รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเนชั่น

คํานํา
มหาวิทยาลัยเนชั่นมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใตกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ตามคู) มื อ ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับป,การศึ กษา 2557 ที่ประกอบดวยตัวบ)งชี้และเกณฑ2การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งมุ)งเนนการประเมินผลลัพธ2
และกระบวนการที่เป7นระบบ ภายใตการดําเนินการตามพันธกิจของสถาบัน เพื่อควบคุมคุณภาพ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ เป7นการประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 โดยใชขอมูลการดําเนินงานระหว)างวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ถึง 31 กรกฎาคม 2562 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใชเกณฑ2การประเมินตามองค2ประกอบและตัว
บ)งชี้ที่ สกอ. กําหนดในระดับสถาบัน ซึ่งประกอบดวย 5 องค2ประกอบ 13 ตัวบ)งชี้ ไดแก) องค2ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค2ประกอบที่ 4 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค2เพื่อนําเสนอระดับ
คุณภาพผลการดําเนินงานตามภารกิจดานต)างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป7นสถาบันที่มุ)งเนนพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิต (สถาบันกลุ)ม ข)
มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท)านที่
เป7นกระจกเงาสะทอนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป7นสิ่งสําคัญอย)างยิ่งที่จะนําไปใชแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด อันจะนําไปสู)การสรางคุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา สังคม และประเทศชาติต)อไป

ผูช)วยศาสตราจารย2 ดร.กฤษฎา ตันเปาว2
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ก

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผู)บริหาร
ส,วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนชั่น
ประวัติความเป7นมาและสภาพปFจจุบันมหาวิทยาลัยเนชั่น
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน2 พันธกิจ วัตถุประสงค2
เอกลักษณ2 อัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย
โครงสรางองค2กร
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปGดสอน
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารย2และบุคลากร
ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป,การศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเนชั่น
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ส,วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค1ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน
องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค2ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ)งชี้ของ สกอ.

17
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79
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116

ส,วนที่ 3 ภาคผนวก
ตารางขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเนชั่น (Common Data Set)

119

ข

บทสรุปผู)บริหาร
มหาวิทยาลัยเนชั่นไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ ซึ่งเป7นการประเมินผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2561 ซึ่งเป7นขอมูลการดําเนินงานระหว)างวันที่
1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยใชเกณฑ2การประเมินตามองค2ประกอบและตัวบ)งชี้ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดในระดับสถาบัน ซึ่งประกอบดวย 5 องค2ประกอบ 13 ตัวบ)งชี้
ไดแก) องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค2 ป ระกอบที่ 4 การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และองค2 ป ระกอบที่ 5 การบริ ห ารจั ด การ โดยมี
วัตถุประสงค2เพื่อนําเสนอระดับคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจดานต)างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป7นสถาบัน
ที่มุ)งเนนพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (สถาบันกลุ)ม ข)
รายงานผลการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ส)วน คือ ส)วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนชั่น ส)วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค2ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน ประกอบดวยองค2ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม องค2ป ระกอบที่ 5 การบริหารจั ดการ และตารางสรุปการประเมินตามองค2ป ระกอบ
คุณภาพเฉพาะตัวบ)งชี้ของ สกอ. และส)วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบดวย ตารางขอมูลพื้นฐาน (Common
Data Set) มหาวิทยาลัยเนชั่น
ผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2561 ในภาพรวมตามองค1ประกอบคุณภาพ
อยู,ในระดับ “ ดี ” คะแนนเฉลี่ย 4.21 พบว,า
1) ดานปFจจัยนําเขาอยู)ในระดับพอใช
มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 2.51
2) ดานกระบวนการอยู)ในระดับดีมาก
มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 5.00
3) ดานผลผลิตอยู)ในระดับดี
มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 4.07
และเมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค2ประกอบคุณภาพ พบว)า
องค2ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ย 3.48 ระดับพอใช
องค2ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ย 4.49 ระดับดี
องค2ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก
องค2ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก
องค2ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ย 4.62 ระดับดีมาก
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ส,วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัยเนชั่น
1.1 ประวัติความเป=นมาและสภาพป>จจุบันมหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว)า “มหาวิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปGด
การเรียนการสอน ตั้งแต)ป, พ.ศ. 2531 ดําเนินการเริ่มแรกโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549
ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก “วิทยาลัยโยนก” เป7น
“มหาวิทยาลัยโยนก”
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึ กษาธิการ โดยคํ าแนะนํา ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอนุญาตให มหาวิทยาลัยโยนก เปลี่ยนชื่อเป7น “มหาวิทยาลัยเนชั่น”
มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น เป7 น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมุ) ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพใหแก) สั ง คมดวย
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ)งเนนใหนิสิตเป7นนักคิด ใฝXรู ทั้งในดานวิชาการ และการประยุกต2ใชกับกิจกรรม
ฝYกใหนิสิ ต มี ป ระสบการณ2 จ ริงสามารถนํ า ความรู ไปใชในการปฏิ บั ติ ห นาที่ การงานไดอย) า งมี ป ระสิทธิ ภ าพ
มีภูมิทัศน2ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศเอื้อต)อการเรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
“อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีความใกลชิดกับคณาจารย2 อีกทั้งยังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานต)างๆ อาทิ หองสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 หองปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเนชั่นตั้งอยู) ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน1 พันธกิจ วัตถุประสงค1
ปรัชญา
“ปFญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life)
ปณิธาน
มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น มุ) ง มั่ น ในการสรางสรรค2 บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพดวยการเรี ย นการสอนที่ เ นนผล
(Outcome – Based Learning) เป7นสําคัญ ใหการอบรมและฝYกฝนที่เนนวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”
วิสัยทัศน2 (Vision)
“มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ)งสรางเสริมการเรียนรูดวยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝXเรียนรูต)อเนื่อง”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2 รวมทั้งถ)ายโอนความรู และใหบริการเชิงวิชาการ วิชาชีพ
แก)สังคม
3. สนับสนุนการถ)ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปFญญาทองถิ่น
4. บริหารจัดการองค2กรใหเขมแข็ง และเติบโตอย)างมีคุณภาพ
2

วัตถุประสงค2 (Objective)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานวิชาการ ความชํานาญในวิชาชีพ ใฝXเรียนรูและมีคุณธรรม
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถถ)ายโอนความรูใหสังคม
3. เพื่อสนับสนุนการถ)ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปFญญาทองถิ่นใหสืบเนื่อง
4. บริหารจัดการองค2กรใหมีความเขมแข็ง ในดานบุคลากรและดานปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเติบโต
อย)างมีคุณภาพ
1.3 เอกลักษณ1 อัตลักษณ1ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ2
เอกลักษณ2ของมหาวิทยาลัย คือ “เรียนกับมืออาชีพ และบัณฑิตจิตอาสา”
อัตลักษณ2
1. ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skills)
2. ทักษะดานการสื่อสาร (Communication Skills)
3. ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Skills)

3

1.4 โครงสร)างองค1กร

4

1.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
1. อธิการบดี
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2
3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร2
4. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
5. คณบดีคณะนิเทศศาสตร2
6. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร2
7. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
8. ผูอํานวยการสํานักบริหาร
9. ผูอํานวยการศูนย2การศึกษาบางนา
10. นางพิมลพรรณ ฟูเต็มวงศ2
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1. ศ. (วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค2
2. ดร.แสงศรี
จิยะจันทน2
3. รศ.ดร.จิรศักดิ์
จิยะจันทน2
4. รศ.พรชัย
เทพปFญญา
5. คุณจีราวรรณ
บุญเพิ่ม
6. คุณนุจจรินทร2
ลภัณฑกุล
7. คุณวราพรรณ
ตันเปาว2
8. คุณดาวรุ)งรตา
วงษ2ไกร
9. รศ.ดร.กัญญามน
กาญจนาทวีกุล
10. ศ.ดร.อํานาจ
วงษ2บัณฑิต
11. ศาสตราจารย2เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว2
12. ผศ.ดร.กฤษฎา
ตันเปาว2
13. อาจารย2รุ)งรัตน2
ธนบดีธาดา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปDดสอน
หลักสูตรการเรียนการสอน ปการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร2

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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1.7 จํานวนนักศึกษา
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2561
คณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
คณะนิเทศศาสตร1
- นิเทศศาสตร2
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1
- บริหารธุรกิจ
- การบัญชี
- รัฐประศาสนศาสตร2
- วิทยาการคอมพิวเตอร2
- คอมพิวเตอร2ธุรกิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร1
- สาธารณสุขศาสตร2
ระดับปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

251
59
98
54
21
6
142

5
636
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1.8 จํานวนอาจารย1และบุคลากร
จํานวนอาจารย1 ปการศึกษา 2561
สายวิชาการ (ตําแหน,งทางวิชาการ)
อาจารย1
คณะวิชา
ตรี โท เอก
คณะนิเทศศาสตร2
6
1
คณะบริหารธุรกิจและ
27 8
รัฐประศาสนศาสตร2
คณะศิลปศาสตร2และ
8
3
วิทยาศาสตร2
คณะสาธารณสุข
3
ศาสตร2
รวม
44 12

ผู)ช,วยศาสตราจารย1
ตรี
โท เอก
1

รองศาสตราจารย1
ตรี
โท เอก

7
37

1
1

1

รวม

13

1

2

1

1

5

2

1

62

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2561 จํานวน 35 คน ประกอบด)วย
ต่ํากว)าปริญญาตรี
จํานวน 3 คน
ปริญญาตรี
จํานวน 18 คน
ปริญญาโท
จํานวน 14 คน
1.9 ข)อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
1.9.1 งบประมาณ
*งบประมาณ ปการศึกษา 2561
ประมาณการรายได
59,956,000
ประมาณการค)าใชจ)าย
90,229,647.92
ประมาณการรายไดต่ํากว)าค)าใชจ)าย
(30,273,647.92)

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ อยู)ระหว)างการตรวจสอบบัญชี
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1.9.2 อาคารสถานที่
มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ตั้ ง อยู) ใ นบริ เ วณที่ ก วางขวาง มี ภู มิ ทั ศ น2 ส วยงาม ระบบสาธารณู ป โภคที่ ดี
การคมนาคมสะดวกสบาย และอยู)ใกลกับสถานที่ราชการของจังหวัดลําปางคือ ศูนย2ราชการจังหวัดลําปาง
สํานักงานขนส)งจังหวัดลําปาง
มหาวิทยาลัยไดจัดอาคารสถานที่ อาคารเรียน มีดังต)อไปนี้
ชื่ออาคาร
จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
1. อาคารคณะบริหารธุรกิจชุมพล พรประภา
3,830
2. อาคารคณะนิเทศศาสตร2และสังคมศาสตร2และมนุษยศาสตร2
4,300
3. อาคารเอนกประสงค2
3,700
4. อาคารหอสมุด ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
556
5. อาคารมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
948
6. อาคารศูนย2นักศึกษาคริสเตียน (CSC)
801
7. อาคารกีฬาและสระว)ายน้ําประยุทธ-สุวิมล มหากิจศิริ
1,895
8. อาคารหอพัก 1
2,150
9. อาคารหอพัก 2
2,150
ศูนย2การจัดการศึกษานอกที่ตั้งเนชั่นบางนา กรุงเทพมหานคร
ศูนย2เนชั่นบางนาตั้งอยู) ณ อาคารเนชั่ น มีพื้นที่ใหบริการทั้งหมด 11 ชั้น ประกอบดวย หองเรีย น
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 หองสมุด หองพยาบาล นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรอบใหเอื้อต)อการเรียนการสอนและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา
มีบริการช)องทางความสะดวกปลอดภัย อีกทั้งยังใชประโยชน2ในอาคารของบริษัทในเครือเนชั่นในการเพิ่ม
ทักษะการเรียนรูในสถานที่ปฏิบัติงานจริง
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ข)อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น
ข)อเสนอแนะ
องค1ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. มหาวิทยาลัยควรมีการส)งเสริม กระตุนให
คณาจารย2 มีกํ าลั ง ใจในการผลิ ตผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงการกํากับ ติดตาม การสราง
ผลงานทางวิชาการใหเป7นไปตามแผน

