มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-1-1) และคู)มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2561 (5.3-1-2) เพ่ือให�เป7นไปตาม
องค2ประกอบและตัวบ)งชี้คุณภาพภายใต�ระบบ หลักเกณฑ2 และวิธีการประกันคุณภาพตามเกณฑ2มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-1-3) ท้ังนี้ทุกหน)วยงานต้ังแต)ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ต�องรับการประเมินคุณภาพภายในเป7นประจําทุกป, โดยหน)วยงานต�องนําผลการประเมิน
และคําแนะนําท่ีได�รับจากการประเมินไปใช�พัฒนาคุณภาพ ส)งผลให�มีการปรับกระบวนการทํางานใหม)ท่ีมีการ
ดําเนินงานต้ังแต)ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2557_QA_Handbook_3.pdf 
 

5.3-1-2 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_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 - คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/qacomarts/command-074%20commarts.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารและวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/BuPaCs2561/Administrative%20Committee.pdf 
- คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Academic%20&%20Quality_Board.pdf 

- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร2  
ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Commitee%20of%20QA%20Faculty%202562.pdf 

- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น   
ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Committee_Quality_Assurance.pdf 
 

5.3-1-5 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 17/2561 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ                         
หน�า 10 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_17_2561.docx 
 

5.3-1-6 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 16 /2561 วันท่ี 6   
พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ผู�รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ป,การศึกษา 2561 
 http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_16_61.pdf 
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2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให)เป=นไปตามระบบท่ีกําหนดในข)อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให)กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
   ผลการดําเนินงาน 
 ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ผ)านกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย (5.3-2-1) ในการกําหนดแนวทางและติดตามผล  
การดําเนินงานโดยเริ่มต้ังแต)การกําหนดให�ทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีมีการเรียนการสอนในป,การศึกษา 2561 
ต�องได�รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (5.3-2-2) ท้ังนี้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได�
กําหนดรูปแบบของ มคอ.7 ท่ีเป7นรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร 
เพ่ือให�ทุกหลักสูตรมีรูปแบบการรายงานท่ีเหมือนกันและสามารถใช�ในการรายงาน TQF และ SAR ได�ในเล)ม
เดียวกัน (5.3-2-3) ส)วนในระดับคณะ ระดับสถาบัน ใช�รูปแบบรายงานผลการดําเนินงานท่ีงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาได�กําหนดรูปแบบไว�เช)นกัน (5.3-2-4 และ 5.3-2-5) และรายงานผลการติดตาม  
การดําเนินงานให�กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาผ)านทางการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ท่ีมีวาระในการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ (5.3-2-6)  
 

   รายการหลักฐานอ)างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.3-2-1 - คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2 

http://doc.nation.ac.th/qacomarts/command-074%20commarts.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการบริหารและวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/BuPaCs2561/Administrative%20Committee.pdf 
- คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Academic%20&%20Quality_Board.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 
2561 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Commitee%20of%20QA%20Faculty%202562.pdf 
- คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น   
ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Committee_Quality_Assurance.pdf 
 

5.3-2-2 ปฏิทินการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Activity_Plan_QA_2561.pdf 

 

5.3-2-3 - คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_NTU_QA_Handbook.pdf 
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- แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Template_TQF_150562.pdf 
 

5.3-2-4 แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับคณะ 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Template_SAR_150562.pdf 
 

5.3-2-5 แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับสถาบัน 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Template_SAR_NTU.pdf 
 