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

1. มหาวิทยาลัยมีการส)งเสริมใหอาจารย2ผลิตผล
งานทางวิ ช าการดวยมี ป ระกาศที่ เ กี่ ย วของ
จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น มี ก ารประชุ ม
กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน
2. มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
การผลิตผลงานวิชาการ และการพัฒนาเพื่อเขา
สู)ตําแหน)าทางวิชาการ
2. มหาวิทยาลัยมุ)งเนนการฝYกทักษะดาน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ โดยมีโปรแกรมสําเร็จรูปให
ภาษาอังกฤษโดยกําหนดเป7นรายวิชาในหมวด
นักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และมีการ
วิชาการศึกษาทั่วไป จํานวน 4 รายวิชา ไดแก)
ประเมินความกาวหนาความสําเร็จของตนเอง ENGL1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ดังนั้นจึงควรโนมนาวใหนักศึกษาเห็น
ENGL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ความสําคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น และ
ENGL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีการ
และ ENGL1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดําเนินการต)อไป เนื่องจากทักษะดาน
4 และมีประกาศการสอบทักษะดาน
ภาษาอังกฤษเป7นอัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษของนิสิตประจําทุกภาคเรียน

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/
ไม,บรรลุ

1. หลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการไม)นอยกว)า
รอยละ 80 ของ
แผนงานหลักสูตร
2. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานทุกระดับ
อย)างนอยป,ละ 2 ครั้ง
1. ทุกหลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอน
ดานภาษาอังกฤษตาม
แผนหลักสูตร
2. รายงานผลการ
ทดสอบความรูดาน
ภาษาอังกฤษของนิสิต

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

บรรลุ

1. นิสิตไดพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาหมวด
การศึกษาทั่วไป จํานวน 4
รายวิชา
2. นิสิตไดรับการทดสอบความรู
ดานภาษาอังกฤษเพื่อดูแนวโนม
การพัฒนาทุกภาคการศึกษา
และทดสอบความรูก)อนสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ2ของ

บรรลุ
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ข)อเสนอแนะ

3. มหาวิทยาลัยควรมีโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาตนเอง และทักษะชีวิตในการ
ทํางานร)วมกับผูอื่น

4. มหาวิทยาลัยควรตระหนักในการสราง
ความโดดเด)นที่เป7นเอกลักษณ2ของแต)ละ
หลักสูตรเพื่อการประชาสัมพันธ2เชิงรุก

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงระดับอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณส)งเสริมการ 1. มีผลการดําเนินงาน 1. มี การดํ า เนิ น งานกิ จ กรรม
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตทั้ง 5
ไม)นอยกว)ารอยละ 80 พัฒนานิสิตครบทั้ง 5 ดานตาม
ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการ
ของแผนงาน
มาตรฐานการเรี ยนรู โดยมีส) ว น
จัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปใน
งานกิจการนิสิตเป7นผูรับผิดชอบ
รายวิชา LEAC 100 และ LEAC 200 การ
หลั ก ร) ว มกั บ คณะวิ ช า ในการ
เรียนรูผ)านกิจกรรม
ดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ร)วมกับชุมชน
โดยมีการดําเนินงานทั้งหมด 14
ทองถิ่น ในการอนุรักษ2ศิลปวัฒนธรรม และ
โครงการ ดวยคะแนนประเมิ น
สิ่งแวดลอม ควบคู)กับการเรียนการสอนใน
โครงการ 4.34 จาก 5 ระดับ
รายวิชาเรียนรูผ)านกิจกรรม
คะแนน
1. มหาวิทยาลัยส)งเสริมใหหลักสูตรจัดการเรียน 1. ทุกหลักสูตรมี
1. หลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนเรียนรูผ)านประสบการณ2จริงใน
ประเด็นเอกลักษณ2
การสอนในรายวิชาที่สอดคลอง
ลักษณะ WIL โดยมีการทํางานร)วมกับ
ประจําหลักสูตร
กับเอกลักษณ2และอัตลักษณ2ของ
หน)วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนตาม 2. มีการติดตามผลการ หลักสูตรและมหาวิทยาลัย และ
บริบทของแต)ละหลักสูตร
ดําเนินงาน อย)างนอย รายงานผลต)อกรรมการบริหาร
ป,ละ 2 ครั้ง

บรรลุ/
ไม,บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
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ข)อเสนอแนะ
องค1ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. ควรมีการดําเนินการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
ตามระบบและกลไกที่กําหนดไว

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

1. มหาวิทยาลัยมีการส)งเสริมสนับสนุนให
คณาจารย2มีการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค2เพื่อนําไปใชประโยชน2 ตลอดจนมี
การจดสิทธิบัตรตามระบบกลไกที่กําหนดไว
2. มีการอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานงานวิจัยใหแก)บุคลากร
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ2
เผยแพร)ผลงานของบุคลากร

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/
ไม,บรรลุ

1. คณาจารย2ผลิต
งานวิจัย งาน
สรางสรรค2 และมีการ
ตีพิมพ2เผยแพร)เพิ่มขึ้น
2. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย)างนอยป,
ละ 2 ครั้ง

1. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการ
ในยุทธศาสตร2ที่ 3 การผลิตและ
พัฒนางานวิจัยในระดับทองถิ่น
และประเทศ เพื่อกําหนดให
อาจารย2ผลิตผลงานตามขอตกลง
ภาระงาน
2. มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อติดตาม
การดําเนินงานในระดับหลักสูตร
และคณะวิชา
3. มีการจัดกิจกรรมอบรมความรู
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- การผลิตผลงานวิชาการและ
พัฒนาไปถึงการจดสิทธิบัตรใน
โครงการเตรียมความพรอมใน
การเขาสู)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 ตันเปาว2ไดรับจดลิขสิทธิ์
หนังสือจํานวน 1 เล)ม
องค1ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. ควรเพิ่มการใหบริการเชิงพาณิชย2เพื่อ
สรางรายไดใหกับสถาบันและคณะวิชา

1. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือข)ายความ
ร)วมมือกับหน)วยงานภายนอกเพื่อสรางรายได
ใหกับสถาบัน

1. เครือข)ายความ
ร)วมมือกับหน)วยงาน
ภายนอกอย)างนอย 1
แห)ง เพื่อสรางรายได
2. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย)างนอย
ป,ละ 2 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมีเครือข)ายทาง
การศึกษาในหลายเครือข)ายที่
เนนดานการสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการตามบริบทของ
หลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองความ
ตองการของสังคมในการผลิต
บัณฑิต จากการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผูรับใบอนุญาต และ

บรรลุ
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ข)อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/
ไม,บรรลุ

การเปลี่ยนแปลงทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในป,การศึกษา
2561 ที่มุ)งสู)การเป7น
สถาบันการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร2สุขภาพ ทําใหการ
สรางเครือข)ายบริการวิชาการ
เพื่อสรางรายไดนั้น ยังอยู)ระยะ
ปรับตัวทั้งหลักสูตร นโยบาย
และเครือข)าย ทําใหความ
เขมแข็งของเครือข)ายบริการ
วิชาการเพื่อมุ)งเชิงพาณิชย2และ
สรางรายไดจากการบริการ
วิชาการนั้นยังอยู)ในระยะพัฒนา
เครือข)าย แต)มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร อย)างนอย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการ
พัฒนาหลักสูตรใหม) ที่มีการสราง
เครือข)ายอย)างต)อเนื่อง เพื่อเปGด
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ข)อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ/
ไม,บรรลุ

หลักสูตรใหม)ที่มีศักยภาพและ
พรอมทํางานร)วมกับเครือข)าย
อย)างเขมแข็งในป,การศึกษาต)อไป
องค1ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มหาวิทยาลัยควรมีการนําภูมิปFญญาของ 1. มหาวิทยาลัยโดยส)วนงานกิจการนิสิตมี
ทองถิ่นมาสรางความเชื่อมโยงกับการบริการ แผนงานกิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปะและ
วิชาการและวิจัย อันจะเป7นแนวทางในการ วัฒนธรรม ภูมิปFญญาทองถิ่น และอนุรักษ2
สรางรายไดใหกับชุมชนใหสามารถพึ่งพา
สิ่งแวดลอม ร)วมกับชุมชน
ตนเองไดอย)างยั่งยืน
อย)างต)อเนื่อง ผ)านโครงการพัฒนานิสิต และ
การบริการวิชาการ ที่เชื่อมโยงชุมชน วัด
องค2กรปกครองส)วนทองถิ่น

1. ผลการคนหาและ
การวิเคราะห2สรุปแนว
ทางการดําเนินงาน
2. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอ 1
อย)างนอยป,ละ 2 ครั้ง

องค1ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดแนวทางใน 1. วิเคราะห2และประกาศประเด็นความเสี่ยง 1. แผนงานบริหาร
การบริหารความเสี่ยงใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ประจําป,การศึกษา
ความเสี่ยง
2. จัดทําแผน/แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2. มีการติดตาม การ

1. มหาวิทยาลัยมีเครือข)ายความ
ร)วมมือกับหน)วยงานรอบ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย วัด
ชุมชน โรงพยาบาล องค2กร
ปกครองส)วนทองถิ่น เพื่อร)วมกัน
พัฒนาชุมชน และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปFญญาทองถิ่น
2. มีการติดตามการผล
ดําเนินงานอย)างต)อเนื่อง

บรรลุ

1. มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง
2. มีการติดตามผลการ

บรรลุ
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ข)อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรมดําเนินงานพัฒนา
และกําหนดผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินงาน ติดตาม รายงานผลการ
ดําเนินงาน

2. มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับ ติดตาม
ส)งเสริม สนับสนุนใหทุกคณะฯ ดําเนินการ
วิเคราะห2ขอมูลทางการเงิน เพื่อนํามาใชใน
การตัดสินใจในการบริหารจัดการ

คณะวิชาร)วมกับส)วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ
วิเคราะห2ขอมูลทางการเงินเพื่อนํามาใชเป7น
แนวทางในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
หลักสูตร คณะวิชา และส)วนงานที่เกี่ยวของ

ตัวบ,งชี้ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินงานตามประเด็นความ
เสี่ยงในที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยจํานวน 5 ครั้ง
3. มีรายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงทุกประเด็น
ความเสี่ยง
1. รายงานผลการ
1. ส)วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ
วิเคราะห2ทางการเงิน จําแนกขอมูลทางการเงินใหคณะ
ระดับคณะวิชา และ
วิชา และร)วมกันวิเคราะห2ขอมูล
สถาบัน
ทางการเงิน
2. มีการติดตามการ
2. คณะจัดทําแผนงบประมาณ
ดําเนินงานในที่ประชุม การเงิน
กรรมการบริหาร
3. รายงานผลการติดตามการ
มหาวิทยาลัยอย)างนอย ดําเนินงานในที่ประชุม
ป,ละ 2 ครั้ง
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

บรรลุ/
ไม,บรรลุ

ดําเนินงานอย)างนอย
ป,ละ 4 ครั้ง
3. รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง
ทุกประเด็น

บรรลุ
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ส,วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค1ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน
องค1ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ,งชี้ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ,งชี้
ผลลัพธ1
การประเมินตนเอง
เปOาหมายปการศึกษา
2561
ระดับคะแนน 3.51

บรรลุเปOาหมาย/ไม,บรรลุ
เปOาหมาย
บรรลุเป~าหมาย

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
3.59

เปOาหมายปการศึกษา
2562
3.51

ผลการดําเนินงาน
ในป, ก ารศึ ก ษา 2561 มหาวิ ทยาลั ย เนชั่ น เปG ด การเรี ย นการสอนทั้ งสิ้ น จํ า นวน 9 หลั กสู ต ร
แบ)งออกเป7นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร หลักสูตรทั้งหมดผ)านเกณฑ2
มาตรฐานหลักสูตร รวมจํานวน 9 หลักสูตร และมีผลรวมของค)าคะแนนประเมินตนเองของทุกหลักสูตรเท)ากับ
3.59
ข)อมูลพื้นฐาน
จํานวนหลักสูตรที่เปDดสอนทั้งหมด
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

คะแนนประเมิน

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
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

3.84
3.40

จํานวนหลักสูตรที่ผ,านการกํากับมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
จํานวนหลักสูตรทีไ่ ม,ผ,านการกํากับมาตรฐาน
-ระดับปริญญาตรี
-ระดับปริญญาโท
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม

9
7
2
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,งชี้ 1.2
ชนิดของตัวบ,งชี้

อาจารย1ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ป>จจัยนําเข)า

เกณฑ1การประเมิน :
โดยการแปลงค)ารอยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป7นคะแนนระหว)าง 0 - 5
เกณฑ1เฉพาะสถาบันกลุ,ม ข และ ค2
ค)ารอยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเป7นคะแนนเต็ม 5 = รอยละ
40 ขึ้นไป
การประเมินตนเอง
เปOาหมายปการศึกษา
2561
รอยละ 30

บรรลุเปOาหมาย/ไม,บรรลุ
เปOาหมาย
ไม)บรรลุ

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
3.02

เปOาหมายปการศึกษา
2562
รอยละ 30

ผลการดําเนินงาน
ในรอบป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีจํานวนอาจารย2 รวมทั้งสิ้น 62 คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 15 คน คิดเป7นรอยละ 24.19 ค)ารอยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเป7น
คะแนนเต็ม 5 เท)ากับรอยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคํานวณค)ารอยละของอาจารย2วุฒิปริญญาเอกเท)ากับ 3.02
แบบรายงานอาจารย1ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่

ชื่อ-สกุล

คณะวิชา

น)อย

6 เดือน

9-12 จํานวน

กว,า 6

ขึ้นไปแต,

เดือน

เดือน

ไม,ถึง 9
เดือน

(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

บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2

1

ปFตตพงศ2
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ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่

ชื่อ-สกุล

คณะวิชา

น)อย

6 เดือน

9-12 จํานวน

กว,า 6

ขึ้นไปแต,

เดือน

เดือน

ไม,ถึง 9
เดือน

(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.จุรยี 2

สรอยเพชร

ศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2

1

14 อ.ดร.พิศิษฐ2

ยอดวันดี

ศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2

1

สาธารณสุขศาสตร2

1

15 รศ.ดร.สุดารัตน2 สิทธิสมบัติ

รวม

15

ค,าร)อยละของอาจารย1ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คิดเป=นร)อยละ 24.19

คะแนนที่ได)

3.02 คะแนน
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1.2-1
ขอมูลบุคลากร (สายอาจารย2) ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Personel_QA.xlsx
1.2-2

รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หนา 12-13
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Comart.pdf

1.2-3

รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561
หนา 14-16
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Business.pdf

1.2-4

รายงานผลการดําเนินงาน คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา 2561
หนา 8-9
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Liberal&Science.pdf

1.2-5

รายงานผลการดําเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หนา 20-21
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Public_Health.pdf

21

ตัวบ,งชี้ 1.3
ชนิดของตัวบ,งชี้

อาจารย1ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน,งทางวิชาการ
ป>จจัยนําเข)า

การประเมินตนเอง
เปOาหมายปการศึกษา
2561
รอยละ 40

บรรลุเปOาหมาย/ไม,บรรลุ
เปOาหมาย
ไม)บรรลุเป~าหมาย

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
0.81

เปOาหมายปการศึกษา
2562
รอยละ 40

ผลการดําเนินงาน
ในรอบป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่นมีอาจารย2ทั้งสิ้น 62 คน มีอาจารย2ที่ดํารงตําแหน)งทาง
วิชาการ 6 คน แบ)งออกเป7น ผูช)วยศาสตราจารย2 3 คน รองศาสตราจารย2 3 คน คิดเป7นรอยละ 9.68
ค)ารอยละของอาจารย2ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน)งทางวิชาการที่กําหนดใหเป7นคะแนนเต็ม 5 เท)ากับรอยละ
60 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคํานวณค)ารอยละของอาจารย2ที่ดํารงตําแหน)งทางวิชาการ เท)ากับ 0.81
แบบรายงานอาจารย1ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน,งทางวิชาการ
ตําแหน,งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ.
ที่

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

ชื่อ-สกุล

อ.อดิศักดิ์
ดร.พสุ
อ.นิฤมล
อ.สิทธิโชค
อ.คนึงนิจ
อ.ธีร2
อ.รัตนาวดี
อ.เถลิงศักดิ์
อ.จักรกฤษณ2
ดร.เสาวพงษ2
อ.ปริศนา
Mrs.Surja

13 อ.ศิรินธร

จําปาทอง
ชัยเวฬุ
หิรัญวิจติ รภรณ2
โควาบุญพิทักษ2
ติกะมาตย2
คันโททอง
ลําพาย
สุทธเขต
ตันติพงศ2
ยมาพัฒน2
เขียวอุไร
Mintani
อุทิศชลานนท2

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ศ.
น)อย
กว,า 6

6 เดือนขึ้นไป
แต,ไม,ถึง 9

เดือน

เดือน

9 -12
เดือน

จํานวน
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตําแหน,งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ.
ที่

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ-สกุล

อ.นงลักษณ2
อ.วีระพันธ2
อ.พัชรีภรณ2
อ.ภควัตร
อ.ชินพันธ2
อ.ดรรชกร
อ.สวรัย
อ.สุรสิทธิ์
ดร.ดนัย
ดร.ภาวนา
ดร.ฑัตษภร
ดร.ศศิชา
ดร.ตะวันฉาย
อ.อัศนีย2
ผศ.ดร.กฤษฎา
อ.วิเชพ
ผศ.บุรินทร2
อ.เกศริน
อ.พัฒณัฏฐ2
อ.ศศิวิมล
อ.ลัดดาวรรณ
อ.ดวงเดือน
อ. เรณู
อ. กาญจนา
อ. ศรีสุดา
ดร.จุมพล
อ.อาภาพร
อ.ศรีเพชร
อ.ปฎิญญา
อ.ภฎะ
พลตรี ดร.วัลลภ

สุวรรณวิชิตกุล
แกวรัตน2
หรพรอม
ใจสิน
โรจนไพบูลย2
ศรีไพศาล
นัยนานนท2
ธนสมบูรณ2กิจ
ปFตตพงศ2
เตชะวิมล
ศรีสุข
วงศ2ไชย
มิตรประชา
ณ น)าน
ตันเปาว2
ใจบุญ
รุจจนพันธุ2
อินเพลา
เทพอัตถาพร
แรงสิงห2
เรือนทัศนีย2
พิมพ2ตะครอง
อินทะวงศ2
ศรีชัยตัน
เทพแปง
ไชยวงศ2
ยกโต
สรอยชื่อ
ธรรมเมือง
รองรัตน2
มณีเชษฐา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ศ.
น)อย

6 เดือนขึ้นไป

9 -12

จํานวน

กว,า 6

แต,ไม,ถึง 9

เดือน

(คน)

เดือน

เดือน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตําแหน,งทางวิชาการ
อ. ผศ. รศ.
ที่

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ศ.

ชื่อ-สกุล

น)อย

6 เดือนขึ้นไป

9 -12

จํานวน

กว,า 6

แต,ไม,ถึง 9

เดือน

(คน)

เดือน

เดือน

45

ผศ.ดร.ศิริพร

เสริตานนท2

1

46

รศ.พนิดา

สินสุวรรณ

1

47

ดร.กาญจนา

ภาสุรพันธ2

1

48

ดร.จุรีย2

สรอยเพชร

1

49

ดร.พิสิษฐ2

ยอดวันดี

1

50

อ.ชัญญานุช

แซ)ตั้ง

1

51

อ.ธวัชชัย

แสนชมภู

1

52

อ.นภาพร

วรรณศรี

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.สุดารัตน2

สิทธิสมบัติ

1

60

อ.นิภรดา

ยาวิราช

1

61

อ.ธณกฤษ

หมื่นกอนแกว

1

62

รศ.จิราพร

สุวรรณธีรางกูล

1

รวม

56

รวมทั้งสิ้น
ค,าร)อยละของอาจารย1ประจําคณะ
ที่ดํารงตําแหน,งทางวิชาการ

3

3

0

62

62

6 คน
0.81
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1.3-1
ขอมูลบุคลากร (สายอาจารย2) ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Personel_QA.xlsx
1.3-2

รายงานผลการดําเนินงาน คณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หนา 14-15
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Comart.pdf

1.3-3

รายงานผลการดําเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561
หนา 17-20
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Business.pdf

1.3-4

รายงานผลการดําเนินงาน คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา 2561
หนา 10-11
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Liberal&Science.pdf

1.3-5

รายงานผลการดําเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หนา 22-23
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_SAR_Public_Health.pdf
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ตัวบ,งชี้ 1.4
ชนิดของตัวบ,งชี้
การประเมินตนเอง
เปOาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
บรรลุเปOาหมาย/
ไม,บรรลุเปOาหมาย
บรรลุเป~าหมาย

คะแนนที่
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2562
6 ขอ

เกณฑ1มาตรฐาน :
1. จัดบริการให)คําปรึกษา แนะแนวด)านการใช)ชีวิต และการเข)าสู,อาชีพแก,นิสิตในสถาบัน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก)นิสิต โดยนิสิต
สามารถขอรับบริการไดทั้งที่หน)วยงานโดยตรงและช)องทางอื่นๆ ดังนี้
1) การขอรับบริการจากหน)วยงานส)วนกลางของมหาวิทยาลัยไดที่ส)วนงานกิจการนิสิต ประกอบดวย
การใหบริการ ดังนี้
1.1 งานสวัสดิการและการบริการนิสิต ใหบริการ
1.1.1 การใหคําปรึกษาดานทหาร เช)น การสมัครเป7นนิสิตวิชาทหาร การขอผ)อนผัน การขอ
ผ)อนผันการฝYกภาคสนาม ฯลฯ
1.1.2 การใหบริการดานประกันอุบัติเหตุ
1.1.3 การใหบริ การดานการรั กษาพยาบาลเบื้ องตน และการใหคํ า แนะนํ า เรื่ องสุ ขภาพ
อนามัย ของนิ สิ ต และบุ คลากร โดยพยาบาลวิช าชี พ ดํ า เนิ น การโดยอาจารย2ป ระคณะพยาบาลและคณะ
วิทยาศาสตร2สุขภาพ
1.1.4 การใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานทุนการศึกษา
1.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ใหบริการ
1.2.1 การใหคําปรึกษาทางดานการประกอบอาชีพ การสมัครงาน
1.2.2 การศึกษาต)อ
1.2.3 การใหคําปรึกษาเรื่องส)วนตัว ดานสังคม บุคลิกภาพ และการใชชีวิต
1.3 งานกิจกรรมนิสิต ใหบริการ
1.3.1 ใหคําปรึกษาดานกิจกรรมต)างๆ ของนิสิต เช)น สโมสรนิสิต ชมรม การเบิกจ)าย-คืนเงิน
การติดต)อประสานงานกับหน)วยงานทั้งภายในและภายนอก การเขียนโครงการ
2) ช)องทางการใหบริการ ส)วนงานกิจการนิสิตที่จัดไวใหบริการ ประกอบดวย ทางโทรศัพท2 หองประชุม
หองใหคําปรึกษา และผ)านทางสังคมออนไลน2 นอกจากนี้ส)วนงานกิจการนิสิตมีบริการขอมูลข)าวสารที่เป7น
ประโยชน2ต)อนิสิต โดยมีการเผยแพร)ประชาสัมพันธ2ที่นิสิตสามารถเขาถึงขอมูลข)าวสารไดรวดเร็ว ทันสมัย และ
เขาถึงไดหลายช)องทาง ประกอบดวย สื่อสังคมออนไลน2แบบกลุ)ม
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2.1 งานสวัสดิการและการบริการนิสิต ใหบริการขอมูลข)าวสารดานการขอผ)อนผันทหาร ดาน
กองทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. หรือ กรอ.) ดานการประกันอุบัติเหตุ
การรักษาสุขภาพ
2.2 งานแนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ดํ า เนิ น การเผยแพร) ข อมู ล และข) า วสารต) า งๆ ที่ เ ป7 น
ประโยชน2สําหรับนิสิต ไดหลายช)องทางทางสื่อสังคมออนไลน2 เช)น Facebook ไลน2
2.3 งานกิจกรรมนิสิต ใหบริการขอมูลข)าวสารดานกิจกรรมนิสิต โดยมีการประชาสัมพันธ2ขอมูล
ข)าวสารผ)าน www.nation.ac.th
2.4 งานส)งเสริมศักยภาพและพัฒนาวินัย ใหบริการขอมูลข)าวสารดานวินัยนิสิต เพื่อช)วยใหนิสิต
ใชชีวิตอยู)ในมหาวิทยาลัยไดอย)างปกติสุข โดยการเผยแพร)ความรู ระเบียบที่นิสิตควรทราบ
3) ส)วนงานกิจการนิสิตมีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาประสบการณ2ทางวิชาการและวิชาชีพแก)นิสิต โดย
มีงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป7นหน)วยงานที่ทําหนาที่ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป,
2561 เพื่ อใหขอมู ล ความรู เกี่ ย วกั บ การใชชี วิ ตในมหาวิ ท ยาลั ย การใหบริ ก ารดานต) า งๆ ในมหาวิ ทยาลั ย
กฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู)ในมหาวิทยาลัย อัน
จะส)งผลต)อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต ตลอดจนการใชชีวิตอยู)ในมหาวิทยาลัยไดอย)างมีความสุข และ
ประสบความสําเร็จ ในวันปฐมนิเทศ และคณะต)างๆ ไดมีการแต)งตั้งอาจารย2ที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาดานการ
เรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยใหกับนิสิต
มีการแต)งตั้งอาจารย2ที่ปรึกษาประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-1-1) และมีการจัดบริการใหคําปรึกษาเมื่อ
นิสิตมาปรึกษาในเรื่องต)างๆ ดังนี้ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ ดานการเรียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การ
ใชชีวิตในหอพัก เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การผ)อนผัน การเขารับราชการทหาร ตลอดจนใหคําปรึกษา
เรื่องเพื่อนร)วมในสถานศึกษา โดยจัดทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษา เพื่อใหนิสิตและผูใหคําปรึกษากรอก
รายละเอี ย ดของนิ สิ ต และมี ก ารบั น ทึ ก รายการพบอาจารย2 ที่ป รึ ก ษาในแต) ล ะครั้ ง (1.4-1-1และ 4.1-1-2)
นอกจากนี้ไดจัดใหมีโครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพรอมในการกาวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากร
จาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จํานวน 3 ท)าน ในหัวขอ เทคนิคการเขียน Resume อย)างไรใหไดงาน และหัวขอ
มาเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ2งานอย)างมืออาชีพกันเถอะ ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-1-3) เพื่อเป7นแนวทางให
นิสิตเขาสู)อาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข

รายการหลักฐานอ)างอิง

1.4-1-1 การใหคําปรึกษาระดับคณะวิชา
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1
คําสั่งแต)งตั้งอาจารย2ที่ปรึกษาของแต)ละหลักสูตร
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.5-16%20Advisor%20of%20Curriculum.pdf
ตัวอย)าง บันทึกขอมูลประวัติ ประจําตัวนิสิต และการใหคําปรึกษา
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/Example_information%20of%20student.pdf

คณะนิเทศศาสตร1
รายงานการประชุมการคณะนิเทศศาสตร2 ครั้งที่ 7/2561วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 วาระ 4.4
หนา 31 กําหนดอาจารย2ที่ปรึกษาป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Meeting-7-61..17-7-2561.pdf
แบบขอมูลประวัติ (การเรียน ขอมูลส)วนตัวของนิสิต)
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Student%20history.pdf
แบบบันทึกการใหคําปรึกษาแก)นิสิตคณะนิเทศศาสตร2
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Student%20history.pdf
บรรยากาศการใหคําปรึกษาแก)นิสิตแบบกลุ)ม/กิจกรรมการลงทะเบียนแบบกลุ)ม
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Register%20as%20a%20group-2561.pdf
คณะวิทยาศาสตร1สุขภาพ
รายงานการประชุ ม คณะวิ ทยาศาสตร2 สุ ขภาพ ครั้ งที่ 8/2561 เมื่ อวั น ที่ 8 สิ งหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3.2.1.2 การกําหนดและมอบหมายหนาที่อาจารย2ที่ปรึกษาของนิสิต
ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Meeting%20Report%20Public%20Health%202561_60.8%20(%208%20August%20%2
061).pdf

บันทึกการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแก)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 “เตรียมความพรอมในการกาวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Concluding%202561.pdf
2. มีการให)ข)อมูลของหน,วยงานที่ให)บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล,งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก,นิสิต
ผลการดําเนินงาน
ส) ว นงานกิ จ การนิ สิ ต มี ก ารใหขอมู ล ของหน) ว ยงานที่ ใ หบริ ก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร
รวมทั้งแหล)งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา แก)นิสิต โดยจัดโครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพรอมใน
การกาวสู)การสมัครงาน” ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-2-1) นอกจากนี้ไดมีการปGดประกาศเพื่อแจงขอมูล
แหล)งงาน ใหนิสิตที่สนใจทํางานวันเสาร2และอาทิตย2 หรือทํางานตอนเย็นหลังจากเลิกเรียน เช)น รานอาหาร
หางสรรพสินคา รานคา เป7นตน และสื่อสารประกาศแหล)งรับสมัครงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของทาง สื่อสังคม
ออนไลน2ของมหาวิทยาลัย (1.4-2-2)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข

รายการหลักฐานอ)างอิง
1.4-2-1 โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพรอมในการกาวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Concluding%202561.pdf
1.4-2-2 ภาพถ)ายประกาศ แจงแหล)งงานใหนิสิต 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)อมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก,นิสิต
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานกิจการนักศึกษาไดมีการดําเนินการจัดโครงการปFจฉิมนิเทศนิสิต โดยมีวัตถุประสงค2เพื่อให
นิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีความรู ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่ถูกตองในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
ประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา ตลอดจนการจัดโครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพรอมในการกาว
สู)การสมัครงาน” ประจําป,การศึกษา 2561 ต)อการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
- โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพรอมในการกาวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-3-1 และ 1.4-3-5)
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- โครงการปFจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมก)อนสําเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-3-2)
- โครงการฝYกปฏิบัติวิชาชีพนิเทศศาสตร2 2561 (1.4-3-3)
- โครงการปFจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมในการกาวสู)วิชาชีพ คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัย
เนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 (1.4-3-4)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1.4-3-1 โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพรอมในการกาวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Concluding%202561.pdf
1.4-3-2 รายงานผลโครงการปFจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมก)อนสําเร็จการศึกษา ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.5-32%20Report%20last%20oreintation%202561.pdf
รายงานผลโครงการปFจฉิมนิเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นิสิตชั้นป,ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ป,
การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.5-33%20Report_post%20training%20_business%202561.pdf
1.4-3-3 การเตรียมความพรอมก)อนการฝYกประสบการณ2วิชาชีพและก)อนการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
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 โครงการปFจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมในการกาวสู)วิชาชีพ
คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Goodbye%20Senior%202561.pdf

1.4-3-5 ภาพถ)ายประกาศ แจงแหล)งงานใหนิสิต 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 ไดจัดประชุมและทําการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการบริการในขอ 1-3 ทุกขอ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ2 2562 วาระที่ 2
ขอ 2.1 (1.4-4-1) โดยมีผลการประเมินดังนี้
1) ดานการใหคําปรึกษาแก)นิสิต ประจําป,การศึกษา 2560มีผลประเมินการดําเนินการใหบริการ
ดานการใหคําปรึกษาและการจัดบริการ ไดรับระดับคะแนน 4.07 จากระดับคะแนน 5
2) ดานการใหขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และแหล)งงานฯ มีผลการประเมินการดําเนินงาน
ไดรับระดับคะแนน 3.82 จากระดับคะแนน 5
3) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก)นิสิต มีผลการประเมินการ
ดําเนินงาน ไดรับระดับคะแนน 3.89 จากระดับคะแนน 5
4) คะแนนผลการประเมินเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดานเท)ากับ 3.93 จากระดับคะแนน 5
นอกจากนั้นไดมีการสรุปประเด็นของแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน ดังนี้
1) ควรแต)งตั้งใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเขียนประวัติและเอกสารประกอบเพื่อการสมัครงาน
ใหแก)นิสิตชั้นป,ที่ 4 โดยใหมีการชี้แนะรายบุคคลตามความตองการของนิสิต
2) ดานการใหคําปรึกษาการจัดกิจกรรมยังคงเป7นของคณะกรรมพัฒนานิสิต ดานวิชาการเป7นหนาที่
ของหลักสูตร และใหมีการทํางานที่ประสานกันเหมือนที่ผ)านมา
3) จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก)นิสิต เป7นการจัดกิจกรรม
ร)วมกันของคณะวิชาและส)วนกลาง สําหรับการจัดในคณะวิชาขอใหมีการประชาสัมพันธ2ในส)วน
การเพิ่ม เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกเขาอบรม/สัมมนาร)วมกับคณะวิชาตามความตองการของนิสิต
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 13
กุมภาพันธ2 2562 วาระที่ 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 เพื่อส,งให)ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป=นไปตามความคาดหวังของนิสิต
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานกิจการนักศึกษาไดนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการให
ขอมู ล ในป, ก ารศึ ก ษาต) อ ไป เพื่ อ ส) ง ใหผลการประเมิ น สู ง ขึ้ น หรื อ เป7 น ไปตามความคาดหวั ง ของนิ สิ ต
โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 เพื่อหารือและแสดงความ
คิดเห็น ใหเป7น แนวทางในการพัฒ นาไปในทางที่ดี ขึ้นในการประชุ มคณะกรรมการกิจ กรรมนิ สิต ประจํา ป,
การศึกษา 2561 ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ2 2562
วาระที่ 2 ขอ 2.4 (1.4-5-1)
โดยมีการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษา 2562 บางโครงการ อันประกอบดวย
1) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป,การศึกษา 2561 ในส)วนของการบรรยายในประเด็นการให
ขอมูล เป~าหมาย และแนวทางระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป7นส)วนที่มีสาระสําคัญ
มาก แต)มีช)วงระยะเวลาสําหรับการบรรยายสั้นกินไป อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการดานเวลา
ในช)วงการลงทะเบียนรายชื่อผูเขาร)วมกิจกรรมของนิสิตใชเวลามากกว)าปกติ ทําใหมีการขยาย
เวลาการลงทะเบียนมากระทบต)อช)วงเวลาของพิธีการเปGดและการบรรยายเป7นอย)างมาก
ที่ประชุมจึงไดเสนอแนะใหมีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการดําเนินการลงทะเบียนและการแจกอาหาร
ว)างใหกับผูเขาร)วมกิจกรรมใหมีระยะเวลาที่กระชับรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการดําเนินการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ต)อไป โดยนําไปปรับปรุงกับทุกกิจกรรมที่มีการดําเนินการในการลงทะเบียนรายชื่อผูเขาร)วมกิจกรรม
2) การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อกิจการนิสิต ที่ประชุมไดมีการประเมินการ
ดํา เนิ นงานตามแผนปฏิบั ติการ พบว)า แผนพัฒ นากิจ กรรมนิ สิต 2561 นั้ น ไม)ส ามารถที่ จ ะ
ดําเนินการไดครบทุกกิจกรรม/โครงการ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานในป,การศึกษา 2562 เป7นไป
ตามเป~าหมาย/แผนงาน จึงขอใหมีการปรับปรุงแผนครึ่งป,ระยะ 6 เดือนหลังนั้นคือจะมีการ
พิ จ ารณาทบทวนการดํ า เนิ น งานเมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย นที่ 1/2562 และใหมี ก ารนํ า ผลเอาผลจาก
ขอเสนอแนะของนิสิตและ การประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมโครงการแต)ละ
โครงการของครึ่งป,มาปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
3) ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาในป,การศึกษาต)อไป
- ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินแผนงานทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป7นการพัฒนาแกไขปรับปรุง
แผนให ทันต)อสถานการณ2
- ควรมีช)องทางผ)านเว็บไซต2ใหศิษย2เก)าไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ และสา
หรับ เผยแพร)ขอมูลข)าวสารที่เป7นประโยชน2ต)อศิษย2เก)า และควรจัดทําฐานขอมูลศิษย2เก)าในระดับ
มหาวิทยาลัย
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– ควรใหนิสิตไดจัดทําประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของโครงการแผนการจัดกิจกรรม
กิจการ นิสิต เพื่อวิเคราะห2จุดแข็งจุดอ)อนของนิสิต การจัดกิจกรรมของนิสิต และนําไปจัดทํา
แผนการจัด กิจกรรมกิจการนิสิตในป,ต)อไป
- ควรจั ด กิ จ กรรม/โครงการ ที่ จ ะส) ง เสริ ม ใหนิ สิ ต มี คุ ณ สมบั ติ เ ป7 น ไปตามอั ต ลั ก ษณ2 ข อง
มหาวิทยาลัย เพิ่ม มากขึ้น และใหครอบคลุมตามอัตลักษณ2“บัณฑิตที่มีความโดดเด)นทางดาน
ภาษาอังกฤษ”
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 13
กุมภาพันธ2 2562 วาระที่ 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)ที่เป=นประโยชน1ในการประกอบอาชีพแก,ศิษย1เก,า
ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ทยาลัยเนชั่น โดยคณะวิชาไดดํ าเนิ นการใหขอมูล ความรูและดํ าเนิน การจัดโครงการพัฒนา
ประสบการณ2วิชาการและวิชาชีพแก)ศิษย2เก)า เพื่อใหไดรับความรูและประสบการณ2ในทักษะวิชาชีพตนเองและ
เพื่อใหศิษย2เก)าไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ2ทางวิชาการและวิชาชีพ 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 รอยเรื่องราวสู)...นักเขียนมืออาชีพ เมื่อวันศุกร2ที่ 21
กันยายน 2561 ณ หองประชุม 4201 อาคารคณะนิเทศศาสตร2 มีศิษย2เก)าเขาร)วมรับฟFงคือคุณสิริธิดา จันอู
มีบริการขอมูลข)าวสารที่เป7นประโยชน2ต)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
โครงการปFจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมในการกาวสู)วิชาชีพ ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5.3-1)
โดยมีวัตถุประสงค2เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติที่
ถูกตอง ในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพที่ตองการ อีกทั้งเพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
มีความพรอมในการกาวสู)วิชาชีพและทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและเพื่อกระตุนใหนักศึกษาที่กําลัง
สําเร็จการศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย)างมีจรรยาบรรณ
เว็บไซต2บริการขอมูลข)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
-มีบริการขอมูลข)าวสารที่เป7นประโยชน2ต)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
โครงการปFจฉิมนิเทศและเตรียมความพรอมในการกาวสู)วิชาชีพ
คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Goodbye%20Senior%202561.pdf
-เว็บไซต2บริการขอมูลข)าวสารต)างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร2
กลุ)ม Facebook ชื่อ “คณะสาธารณสุขศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น” สําหรับนักศึกษาปFจจุบัน
และศิษย2เก)าทุกคนของคณะสาธารณสุขศาสตร2 https://web.facebook.com/pubhntu/
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ตัวบ,งชี้ 1.5
ชนิดของตัวบ,งชี้

กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

เปOาหมายปการศึกษา
2561
6 ขอ

บรรลุเปOาหมาย/ไม,บรรลุ
เปOาหมาย
บรรลุเปOาหมาย

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
5 คะแนน

เปOาหมายปการศึกษา
2562
6 ขอ

เกณฑ1มาตรฐาน :
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบันโดยให)นิสิตมีส,วนร,วมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานกิจการนิสิต ไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของสถาบัน โดยนิสิตมีส)วน
ร)วมในการจัดทําแผนงานและการจัดกิจกรรม ในรูปของสโมสรนิสิต มีการเขาร)วมประชุมเพื่อจัดทําแผนและ
จั ด กิ จ กรรม ตามแผนกิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต ประจํ า ป, ก ารศึ กษา 2561 (1.5-1-1) ดั ง รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการกิจกรรมศึกษา ประจําป,การศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 วาระที่ 2
ขอ 2.1 หนา 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 ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา หนา 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,งเสริมคุณลักษณะบันทิตที่พึงประสงค1ที่กําหนดโดยสถาบัน
มหาวิทยาลัยเนชั่นไดกําหนดคุณลักษณะบันทิตที่พึงประสงค2 5 ประเด็น คือ
1) การเรียนกับมืออาชีพ
2) บัณฑิตจิตอาสา
3) ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
4) ทักษะดานภาษาอังกฤษ
5) ทักษะดานการสื่อสาร
มีการดําเนินงานโดยส)วนงานการนิสิต จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเตรียมความพรอมสู)รั้วมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-1)
2. โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพรอมในการกาวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-2)
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แก)นิสิตประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-3)
4. โครงการ Nation U รับนองสรางสรรค2 สานสัมพันธ2พี่นอง ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-4)
5. โครงการค)ายคุณธรรมจิตสํานึกรักษ2ปXาน)าน ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-5)
6. โครงการอบรมผูนํานักศึกษา แกนนําต)อตานยาเสพติด ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-6)
(2) กิจกรรมกีฬา หรือการส,งเสริมสุขภาพ มีการดําเนินงานกิจกรรม จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการ “Nation – U Games” ครั้งที่ 8 ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-7)
2. โครงการการแข)งขันกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน (นกยูงเกมส2) ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-8)
(3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน1 หรือรักษาสิ่งแวดล)อม (จิตอาสา)มีการดําเนินงานกิจกรรม
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเนชั่น-ยู ร)วมใจสรางฝายชะลอน้ํา ป, 2 ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-9)
2. โครงการธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจสูภัยหนาว ประจําป,การศึกษา 2561
(1.5-2-10)
(4) กิ จกรรมเสริมสร)างคุณธรรมและจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมมีการดําเนินงานกิจกรรม
จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการ “รอยใจรัก 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 พี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ~าย ปF•นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ประจําป,การศึกษา2561
(1.5-2-14)
5. โครงการ ปF•นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา 2561 (1.5-2-15)
ซึ่งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําป,การศึกษา 2561 ไดประชุมร)วมกับคณะกรรมการกิจการนิสิต
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด นโยบาย แนวปฏิบัติ และเพื่อใหเป7นไปในทิศทางเดียวกับ
มหาวิทยาลัย ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําป,การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25
กรกฎาคม 2561 (1.5-2-16) และครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 (1.5-2-17) ดังในสรุปผลการ
ดํา เนิ นงานตามแผนของส) วนงานกิจ การนักศึกษาประจํา ป, การศึ กษา 2561 (1.5-2-18) และไดนํ าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไป ในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ2 2562 วาระที่ 2 (1.5-2-19)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1.5-2-1 โครงการเตรียมความพรอมสู)รั้วมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20prepare%202561.pdf
1.5-2-2 โครงการปFจฉิมนิเทศ เรื่อง “เตรียมความพรอมในการกาวสู)การสมัครงาน” โดยวิทยากรจาก
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และคณะ ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Concluding%202561.pdf
1.5-2-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แก)นิสิตประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20%20QA%20for%20Student%202561.pdf
1.5-2-4 โครงการ Nation U รับนองสรางสรรค2 สานสัมพันธ2พี่นอง 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 โครงการอบรมผูนํานักศึกษา แกนนําต)อตานยาเสพติด ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-2-6)
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20siminar%20leader%20about%20Drug%202561.pdf

1.5-2-7
1.5-2-8
1.5-2-9

โครงการ “Nation – U Games” ครั้งที่ 8 ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/report%20nation%20u%20games2561.pdf
โครงการการแข)งขันกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/report%20sport%209%20insitute%202561.pdf
โครงการเนชั่น-ยู ร)วมใจสรางฝายชะลอน้ํา ป, 2 ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/report%20build%20dam2561.pdf
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1.5-2-10
1.5.2-11
1.5.2-12
1.5-2-13
1.5-2-14
1.5.2-15
1.5.2.16

1.5-2-17

1.5-2-18
1.5-2-19

โครงการธนาคารกสิกรไทย-มหาวิทยาลัยเนชั่น ร)วมใจสูภัยหนาว ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Donade%20blanket%202561.pdf
โครงการ “รอยใจรัก จรดหัตถา วันทาครู” ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/report%20wai%20kru2561.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
โครงการ พี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ~าย ปF•นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ประจําป,การศึกษา2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20kun%20doi%202561.pdf
โครงการ ปF•นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/report%20jool%20krathin2561.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําป,การศึกษา ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Club%20Students%201.2561.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจําป,การศึกษา ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Club%20Students%202.2561.pdf
สรุปผลการดําเนินงาน ส)วนงานกิจการนักศึกษาประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Plan%20Affairs%202561.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ2
2562 วาระที่ 2
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Meeting%20Affairs%203.2561(2).pdf

38

3. จัดกิจกรรมให)ความรู)และทักษะการประกันคุณภาพแก,นิสิต
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ร)วมกับคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 ไดจัดโครงการการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป,การศึกษา 2561 ใหกับ
นิสิต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น
(1.5-3-1) และร)วมกับส)วนงานกิจการนิสิตส)งเสริมใหนิสิตของคณะเขาร)วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใหความรู และทั กษะดานการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาแก) นิ สิ ต ประจํ า ป, การศึ กษา 2561 เมื่ อวั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2561 ณ หอง 4201 อาคารคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 มหาวิทยาลัยเนชั่น
(1.5-3-2)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1.5-3-1 โครงการการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.6-31%20Report%20_QA%20of%20Faculty%202561.pdf
1.5-3-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก)
นิสิต ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/1.6-32%20Report%20%20QA%20for%20Student%202561.pdf
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต,อไป
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานกิจการนักศึกษาไดมีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของกิจกรรม
ทุกกิจกรรม ในรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป,การศึกษา 2561 (1.5-4-1) ซึ่งมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานรายโครงการตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไปโดยมีการสรุปขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาในป,การศึกษาต)อไป ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผน ในการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
นิสิต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ2 2562 วาระที่ 2 (1.5-4-2) โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานดังนี้
ลําดับ
กิจกรรมโครงการ
คะแนนการประเมิน
1 โครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนิสิตใหม) 2561
4.13
2 กิจกรรมรับนองใหม)
4.10
3 โครงการ “Nation – U Games” ครั้งที่ 8
4.36
39

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โครงการการแข)งขันกีฬาอุดมศึกษา จังหวัดลําปาง
โครงการ “รอยใจรัก จรดหัตถา วันทาครู ผูมีพระคุณ” ประจําป,
การศึกษา 2561
โครงการ “ รดน้ําดําหัวครอบครัวเนชั่น ” ป•าเวณีป,‘ใหม)เมือง ประจําป,
การศึกษา 2561
โครงการปF•นฝ~ายสายบุญจุลกฐินถิ่นลานนา ประจําป,การศึกษา2561
โครงการปFจฉิมนิเทศ
โครงการค)ายคุณธรรมปลูกจิตสํานึกรักษ2ปXาน)าน(ค)ายเตรียมความ
พรอมนิสิต)
โครงการรดน้ําดําหัวคุณบัณฑูร ล่ําซ่ํา ประจําป,การศึกษา2561
โครงการ Nation U ร)วมใจสรางฝายชะลอน้ํา ป, 2
โครงการสูภัยหนาวแจกผาห)ม(ธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยเนชั่น)
โครงการพี่พานองเตียวขึ้นดอยปลูกฝ~ายปF•นฝ~ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่น
ลานนาประจําป,การศึกษา 2561
โครงการอบรมสัมมนาผูนํานิสิต สโมสรนิสิตคณะกรรมการนิสิต
ประจําป,การศึกษา 62
รวมค,าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน

4.21
4.34
4.58
3.99
4.33
4.36
4.43
4.39
4.56
4.41
4.28
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 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ2
2562
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Meeting%20Affairs%203.2561(2).pdf
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของแผนการจัดกิจกรรมกิจการนิสิต
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานกิจการนั กศึกษาไดทําการประเมินความสําเร็จตามวัตถุ ประสงค2 ของแผนการจัด กิจกรรม
กิจ การนิ สิ ต โดยไดประชุ มร) ว มกั บ คณะกรรมการกิ จ กรรมนิ สิ ต ประจํ าป, การศึ กษา 2561 ในการประชุ ม
คณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ2 2562 วาระที่ 2 ขอ 2.3 (1.5-5-1) โดยมีผล
การประเมินการดําเนินงานสรุปดังนี้
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ตัวชี้วัด
มี กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น ตาม
มาตรฐานผลการ เรียนรูตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
แห)งชาติไม)ต่ํากว)ารอยละ 80