5.3-2-6 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 16/2561 
ระเบียบวาระท่ี 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_16_61.docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 17/2561 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ 
หน�า 10  
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_17_2561.docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 22  
มีนาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ หน�า 9 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_2-62.docx 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 15  
พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ หน�า 7-8                             
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-62.docx 
 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให)เกิดผลตามองค1ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได�จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ 
ตลอดป,การศึกษา 2561 ประกอบด�วย 
 การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยได�มีการแต)งต้ังคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ผ)านกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (5.3-3-1) และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และสถาบัน (5.3-3-2)  
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 การสนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน มหาวิทยาลัยได�มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใช�ในการ
ดําเนินงานรับการตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบัน อีกท้ังยังสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู�ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (5.3-3-3)  
 การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ2หรือเครื่องมือต)างๆ เพ่ือใช�ในการทํางานด�านการประกันคุณภาพท้ังใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ไม)ว)าจะเป7นอุปกรณ2ท่ีใช�ในการทํางานประจําวัน (คอมพิวเตอร2 เครื่องพิมพ2 
เครื่องสแกน กระดาษ เครื่องฉายฯลฯ) ท้ังนี้ ในส)วนท่ีมหาวิทยาลัยได�ดําเนินการเป7นส)วนกลางให� คือ การสร�าง
แบบฟอร2มการรายงานผลการดําเนินงาน เช)น แนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร แบบฟอร2มรายงานผล การดําเนินงาน
ระดับคณะ (5.3-3-4) คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (5.3-3-5) ท่ีให�ทุกหน)วยงาน
ในสังกัดได�ใช�เป7นแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมือนกัน ซ่ึงเป7นคู)มือท่ีแตกต)างจากของ สกอ. เพราะได�เพ่ิมเติม
แบบฟอร2มต)างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินงานในระดับหลักสูตรและคณะในด�านเครื่องมือช)วยในการเก็บและ
ประมวลผลข�อมูลในรูปแบบของสารสนเทศท่ีประกอบด�วยข�อมูลต)างๆ ท่ีทุกหน)วยงานต�องใช�ให�เป7นข�อมูล
อันหนึ่งอันเดียวกัน เช)น ระบบฐานข�อมูลการประกันคุณภาพ ข�อมูลด�านบุคลากร ด�านการวิจัย เป7นต�น     
(5.3-3-6) 
  

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

ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Committee_Quality_Assurance.pdf 
 

5.3-3-2 - คําสั่งท่ี มนช. 058 /2562 เรื่อง แต)งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Assessors_QA.pdf 
- คําสั่งท่ี มนช. 076/2562 เรื่อง แต)งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Assessors_NTU.pdf 
 

5.3-3-3 รายงานการอบรม สัมมนาของบุคลากรจากคณะวิชา 
คณะนิเทศศาสตร2 
- รายงานการพัฒนาตนเองป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Self%20Development_2561.pdf  
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- รายงานการอบรมพัฒนาเจ�าหน�าท่ีสายสนับสนุน 2561 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Supattra_jan.pdf 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาบุคลากร หน�า 40-43 
และ หน�า 64 
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/5.1.1.2-1%205.1.1.3-
1%20BAPACS%20Report%20Perform%20Plan%20stg%20act%20Qa_2561%20(24%2006%20%202562).pdf 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร2 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 
หน�า 21 และ 22 การพัฒนาบุคลากร 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Operation%20Report%202561.pdf 
- รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_development_personnel.pdf 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 22  
มีนาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ หน�า 9 
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_2-62.docx 
 

5.3-3-4 - แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร   
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Template_TQF_150562.pdf 
- แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับคณะ 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Template_SAR_150562.pdf 
   

5.3-3-5 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2561  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_NTU_QA_Handbook.pdf 

 

5.3-3-6 - e-Documents งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/ 
- ระบบฐานข�อมูลบุคลากรเพ่ือจัดเก็บข�อมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต)าง ๆ เช)น 
รายงานการปฏิบัติงาน  
http://it.nation.ac.th/intranet/ 
- ระบบฐานข�อมูลผลงานวิจัยและงานสร�างสรรค2เพ่ือรวบรวม และเผยแพร)รายงานการวิจัย  
http://it.nation.ac.th/studentresearch/ 
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4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผ,านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน 
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได�นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป,การศึกษา 2560 เสนอต)อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา (5.3-4-1) และมหาวิทยาลัยได�ปรับกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน 
ป,การศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยได�กําหนดไว�ในแผนการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 
2561 (5.3-4-2) เริ่มจากการดําเนินงานในระดับหลักสูตรด�วยตัวบ)งชี้ของสกอ. และ TQF ตามคู)มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-4-3) 
เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2/2561 ทุกหลักสูตรจะต�องรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และให�หลักสูตร
นําผลท่ีได�จากการประเมินนั้นเข�าสู)การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือท่ีคณะจะรับการประเมิน 
เช)นเดียวกันกับการดําเนินงานในระดับคณะ เม่ือคณะดําเนินการประเมินแล�วเสร็จจะนําผลการประเมินเข�าสู)
การพิจารณาของกรรมการประจําคณะก)อน เพ่ือส)งรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ เข�าสู)การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (5.3-4-4) พิจารณาตามลําดับก)อนท่ี
มหาวิทยาลัยจะรับการประเมิน และเม่ือมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินแล�วเสร็จจะนําผลการประเมินเข�าสู)
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต)อไป  
   รายการหลักฐานอ)างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.3-4-1 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2561 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
ป,การศึกษา 2560 หน�า 4 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/SAPA_REPORT_6-61.pdf 
 