เปOาหมาย
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
ทุกสาขาคณะวิชามีการกําหนดกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูใหเป7นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห)งชาติ
ทุกโครงการตามแผน การดําเนินการโครงการ ตามตัว
บ)งชี้ที่ 1.6 ในป,การศึกษา 2561 มีการดําเนินกิจกรรม
จํานวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ครบทุ กโครงการตาม
แผนงานที่กําหนดไวคิดเป7นรอยละ 100 ของแผนงาน
มี ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
รอยละ 90
มหาวิทยาลัยเนชั่นไดกําหนดใหนิสิตมีส)วนร)วมในการ
โครงการที่นิสิตมีส)วน ร)วม
ดํ า เนิ น กิ จ กรรม ครบทั้ ง 4
ดาน โดยสามารถ
และขับเคลื่อนโดยนิสิตบรรลุ
ดําเนินงานครบทุกโครงการตามแผนการจัดกิจกรรม
เป~าหมาย ของโครงการไม)ต่ํา
กิจการนิสิต ดังนี้กิจกรรมที่ ส)งเสริมคุณลักษณะของ
กว)ารอยละ90 ที่กําหนดไวใน
บัณฑิตที่พึงประสงค2 จํานวน 4 โครงการ กิจกรรมกีฬา
แผน
และ ส)งเสริมสุขภาพ จํานวน 2 โครงการ กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน2หรือรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 2
โครงการ กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ลําปาง จํานวน 5 โครงการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเนชั่น
มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดของแผน คิดเป7นรอยละ
100
มี ผ ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ระดับคะแนนไม)นอย มหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
ผูรั บ บริ การต) อ กิ จ กรรม/
กว)า3.51
แก)นิสิตในป,การศึกษา 2561 โดยมี ความพึงพอใจใน
โครงการที่ ค)า เฉลี่ย ไม) ต่ํา กว) า
ภาพรวมของการใหบริการดานต)างๆ ดังนี้
3.51
1) การใหบริการหองสมุด อุปกรณ2การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.69
2) การใหบริการระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานข)าวสารขอมูล โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.82
3) การใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.93
โดยมีการพิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานในป,การศึกษา 2562 บางโครงการ อัน
ประกอบดวย
1) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม) ประจําป,การศึกษา 2561 ในส)วนของการบรรยายในประเด็นการให
ขอมูล เป~าหมาย และแนวทางระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป7นส)วนที่มีสาระสําคัญ
มาก แต)มีช)วงระยะเวลาสําหรับการบรรยายสั้นกินไป อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการดานเวลา
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ในช)วงการลงทะเบียนรายชื่อผูเขาร)วมกิจกรรมของนิสิตใชเวลามากกว)าปกติ ทําใหมีการขยาย
เวลาการลงทะเบียนมากระทบต)อช)วงเวลาของพิธีการเปGดและการบรรยายเป7นอย)างมาก
ที่ประชุมจึงไดเสนอแนะใหมีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการดําเนินการลงทะเบียนและการแจกอาหาร
ว)างใหกับผูเขาร)วมกิจกรรมใหมีระยะเวลาที่กระชับรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการดําเนินการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ต)อไป โดยนําไปปรับปรุงกับทุกกิจกรรมที่มีการดําเนินการในการลงทะเบียนรายชื่อผูเขาร)วมกิจกรรม
2) การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อกิจการนิสิต ที่ประชุมไดมีการประเมินการ
ดํา เนิ นงานตามแผนปฏิบั ติการ พบว)า แผนพัฒ นากิจ กรรมนิ สิต 2561 นั้ น ไม)ส ามารถที่ จ ะ
ดําเนินการไดครบทุกกิจกรรม/โครงการ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานในป,การศึกษา 2562 เป7นไป
ตามเป~าหมาย/แผนงาน จึงขอใหมีการปรับปรุงแผนครึ่งป,ระยะ 6 เดือนหลังนั้นคือจะมีการ
พิ จ ารณาทบทวนการดํ า เนิ น งานเมื่ อ สิ้ น ภาคเรี ย นที่ 1/2562 และใหมี ก ารนํ า ผลเอาผลจาก
ขอเสนอแนะของนิสิตและ การประเมินความพึงพอใจในการดําเนินกิจกรรมโครงการแต)ละ
โครงการของครึ่งป,มาปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
3) ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาในป,การศึกษาต)อไป
- ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินแผนงานทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป7นการพัฒนาแกไขปรับปรุง
แผนให ทันต)อสถานการณ2
- ควรมีช)องทางผ)านเว็บไซต2ใหศิษย2เก)าไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ และสา
หรับ เผยแพร)ขอมูลข)าวสารที่เป7นประโยชน2ต)อศิษย2เก)า และควรจัดทําฐานขอมูลศิษย2เก)าในระดับ
มหาวิทยาลัย
– ควรใหนิสิตไดจัดทําประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของโครงการแผนการจัดกิจกรรม
กิจการ นิสิต เพื่อวิเคราะห2จุดแข็งจุดอ)อนของนิสิต การจัดกิจกรรมของนิสิต และนําไปจัดทํา
แผนการจัด กิจกรรมกิจการนิสิตในป,ต)อไป
- ควรจั ด กิ จ กรรม/โครงการ ที่ จ ะส) ง เสริ ม ใหนิ สิ ต มี คุ ณ สมบั ติ เ ป7 น ไปตามอั ต ลั ก ษณ2 ข อง
มหาวิทยาลัย เพิ่ม มากขึ้น และใหครอบคลุมตามอัตลักษณ2“บัณฑิตที่มีความโดดเด)นทางดาน
ภาษาอังกฤษ”
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1.5-5--1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ2
2562
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Meeting%20Affairs%203.2561(2).pdf
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6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อกิจการนิสิต
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานกิจการนิสิต ไดนําขอเสนอแนะและผลการประเมินเขาร)วมหารือคณะกรรมการกิจการนิสิต
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ป,การศึกษา 2562 โดยนําเอาผลการประเมินการ
ดําเนินงานป,การศึกษา 2561 มาปรับปรุงแผนกิจกรรม และแนวทางการดําเนินงานตามกรอบนโยบายการ
บริหารจัดการใหม)ของสถาบัน (1.5-6-1) และเสนอต)อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(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 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม
2562 ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนที่ 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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องค1ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ,งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1
ชนิดของตัวบ,งชี้
กระบวนการ
เปOาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลุเป~าหมาย

5 คะแนน

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2562
6 ขอ

เกณฑ1มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช)ประโยชน1ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร)างสรรค1
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (2.1-1-1) ร)วมกับทุกคณะวิชาจัด
ใหมีร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิ จัย ที่ส ามารถนํ าไปใชประโยชน2ในการบริห ารงานวิจั ย หรื องาน
สรางสรรค2การสรรหาแหล)งทุน การรับ-ส)งบทความระหว)างผูเขียนและผูอ)าน ซึ่งมีคณะทํางานส)งเสริมการ
พัฒนางานวิจัย (2.1-1-2) ทํางานภายใตระเบียบว)าดวยการส)งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ (2.1-1-3)
และเป7นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีช)วยในการบริหารงานวิจัย การใชประโยชน2สารสนเทศ
การสนับสนุนนักวิจัย และการเผยแพร)ผลงานวิจัยสู)สาธารณะ ไดแก)
1.1 ระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2เพื่อรวบรวมและเผยแพร) (2.1-1-4)
1.2 ระบบสารสนเทศงานวิจัย (Research Management Information System:RMIS) (2.1-1-5)
1.3 ระบบฐานขอมูลวารสาร JournalNTU (2.1-1-6)
1.4 ระบบโปรเควส Proquest ฐานขอมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (2.1-1-7)
1.5 ระบบอีบุ“คไอจี IGLibrary ebook (2.1-1-8)
โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการอบรมใหความรูแก)อาจารย2และบุคลากรในดานการใชสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัย และมีการใชระบบสารสนเทศดานงานวิจัย เพื่อใชประโยชน2ในการบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค2และการเผยแพร)ผลงานบทความวิชาการ โดยการสนับสนุนดานเทคโนโลยี 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)าดวยการส)งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ
http://it.nation.ac.th/download/research_rule_61.pdf
2.1-1-4 ระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2 http://it.nation.ac.th/research
2.1-1-5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย http://it.nation.ac.th/rmis
2.1-1-6 ระบบฐานขอมูลวารสาร 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 มหาวิทยาลัยจัดใหมีศูนย2ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยที่ดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการ
ส) ง เสริ ม การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ (2.1-2-1) ที่ ป ระกอบดวยตั ว แทนจากคณะวิ ช าร) ว มกั น ดํ า เนิ น การ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังส)งเสริมคณะวิชาจัดใหมีระบบการใหคําปรึกษาภายในโดยนักวิจัยอาวุโสจะทําหนาที่
คอยกระตุนและใหคําปรึกษาแก)นักวิจัยรุ)นใหม)อย)างต)อเนื่อง จัดกิจกรรมการจัดการความรูดานการวิจัย จัด
ชุมชนนักปฏิบัติดานวิจัย (CoPวิจัย) โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่เคยไดรับการสนับสนุน
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิชาการ โดยมี การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ร)วมกับหลายมหาวิทยาลัย (2.1-2-2) ไดแก) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห)งชาติ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห)งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร2
ทเทิร2น มหาวิทยาลัยเนชั่น และมีการส)งเสริมใหอาจารย2และนักศึกษาไปนําเสนอผลงานวิชาการอย)างต)อเนื่อง
2.2 จัดใหมีแหล)งคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย โดยใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเป7นแหล)งเก็บ
รวบรวมขอมูลผลงานวิจัยและการคนควา รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูลงานวิจัยออนไลน2 ไดแก) ThaiLIS :
เครื อข)า ยหองสมุ ด เป7 น โครงการเครื อข)า ยหองสมุ ดในประเทศไทยเพื่ ออํ า นวยความสะดวกการสืบ คนแก)
อาจารย2และนักวิจัยอีกดวยรวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยทั้งของบุคลากรและนักศึกษาและ
สามารถสืบคนได (2.1-2-3) และเชื่อมต)อกับระบบ DOI (2.1-2-4) และระบบฐานขอมูล ThaiLIS (2.1-2-5)
ในระดั บ คณะวิ ช ามี ห องปฏิ บั ติ ก ารดานวิ ทยาศาสตร2 สุ ขภาพที่ ช) ว ยสนั บ สนุ น การทํ า งานวิ จั ย ดาน
วิทยาศาสตร2ของมหาวิทยาลัย การจัดสตูดิโอถ)ายภาพและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 Macintosh และ
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Personal Computer เพื่อใชสําหรับการผลิตผลงานสรางสรรค2ทางดานนิเทศศาสตร2 และดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร2 เป7นตน
2.3 มหาวิทยาลัยจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลและระบบรักษาความปลอดภัยใน
การสื บ คนขอมู ล ผ)า นทางออนไลน2 โดยแบ) งตามระดั บการเขาถึ งขอมู ลที่ ผู ใชตองกรอกขอมู ล รหั ส ผู ใชและ
รหั ส ผ) า นเพื่ อเขาสู) ร ะบบ และเขาถึ ง ขอมู ล ดานการวิ จั ย รวมถึ ง สิ่ งอํ า นวยความสะดวกในการผลิ ต ผลงาน
สรางสรรค2ทางดานนิเทศศาสตร2 และวิทยาศาสตร2 (2.1-2-6)
2.4 มหาวิทยาลัยจัดใหมีกิจกรรมวิชาการที่ส)งเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2 โดยในป,การศึกษา
2561 มหาวิทยาลัยเนชั่นร)วมกับ Fukui University of Technology จัดโครงการประชุมวิชาการร)วมกัน
ในชื่อ NTU-FUT 5th Joint Symposium 2018 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ลําปางหัตถศิลป•ถิ่นอุตสาหกรรม
สรางสรรค2 โดย คุณชัยณรงค2 จุมภู นายกเพิ่งพนวาระสมาคมเครื่องปF–นดินเผา จังหวัดลําปาง มีการนําเสนอ
ผลงานนิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่นและนักศึ กษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุXน โดย อ.อดิศักดิ์
จําปาทอง และ อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ2 เป7นที่ปรึกษา จํานวน 2 เรื่อง ไดแก) ทีม A ชื่อผลงาน Online
Application “Charming” และ ทีม B ชื่อผลงาน Re Ceramic Cafe (2.1-2-7) และร)วมเป7นเจาภาพจัด
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู)
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนไทยใหยั่ ง ยื น ”
วั น ที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ อาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร2
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 การประชุมวิ ชาการและนําเสนอผลงานวิจั ยระดั บชาติ 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 ระบบฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย สําหรับนิสิต
http://it.nation.ac.th/studentresearch/
2.1.2-4
2.1-2-5

ระบบสารสนเทศดานงานวิจัยสําหรับบุคลากร ในการเชื่อมระบบขอมูลวิจัย DOI และการ
บริการจัดการขอมูล http://www.doi.nrct.go.th/doidc/
คู)มือ ThaiLIS เครือข)ายหองสมุดในประเทศไทย
http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks/handin/tdc_manual.pdf
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หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
2.1-2-6 ระบบรักษาความปลอดภัยในการสืบคนขอมูลผ)านทางออนไลน2
http://doc.nation.ac.th/research
2.1-2-7 การประชุมวิชาการร)วมมหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุXน
ประจําป,การศึกษา 2561 (NTU-FUT 5th Joint Symposium 2018)
เมื่อวันที่ 18-22 กุมภาพันธ2 2562 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/NTU-FUT-5-2562.pdf
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป=นทุนวิจัยหรืองานสร)างสรรค1
ผลการดําเนินงาน
มหาวิ ทยาลั ย มี การจั ด สรรงบประมาณดานการวิ จั ย และงานสรางสรรค2 แก) อาจารย2 โ ดยระบุ ไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา 2561 แลวจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นป,การศึกษา รวมถึง
ส)งเสริมใหอาจารย2ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยและหน)วยงานภายนอก ทั้งนี้มีการสนับสนุนทุน
วิจัยรวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง รวมเป7นเงิน 1,447,626.66 บาท ดังรายละเอียดต)อไปนี้
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป=นทุนวิจัยหรืองานสร)างสรรค1
ทุนสนับสนุนภายใน
ลําดับ
คณะวิชา
จํานวน จํานวน
เรื่อง
เงิน
1 คณะนิเทศศาสตร2
1
117,500
2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 4
450,000
3 คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2
3
228,150
4 คณะสาธารณสุขศาสตร2
2
212,150
รวม 10 1,007,800

ทุนสนับสนุนภายนอก
จํานวน
จํานวน
เรื่อง
เงิน
1
41,966.66
12
377,860
1
20,000.
14
439,826.66