5.3-4-2 ปฏิทินการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Activity_Plan_QA_2561.pdf 
 

5.3-4-3 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2557_QA_Handbook_3.pdf 
 

5.3-4-4 คณะนิเทศศาสตร2 
- รายงานการประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร2และคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งท่ี 
6/2562 วันพุธท่ี 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. วาระท่ี 4.3 รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Meeting-6-62..7-01-2562%20.pdf 
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- รายงานการประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตรและคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งท่ี 
6/2561วันอังคารท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ 2561 3.4 ผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากคณะ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป, 2560 มาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของ
คณะวิชา 

http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Meeting-6-61..19-6-2561.pdf 
 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561 วาระท่ี 3 รายงานผลประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร ป,การศึกษา 2561 (ข�อ 3.1-2 หน�า9,ข�อ 3.2-2 หน�า 11,ข�อ3.3-3 หน�า 12,ข�อ3.5-2 
หน�า 13, ข�อ 3.6-1 หน�า14 และข�อ 3.6-2 หน�า 16) 
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/Report_PuBaCs_10_2561.pdf 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร2 
- รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร2ครั้งท่ี 3/2562  เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 วาระ 
4.1 การพิจารณาการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษากลางป,การศึกษา 2561 
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Meeting%20Report%20Public%20Health%202
561_62.3%20(19%20March%2062).pdf 
 

 
5. นําผลการประเมินและข)อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตร และการดําเนินงานของคณะ
ให)มีคุณภาพดีข้ึนอย,างต,อเนื่อง 
   ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได�นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป,การศึกษา 2560 เสนอต)อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา (5.3-5-1) หลังจากท่ีผ)านการพิจารณาและให�ข�อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแล�ว คณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะก็ได�มีการนําข�อเสนอแนะ  
ต)าง ๆ โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําป,การศึกษา 2561                 
(5.3-5-2) เพ่ือปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะให�มีคุณภาพดีข้ึนอย)างต)อเนื่อง 
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   รายการหลักฐานอ)างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ)างอิง 
5.3-5-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งท่ี 6/2561 วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2561 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป,การศึกษา 
2561 หน�า 23-25 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/SAPA_REPORT_6-61.pdf 
 

5.3-5-2 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2561 ระดับคณะและ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 2561 คณะนิเทศศาสตร2  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Improvement_Plan_Comart.pdf 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2  
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Improvement_Plan_Public_Health.pdf 

  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป,การศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Improvement_Plan_Public_Health.pdf 

  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ป,การศึกษา 2561 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Improvement_Plan_NTU.pdf 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ,านองค1ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
   ผลการดําเนินงาน 
 ผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนในป,การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย 
จํานวนท้ังสิ้น 9 หลักสูตร พบว)า หลักสูตรท้ังหมดผ)านการประเมินในองค2ประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน  
รวมจํานวน 9 หลักสูตร  

 

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

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BCA.pdf 
 

5.3-6-2 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BACC.pdf 
 

5.3-6-3 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BCA.pdf 
 

5.3-6-4 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BCOM.pdf 
 

5.3-6-5 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BPA.pdf 
 

5.3-6-6 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BCS.pdf 

 

5.3-6-7 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2 
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_BPH.pdf 
 

5.3-6-8 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_MBA.pdf 
 

5.3-6-9 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_M.Ed.pdf 
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค1ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ,งช้ีของ สกอ. 
ประเภทสถาบัน   ����  กลุ,ม ข     สถาบันท่ีเน)นระดับปริญญาตรี 
 

องค1ประกอบคุณภาพ เปOาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ1 สกอ.) 