รวมเงิน
159,466.66
827,860
248,150
212,150
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. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร,ผลงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ1ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร,ผลงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ1ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร)ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (2.1-4-1 และ 2.1-4-7) โดยในป,การศึกษา 2561 ไดจัดสรร
งบประมาณจํานวน 73,500 บาท เพื่อสนับสนุนสนับสนุนการตีพิมพ2บทความวิจัยการแสดงผลงานสรางสรรค2
และการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังรายละเอียดต)อไปนี้
ตารางแสดงการสนับสนุนการเผยแพร,ผลงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ของคณะวิชา
ลําดับ
1
2
3
4

คณะวิชา
คณะนิเทศศาสตร2
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2
คณะสาธารณสุขศาสตร2
รวม

จัดสรรงบประมาณ
จํานวนเงิน
3,500
30,000
30,000
10,000
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
แผนปฏิ บั ติ การคณะบริ หารธุ รกิ จและรั ฐประศาสนศาสตร2 ป, การศึ กษา 2561 เพื่ อการเผยแพร)
ผลงานวิจัยและงานวิชาการ หนา 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 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มิถุนายน
2562 ระเบียบวาระที่ 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)าใชจ)ายเกี่ยวกับการวิจัย
http://it.nation.ac.th/download/research_support_rule.pdf
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย1และนักวิจัย มีการสร)างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย,องอาจารย1 และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร)างสรรค1ดีเด,น
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย2และนักวิจัยโดยส)งเสริมใหอาจารย2เขาอบรมพัฒนาดาน
การวิจัยและงานสรางสรรค2 โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย2 (Career Path) ของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
1) ผูที่ไดรับการบรรจุแต)งตั้งเป7นอาจารย2โดยใชวุฒิปริญญาโทตองเป7นผูช)วยศาสตราจารย2ภายใน 5 ป, 2) ผูที่
ไดรับการบรรจุแต)งตั้งเป7นอาจารย2โดยใชวุฒิปริญญาเอกตองเป7นผูช)วยศาสตราจารย2ภายใน 2 ป, 3) มีการ
กําหนดใหอาจารย2ที่บรรจุใหม)ตองทํางานวิจัยและมีการใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยจากอาจารย2พี่เลี้ยง
โดยใชคู)มืออาจารย2ดานการวิจัยเป7นเครื่องมือในการศึกษา รวมทั้งใหมีการสรางผลงานวิจัยที่สามารถใชใน
การสะสมผลงานทางวิชาการได และมีการอบรมใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสู)ตําแหน)างทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดย ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว2 อธิการบดีเป7นวิทยากรใหความรู (2.1-5-1)
มีการอบรมการพัฒนาโครงร)างวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดรับทุน (2.1-5-2) และการอบรมจริยธรรมในมนุษย2
สําหรับนักวิจัย (2.1-5-3) และการอบรมจริยธรรมในมนุษย2สําหรับกรรมการ (2.1-5-4)
นอกจากนั้นยังมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย)องอาจารย2และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค2ดีเด)น โดยมอบเกียรติบัตรแก)อาจารที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2ดีเด)น ระดับสถาบัน
ตามหลักเกณฑ2 (2.1-5-5) โดยในป,การศึกษา 2561 จํานวน 2 คน ไดแก) (2.1-5-6)
1. อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2 น้ําหนักผลงาน 1.0 ในการแสดงผลงานสรางสรรค2นิทรรศการภาพถ)าย
นานาชาติ เรื่อง CHANGE บนความเปลี่ยนแปลง และ White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห)งกรุงเทพมหานคร
2. ดร.ฑัตษภร ศรีสุข ไดรับทุนวิจัย 125,900 บาท จากสํานักงานการวิจัยแห)งชาติ (วช.) เรื่อง ห)วงโซ)
คุณค)าของผลิ ตภัณฑ2เ กษตรแปรรูป เพื่อพั ฒนาทักษะดานการตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลํา ปาง รองรั บ
โครงการ Smart Farmer (2.1-5-6)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
2.1-5-1 รายงานการเตรียมความพรอมเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการของคณาจารย2 มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/research/Report_professor_prepare_NTU_2561.pdf
2.1-5-2 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อใหไดตีพิมพ2
http://doc.nation.ac.th/research/report_nurse_writing_paper_2561.pdf
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร)างวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดรับทุน
http://doc.nation.ac.th/research/report_nurse_writing_proposal_2561.pdf
2.1-5-3 รายงานสรุปผลโครงการฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย2 สําหรับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 วันศุกร2ที่ 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)อาจารย2และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2ดีเด)น
http://doc.nation.ac.th/research/certificate_promote1_research.pdf

2.1-5-6

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 5.5 การยกย)องอาจารย2ที่มีผลงานดีเด)นดานงานวิจัย
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_5_62.docx

6. มีระบบและกลไกเพื่อช,วยในการคุ)มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค1ที่นําไปใช)ประโยชน1 และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก เพื่อช)วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2 ตามแนว
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การส) งเสริ มและสนั บ สนุ น บุ คลากรที่ ร ะบุ ไวในคู) มือ นั กวิ จั ย (2.1-6-1 และ 2.1-6-2)
ซึ่งป,การศึกษา 2561 ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว2 ไดยื่นขอลิขสิทธิ์ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ
ชื่อผลงาน พฤติกรรมองค2การ Organizational Behavior ตามคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 375087
เมื่อวันที่ 23 พฤศษภาคม 2562 ใหไว ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 จากสํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย2สินทางปFญญา
กระทรวงพาณิชย2 (2.1-6-3) ผ) านการดํ าเนิ นงานขับ เคลื่ อนโดยคณะกรรมการส)งเสริ มการวิจั ยและบริ การ
วิชาการ (2.1-6-4) และมีการรายงานผลการดําเนินงานการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2
(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 หัวขอ 8.5 ระบบและกลไกเพื่อช)วยในการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรางสรรค2
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 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13
มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 5.6 การส)งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4_62.docx
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ตัวบ,งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ,งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร)างสรรค1
ป>จจัยนําเข)า

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2561
3.70

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

ไม)บรรลุเป~าหมาย

3.69

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2562
4.00

ผลการดําเนินงาน
ในป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดส)งเสริมใหอาจารย2ทํางานวิจัยและงานสรางสรรค2 โดยขอรับ
เงินสนับสนุนงบประมาณจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนําความรูที่ไดจากการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ และเพื่อประโยชน2ของหน)วยงานที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีผลรวมของผล
การประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ เท)ากับ 14.74 จํานวนคณะวิชา เท)ากับ 4 ผลการประเมินเงิน
สนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะเฉลี่ยเท)ากับ 3.69 ดังรายละเอียดต)อไปนี้
สูตรการคํานวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน)วยงานวิจัย
จํานวนคณะและหน)วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

คะแนนที่ได = 14.74 / 4 = 3.69
ตารางแสดงการประเมินเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกของคณะวิชา
ผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของ
ลําดับ
คณะวิชา
ทุกคณะและหน,วยงานวิจัย
1 คณะนิเทศศาสตร2
4.56
2 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
3.19
3 คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2
2.75
4 คณะสาธารณสุขศาสตร2
4.24
ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ
14.74
จํานวนคณะ
4
คะแนนที่ได)
3.69
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ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน
ทุนสนับสนุนภายใน
ทุนสนับสนุนภายนอก
ลําดับ
คณะวิชา
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
เรื่อง
1
2
3
4

คณะนิเทศศาสตร2
คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร2
คณะศิลปศาสตร2และ
วิทยาศาสตร2
คณะสาธารณสุขศาสตร2
รวม

เงิน

เรื่อง

เงิน

รวมเงิน

1
4

117,500.00
450,000.00

1
12

41,966.66
377,860.00

159,466.66
827,860.00

3

228,150.00

1

20,000.00

248,150.00

2
10

212,150.00
1,007,800.00

14

439,826.66

212,150.00
1,447,626.66

ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก แยกระดับคณะวิชา
งบประมาณสนับสนุนภายใน และภายนอก คณะนิเทศศาสตร1
ที่
ชื่อเรื่อง
ทุนสนับสนุน ทุนสนับสนุน
ภายใน
ภายนอก
1 ห)วงโซ)คุณค)าของผลิตภัณฑ2เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะดาน
41,966.66
การตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลําปาง รองรับโครงการ Smart
Farmer
2 แนวทางการใชสื่อออนไลน2เพื่อส)งเสริมการท)องเที่ยวจังหวัดลําปาง
117,500
รวม 117,500
41,966.66
รวมทั้งสิ้น
159,466.66
จํานวนอาจารย2
7
คะแนนที่ได
4.56
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งบประมาณสนับสนุนภายในและภายนอก คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1
ที่
ชื่อเรื่อง
ทุนสนับสนุน ทุนสนับสนุน
ภายใน
ภายนอก
1 การสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนต)อการใหบริการของ
18,000
เทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง ประจําป,
งบประมาณ 2561 (10 พฤศจิกายน 2560)
2 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต)อการดําเนินการตาม
30,000
แผนพัฒนาสี่ป,ของเทศบาลตําบล แม)เมาะ (24 พฤษภาคม 2561)
3 การรับรูการมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นในเขต
150,000
เทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง
4 การศึกษาความสามารถในการแข)งขันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส2
250,000
ของไทย
5 การพัฒนาเว็บไซต2ของวัดมิ่งเมืองมูล ป, 2561 วันที่ทําสัญญา 26
3,000
ตุลาคม 2561
6 การใหบริการพัฒนาเว็บไซต2ของวัดมิ่งเมืองมูล ป, 2561บูรณาการ
35,000
ร)วมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (วันที่ทําสัญญา
12 กันยายน 2561)
7 การประเมิ นความพึ งพอใจของผูใชบริ การในเขตองค2 การบริ หาร
18,000
ส)วนตําบลวังแกว อ.วังเหนือ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทํา
สัญญา 10 พฤษภาคม 2562)
8 การประเมิ นความพึ งพอใจของผูใชบริ การในเขตองค2 การบริ หาร
18,000
ส)วนตําบลวังซาย อ.วังเหนือ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทํา
สัญญา 1 ตุลาคม 2561)
9 การประเมิ นความพึ งพอใจของผูใชบริ การในเขตองค2 การบริ หาร
17,430
ส)วนตําบลสบปราบ อ.สบปราบ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่
ทําสัญญา 1 ตุลาคม 2561)
10 การประเมิ นความพึ งพอใจของผูใชบริ การในเขตองค2 การบริ หาร
17,430
ส)วนตําบลแม)กัวะอ.สบปราบ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทํา
สัญญา 2 พฤศจิกายน 2561)
11 การประเมิ นความพึ งพอใจของผูใชบริ การในเขตองค2 การบริ หาร
20,000
ส)วนตําบลนาแส)ง อ.เกาะคา ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทําสัญญา 1
ตุลาคม 2561)
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12 การประเมิ นความพึ งพอใจของผูใชบริ การในเขตองค2 การบริ หาร
ส)วนตําบลบานเป~า อ.เมือง ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทํา
สัญญา 31 ตุลาคม 2561)
13 การประเมิ นความพึ งพอใจของผูใชบริ การในเขตองค2 การบริ หาร
ส)วนตําบลบานเอื้อม อ.เมือง ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทํา
สัญญา 31 ตุลาคม 2561)
14 พฤติ กรรมการออมและการกู ยื มของสมาชิกสหกรณ2 กรณี ศึกษา
สหกรณ2ออมทรัพย2เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ“ป จํากัด (วันที่ทําสัญญา 2
พฤศจิกายน 2561)
15 การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานขอมูลแบบพอร2ท
เทเบิล (The Study of Software Quality for Database
Reading in Portable Mode) (วันที่ทําสัญญา 12 กันยายน 2561)
รวม
รวมทั้งสิ้น
จํานวนอาจารย2

18,000

18,000

200,000

15,000

450,000
377,860
827,860
37

การคิดคะแนนระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1
กลุ,มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร1และสังคมศาสตร1
จํานวนอาจารย2ประจําและนักวิจัย
5
32
รวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สรางสรรค2จากภายในและภายนอกสถาบัน
สัดส)วนจํานวนเงินวิจัยหรืองานสรางสรรค2
ต)อจํานวนอาจารย2และนักวิจัย
เกณฑ2การประเมินของคณะกลุ)ม ข
เทียบค,าคะแนนเต็ม

115,835.00

712,025.00

23,167.00

22,250.78

60,000.00

25,000.00

1.93

4.45

คะแนนในระดับคณะ เท)ากับ ค)าเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุ)มสาขา = 1.93+4.45/2=3.19
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งบประมาณสนับสนุนภายในและภายนอก คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1
ที่
ชื่อเรื่อง