องค1ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ระดับคะแนน 
3.51 

ระดับคะแนน 
3.59 3.59 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.2 อาจารย2ประจําสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร�อยละ 
30 

ร�อยละ 
24.19 3.02 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.3 อาจารย2ประจําสถาบันท่ี
ดํารงตําแหน)งทางวิชาการ 

ร�อยละ 
40 

ร�อยละ 
9.68 0.81 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข�อ 6 ข�อ 5 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข�อ 6 ข�อ 5 

เฉล่ียคะแนนองค1ประกอบท่ี 1   3.48 
องค1ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ)งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร�างสรรค2 

 
6 ข�อ 

 
6 ข�อ 5 

ตัวบ)งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร�างสรรค2 

ระดับคะแนน 
3.70 

ร�อยละ 
14.74 

 
3.69 

ตัวบ)งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการและ
อาจารย2ประจําและนักวิจัย 

ระดับคะแนน 
4.00 

ร�อยละ 
19.09 

 
4.77 

เฉล่ียคะแนน องค1ประกอบท่ี 2   4.49 
องค1ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก)
สังคม 

 
6 ข�อ 

 
6 ข�อ 

 
5 

เฉล่ียคะแนน องค1ประกอบท่ี 3   5 
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค1ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ,งช้ีของ สกอ.  (ต,อ) 
 

องค1ประกอบคุณภาพ เปOาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ1 สกอ.) 

องค1ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
   ตัวบ)งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
6 ข�อ 

 
6 ข�อ 

 
5 

เฉล่ียคะแนนองค1ประกอบท่ี 4   5 
องค1ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
   ตัวบ)งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ 
การกํากับติดตามผลลัพธ2ตามพันธกิจ  
กลุ)มสถาบันและเอกลักษณ2ของสถาบัน    

 
7 ข�อ 

 
7 ข�อ 

 
5 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของ
คณะ 

ระดับคะแนน 
4.15 

ระดับคะแนน 
3.86 

3.86 

   ตัวบ)งชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

6 ข�อ 6 ข�อ 5 
 

เฉล่ียคะแนนองค1ประกอบท่ี 5   4.62 
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ,งช้ีของทุก

องค1ประกอบ 
 

54.74 4.21 
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ภาคผนวก 
ตารางข)อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเนช่ัน (Common Data Set) 
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ตารางข)อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยเนชั่น ป�การศึกษา 2561 

2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

จํานวนหลักสูตร 
1 จํานวนหลักสูตรที่เปGดสอนทั้งหมด 9 1 6 1 1 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 7 1 5  1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      
4 - ---ระดับปริญญาโท 2  1 1  
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      
6 - ---ระดับปริญญาเอก      
7 - ---จํานวนศูนย2จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด 2 1 1   

จํานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง 
8 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 2 1 1   
9 - ---ระดับปริญญาตรี 2 1 1   
10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      
11 - ---ระดับปริญญาโท      
12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      
13 - ---ระดับปริญญาเอก 
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

จํานวนนักศึกษา 
14 จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 577 233 216  138 
15 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 577 223 216  138 
16 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต      
17 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท      
18 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง    
19 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก     

จํานวนอาจารย1จําแนกตามตําแหน,งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 

20 
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต)อ 62 7 37 13 5 

21 
- -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต)อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท)า       

22 
- -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต)อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท)า 47 6 28 9 4 

23 - -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต)อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท)า  15 1 9 4 1 

24 จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งอาจารย2 59 7 35 13 4 
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

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

26 
- ---จํานวนอาจารย2ประจํา (ที่ไม)มีตําแหน)งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท)า 44 6 27 8 3 

27 
- ---จํานวนอาจารย2ประจํา (ที่ไม)มีตําแหน)งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท)า 12 1 8 3  

28 
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งผู�ช)วย
ศาสตราจารย2 3  2 1  

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

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

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

32 
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งรอง
ศาสตราจารย2 2    2 

33 
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท)า      
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

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

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

36 จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งศาสตราจารย2      

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

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

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

คุณวุฒิอาจารย1ประจําหลักสูตร 
40 จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา      
41 - - --ระดับปริญญาตรี    
42 - - --ระดับ ป.บัณฑิต    
43 - - --ระดับปริญญาโท 39 6 28 1 4 
44 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง      
45 - - --ระดับปริญญาเอก 15 1 9 4 1 
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

46 จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน)งทางวิชาการ      
47 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่ไม)มีตําแหน)งทาง

วิชาการ 6   3 3 
48 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งผู�ช)วย

ศาสตราจารย2 3  2 1  
49 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งรอง

ศาสตราจารย2 3   1 2 
50 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งศาสตราจารย2    

ผลงานทางวิชาการของอาจารย1ประจําหลักสูตร 

51 
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย2ประจํา
หลักสูตร 33 1 19 8 5 

52 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 15  15 8 2 

53 - - --บทบสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม)อยู)ในฐานข�อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว)าด�วย หลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง      



134 

 

2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

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

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

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข�อมูล TCI กลุ)มที่ 2 1 1 1   
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม)อยู)ในฐานข�อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว)าด�วย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศให�ทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจ�งให�  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต)
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข�อมูล TCI กลุ)มที่ 1 

7 2 2  3 

57 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข�อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว)าด�วย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1  1   

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

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



136 

 

2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

ดําเนินการ 

61 - - --ผลงานค�นพบพันธุ2พืช พันธุ2สัตว2 ที่ค�นพบใหม)และได�รับ
การจดทะเบียน    

62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได�รับการประเมินผ)าน
เกณฑ2การขอตําแหน)งทางวิชาการแล�ว    

63 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ)านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ2การประเมินตําแหน)งทางวิชาการแต)ไม)ได�นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน)งทางวิชาการ    

64 - - --จํานวนงานสร�างสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online    

65 - - --จํานวนงานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับ
สถาบัน    

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

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

ภูมิภาคอาเซียน      
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

69 - - --จํานวนงานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับ
นานาชาติ  1 1    

70 - - -จํานวนบทความของอาจารย2ประจําหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได�รับการอ�างอิงในฐานข�อมูล TCI และ Scopus ต)อจํานวน
อาจารย2ประจําหลักสูตร    

การมีงานทําของบัณฑิต 
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  233 NA  29 
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี

งานทําภายใน 1 ป, หลังสําเร็จการศึกษา  111 NA  25 
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได�งานทําหลังสําเร็จ

การศึกษา (ไม)นับรวมผู�ที่ประกอบอาชีพอิสระ)  94 
NA 

 22 
74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  14 NA  3 
75 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก)อนเข�า

ศึกษา      
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได�

ประจําอยู)แล�ว      
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต)อระดับบัณฑิตศึกษา 7 7    
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท      
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ2ทหาร    
80 เงินเดือนหรือรายได�ต)อเดือน ของผู�สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค)าเฉลี่ย) 19,039 20,509 20,299 - 11,388 
81 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ�างที่มีต)อผู�สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
๕) 4.53 4.53 NA - 4.53 

ผลงานทางวิชาการของผู)สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

82 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได�รับการตีพิมพ2หรือเผยแพร) 5  5   

83 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่มีการตีพิมพ2ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง       

84 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 5 5   
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

85 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานข�อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด�วยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด�วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป7นประกาศให�ทราบทั่วไปและแจ�ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต)วันที่ออกประกาศ 

  
   

86 - ---ผลงานที่ได�รับการจดอนุสิทธิบัตร    

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

88 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม)อยู)ในฐานข�อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด�วยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด�วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ    



140 

 

2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

และจัทําเป7นประกาศให�ทราบทั่วไปและแจ�ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต)วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ2ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข�อมูล TCI กลุ)มที่ 1 

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

90 - ---ผลงานที่ได�รับการจดสิทธิบัตร    

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

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

ร)วมมือระหว)างประเทศ    
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

95 - ---จํานวนงานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาค
อาเซียน    

96 - ---จํานวนงานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับ
นานาชาติ     

97 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป,
การศึกษาที่เป7นวงรอบประเมิน) 
 

5   
5 

  

ผลงานทางวิชาการของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
98 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกที่ได�รับการตีพิมพ2หรือเผยแพร)    
99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ     
100 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานข�อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด�วยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด�วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง    
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศให�ทราบทั่วไปและแจ�ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต)วันที่ออกประกาศ 

 101 - ---ผลงานที่ได�รับการจดอนุสิทธิบัตร    
102 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

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

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

104 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู)ในฐานข�อมูลระดับนานานชาติตาม    
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าด�วย
หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการว)าด�วยหลักเกณฑ2
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

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

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

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

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

อาเซียน    
111 - ---จํานวนงานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับ

นานาชาติ     
112 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป,

การศึกษาที่เป7นวงรอบประเมิน)    
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท,า 
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

 113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท)า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 562.28  169.28  116.75 
 114 - ---ระดับอนุปริญญา      
 115 - ---ระดับปริญญาตรี  189.42 165.78  116.75 
 116 - ---ระดับ ป.บัณฑิต      
 117 - ---ระดับปริญญาโท   3.50   
 118 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง    
 119 - ---ระดับปริญญาเอก    
จํานวนเงินสนับสนุน 
120 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค2จากภายใน

สถาบัน 1,007,800 117,500 450,000.00 228,150.00 212,150 
 121 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 14,285.00  14,285.00   
 122 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 237,150.00     25,000.00 212,150 
 123 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 627,798.00 117,500 307,148.00 203,150.00   
124 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค2จากภายนอก

สถาบัน 439,826.66 41,966.66 377,860.00 20,000.00 -  
 125 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 88,196.00  88,196.00    
 126 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 20,000.00   20,000.00  
 127 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 289,664.00  289,664.00    
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

128 จํานวนอาจารย2ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม)นับรวมผู�ลาศึกษา
ต)อ) 62 7 37 13 5 

 129 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 5  5   
 130 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 8   3 5 
 131 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 49 7 32 10  
132 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม)นับรวมผู�ลาศึกษา

ต)อ)      
 133 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
 134 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
 135 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2      
 136 จํานวนอาจารย2ประจําที่ลาศึกษาต)อ      
 137 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี     
 138 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ     
 139 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2       
 140 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต)อ    
 141 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
 142 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
 143 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2    
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย1ประจําและนักวิจัย 
144 จํานวนผลงานงานทางวิชาการของอาจารย2ประจําและนักวิจัย 42 4 19 14 5 
145 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 31  15 14 2 
 146 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 5  5   
 147 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 7   4 3 
 148 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 24  14 10  
149 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

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

  

 

  

150 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
151 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

152 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2      
153 ผลงานที่ได�รับการจดอนุสิทธิบัตร      
154 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
155 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
156 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2      
157 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข�อมูล TCI กลุ)มที่ 2 2 1 1   
158 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 1  1   
159 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
160 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 1 1    
161 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

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

7 2 2  3 
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข�อมูล TCI กลุ)มที่ 1 

162 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี    
163 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ 3    3 
164 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 4 2 2   
165 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข�อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว)าด�วยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

1  1   

166 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
167 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
168 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 1  1   
169 ผลงานได�รับการจดสิทธิบัตร      
170 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
171 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ    
172 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2    
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

173 ผลงานวิชาการรับใช�สังคมที่ได�รับการประเมินผ)านเกณฑ2การ
ขอตําแหน)งทางวิชาการแล�ว    

174 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี    
175 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ    
176 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2    

177 
ผลงานวิจัยที่หน)วยงานหรือองค2กรระดับชาติว)าจ�างให�
ดําเนินการ    

178 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี    
179 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ    
180 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2    
181 ผลงานค�นพบพันธุ2พืช พันธุ2สัตว2 ที่ค�นพบใหม)และได�รับการจด

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

185 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได�รับการประเมินผ)านเกณฑ2
การขอตําแหน)งทางวิชาการแล�ว    

186 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี    
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

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

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

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

ลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเล็กทรอนิกส2 online    
194 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี    
195 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ    
196 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2    
197 งานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน    
198 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี    
199 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ    
200 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2    
201 งานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับชาติ      
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2 
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัย คณะนิเทศ

ศาสตร1 
คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน

ศาสตร1 

คณะศิลปศาสตร1
และวิทยาศาสตร1 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร1 

202 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
203 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
204 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2      
205 งานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับความร)วมมือ

ระหว)างประเทศ      
206 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
207 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
208 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2      
209 งานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาคอาเซียน      
210 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี      
211 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ      
212 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2      
213 งานสร�างสรรค2ที่ได�รับการเผยแพร)ในระดับนานาชาติ 1 1    
214 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี    
215 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ    
216 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 1 1    

 