1

2

3
4

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อความรูและ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนว 3อ. 2ส. ของกลุ)มเสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย)าเป~า ต.ชมพู อ.เมือง จ.
ลําปาง
ความรอบรูทางดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ในผูปXวยโรค
ความดันโลหิตสูง รพ.สต.บานโทกหัวชาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.
ลําปาง
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการองค2การบริหารส)วนตําบล
บานหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร) ประจําป,งบประมาณ 2561
ปFจจัยจิตลักษณะและและปFจจัยตามสถานการณ2ที่มีอิทธิพลต)อ
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร2เน็ตของผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได

ทุน
สนับสนุน
ภายใน
45,000

ทุน
สนับสนุน
ภายนอก
-

158,150

-

-

20,000

25,000

-

228,150
20,000
248,150
13
2.75
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งบประมาณสนับสนุนภายใน และภายนอก คณะสาธารณสุขศาสตร1
ที่
ชื่อเรื่อง

ทุนสนับสนุน
ภายใน

1 โครงการวิจัย “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อ
ความรูและพฤติกรรมสุขภาพตามแนว 3อ. 2ส. ของกลุ)มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนย)าเป~า ต.ชมพู อ.
เมือง จ.ลําปาง”
2 โครงการวิจัย “ความรอบรูทางดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
ในผูปXวยโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บานโทกหัวชาง ต.พระบาท อ.
เมือง จ.ลําปาง
รวม
รวมทั้งสิ้น
จํานวนอาจารย2
คะแนนที่ได

54,000

ทุน
สนับสนุน
ภายนอก
-

158,150

-

212,150
212,150
5
4.24

-

รายการหลักฐานอ)างอิงคณะนิเทศศาสตร1
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1
ห)วงโซ)คุณค)าของผลิตภัณฑ2เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะดานการตลาดของเกษตรกรใน

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

แนวทางการใชสื่อออนไลน2เพื่อส)งเสริมการท)องเที่ยวจังหวัดลําปาง
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)าของผลิตภัณฑ2เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะดานการตลาดของเกษตรกรใน
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)อการใหบริการของเทศบาลตําบลแม)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

การรับรูการมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลแม)เมาะ
อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/TOR_Research_PA_BA_K_Chinnapun_2561.pdf

5
6
7

การศึกษาความสามารถในการแข)งขันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส2ของไทย
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/TOR_Research_BAPACS_2_2561.pdf
การพัฒนาเว็บไซต2ของวัดมิ่งเมืองมูล ป, 2561 วันที่ทําสัญญา 26 ตุลาคม 2561
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_MaHaJuLa_2561.pdf
การใหบริการพัฒนาเว็บไซต2ของวัดมิ่งเมืองมูล ป, 2561บูรณาการร)วมกับการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ (วันที่ทําสัญญา 12 กันยายน 2561)
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_Wat3M_NTU_2561.pdf

8

9

10

การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังแกว อ.วังเหนือ
ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทําสัญญา 10 พฤษภาคม 2562)
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_WangKaew_2562.pdf
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลวังซาย อ.วังเหนือ
ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทําสัญญา 1 ตุลาคม 2561)
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_Wang_Sai_2562.pdf
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลสบปราบ
อ.สบปราบ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทําสัญญา 1 ตุลาคม 2561)
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_SopPrap_2562.pdf
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11

12

13

14

15

16

การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลแม)กัวะ
อ.สบปราบ ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทําสัญญา 2 พฤศจิกายน 2561)
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_Mae_Kaow_2562.pdf
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลนาแส)งอ.เกาะคา
ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทําสัญญา 1 ตุลาคม 2561)
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_NaSang_2562.pdf
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานเป~า อ.เมือง
ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทําสัญญา 31 ตุลาคม 2561)
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_Ban_Pao_2562.pdf
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในเขตองค2การบริหารส)วนตําบลบานเอื้อม อ.เมือง
ลําปาง ป,งบประมาณ 2562 (วันที่ทําสัญญา 31 ตุลาคม 2561)
http://doc.nation.ac.th/sarit61/Memo_Research_Ban_Aueam_2562.pdf
พฤติกรรมการออมและการกูยืมของสมาชิกสหกรณ2 กรณีศึกษา สหกรณ2ออมทรัพย2เนชั่น
มัลติมีเดีย กรุ“ป จํากัด (วันที่ทําสัญญา 2 พฤศจิกายน 2561)
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_BangNa_2561_Da
tchakron.pdf
การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานขอมูลแบบพอร2ทเทเบิล
(The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode)
(วันที่ทําสัญญา 12 กันยายน 2561)
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Memo_Research_MDB_2561.pdf

รายการหลักฐานอ)างอิงคณะศิลปศาตร1และวิทยาศาสตร1
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อความรูและพฤติกรรมสุขภาพตามแนว 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
ความรอบรูทางดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ในผูปXวยโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บาน
โทกหัวชาง 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

4

สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการองค2การบริหารส)วนตําบลบานหนุน 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
ปFจจัยจิตลักษณะและและปFจจัยตามสถานการณ2ที่มีอิทธิพลต)อพฤติกรรมเสพติดอินเทอร2เน็ต
ของผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Research%20funding%20agreement..%
20Dr.Siriporn%20Saritanon.pdf

รายการหลักฐานอ)างอิงคณะสาธารณสุขศาสตร1
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1
เอกสารอนุมัติโครงการวิจัย “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต)อความรูและ
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 “ความรอบรูทางดานสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ในผูปXวย
โรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บานโทกหัวชาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Research%20Budjet%20A.Palm%202561.pdf
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ตัวบ,งชี้ 2.3
ชนิดของตัวบ,งชี้
เปOาหมาย
ปการศึกษา 2561
4.00

ผลงานทางวิชาการและอาจารย1ประจําและนักวิจัย
ผลลัพธ1
ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลุเป~าหมาย

4.77

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2562
4.80

ผลการดําเนินงาน
ในป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดส)งเสริมใหอาจารย2ผลิตผลงานทางวิชาการ บทความวิจั ย
บทความวิชาการ เอกสารการสอนและตํารา โดยมีผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
ทุกคณะวิชา เท)ากับ 19.09 จํานวนคณะวิชา เท)ากับ 4 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะวิชา
เฉลี่ยเท)ากับ 4.77
ตารางแสดงการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะวิชา
ลําดับ

คณะวิชา

1
2
3
4

คณะนิเทศศาสตร2
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2
คณะสาธารณสุขศาสตร2
ผลรวมของผลประเมินจากทุกคณะ
จํานวนคณะ
คะแนนที่ได)

ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของทุกคณะและหน,วยงานวิจัย
5.00
4.37
4.72
5
19.09
4
4.77
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ตารางแสดงผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร)างสรรค1
1. คณะนิเทศศาสตร1
ที่
ชื่อเรื่อง
1

2

3

4

ค,า
น้ําหนัก
ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จําปาทอง และชรัสนันท2 ตาชม. (2561). “แนวทางการพัฒนาการตลาด 0.80
การท) อ งเที่ ย วและห) ว งโซ) อุ ป ทานการท) อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรวิ ถี น) า นแบบบู ร ณาการ,”
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!)
4(2): 313-330.
รัตนาวดี ลําพาย. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). “ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต)อ
0.6
การรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” วารสารรัฐศาสตร!ปริทรรศน!
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! 5(2): 58-74.
สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ2. (2562). ผลงานแสดงภาพถ)ายนานาชาติในหัวขอ “CHANGE บนความ 1.00
เปลี่ยนแปลง” และ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห)ง
กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 พฤษภาคม 2562.
ธีร2 คันโททอง. “วัฒนธรรมประชานิยมจากการชมและเชียร2กีฬาฟุตบอล ไทยลีก,”
0.8
สุทธิปริทัศน! 32(104): 223-236.
ผลรวมถ,วงน้ําหนัก 3.20
จํานวนอาจารย1
7
ร)อยละของผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย1ประจําหลักสูตร 45.71
คะแนนที่ได) 5.00

ตารางแสดงผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร)างสรรค1
2. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1
ที่
ชื่อเรื่อง
ค,าน้ําหนัก
1 ฑัตษภร ศรีสุข, อดิศักดิ์ จําปาทอง และชรัสนันท2 ตาชม. (2561). “แนวทางการพัฒนาการ
0.8
ตลาดการท) องเที่ ย วและห) ว งโซ) อุป ทานการท) อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรวิ ถีน) า นแบบบู ร ณาการ”
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ สาขามนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!
4(2), 313-330.
ศิริวัฒ2 น2 เอกนิธิวรากรกุล, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิวิมล แรงสิงห2. (2561). พฤติกรรมนักท)องเที่ยวและ
0.2
ส)วนประสมทางการตลาดที่มีผลต)อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ2ไสอั่วสมุนไพรของจังหวัดลําปาง.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวย
การพั ฒ นางานวิ จั ย ,” วั น ที่ 1-2 ธั น วาคม 2561 ณ อาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร2
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3

4

5

6

7

8

มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 244-251.
นิต ติ ญ า ทาสุ ว รรณ, ฑั ตษภร ศรีสุ ข, และศศิ ชา วงศ2 ไชย. (2561). ส) ว นประกอบของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ2 แ ละกลยุ ท ธ2 ส) ง เสริ ม การตลาดที่ มี ผ ลต) อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ2 ชุ ม ชนใน
ศูนย2การคาเซ็นทรัลพลาซาของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง. การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2
ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัด
ปทุมธานี, 79-87.
เบญจ อินดาวงศ2, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ2ไชย. (2561). สิ่งบ)งชี้ทางภูมิศาสตร2ที่มีผล
ต)อความตั้งใจซื้อของผูบริโภค กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ2แปรรูปขาวแตšน จังหวัดลําปาง. การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการ
พั ฒ นางานวิ จั ย ,” วั น ที่ 1-2
ธั น วาคม 2561 ณ อาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร2
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 88-97.
สุชาวลี ลีลานุกิจ, ฑัตษภร ศรีสุข, และอัศนีย2 ณ น)าน. (2561). กลยุทธ2การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต)อการตัดสินใจซื้อน้ําผลไมของผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวย
การพั ฒ นางานวิ จั ย ,” วั น ที่ 1-2 ธั น วาคม 2561 ณ อาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร2
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 280-286.
อัจฉรา วงศ2คช, ฑัตษภร ศรีสุข, และศศิชา วงศ2ไชย. (2561). องค2ประกอบของผลิตภัณฑ2และ
เครื่ อ งมื อสื่ อสารทางการตลาดที่ มี ผ ลต) อ แรงจู ง ใจในการซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ2 บ รรเทาปวดเมื่ อ ย
ประเภทสมุ น ไพรของคนวั ย ทํ า งานในจั ง หวั ด ลํ า ปาง. การประชุ ม วิ ช าการและนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย,” วันที่ 1-2
ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัด
ปทุมธานี, 307-316.
ศรีเพชร สรอยชื่อ, อาภาพร ยกโต, ปฎิญญา ธรรมเมือง และพัชรีภรณ2 หรพรอม. (2561)
ความสัมพันธ2ระหว)างการมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร2ใน
เขตเทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง, รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล)มที่ 1, 101-108.
ชินพันธ2 โรจนไพบูลย2 และคนอื่นๆ. (2561). “การศึกษาความสามารถในการแข)งขันและ
ศักยภาพในการส)งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร2และอิเล็กทรอนิกส2ของประเทศไทย,”
รายงานสื บ เนื่ องการประชุ มวิ ช าการระดั บ ชาติ (Proceedings) การประชุ มวิ ช าการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี,
เล)มที่ 1, 142-149.
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มุทิตา สําเภาเงิน, เทวินทร2 ภาสมณี, วินัย วงษ2ไทย, วิเชพ ใจบุญ, พัฒณัฏฐ2 เทพอัตถาพร.
(2561) ”โปรแกรมประยุกต2สําหรับอุปกรณ2เคลื่อนที่สาหรับแจงเตือนเหตุการณ2ผิดปกติจาก
สิ่งแวดลอมบนทองถนนดวยเสียงสาหรับรถยนต2” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ “Graduate School Conference ๒๐๑๘”, วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ.
พิรุฬห2 แกวฟุ~งรังสี, วิเชพ ใจบุญ,พัฒณัฏฐ2 เทพอัตถาพร. (2561) “การสังเคราะห2สัญญาณ
คลื่นไฟฟ~าหัวใจจากการติดอิเล็ก โทรดแบบ5อิเล็กโทรด โดยใชลดี V1ดวยวิธีการของเจเนติก
อัลกอริธึมสําหรับซัพพอร2ตเวกเตอร2แมชีนสําหรับสมการถดถอย” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําป, 2561, วันที่ 20 ธันวาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
เกศริน อินเพลา และบุรินทร2 รุจจนพันธุ2. (2562) “การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรม
อ)านฐานขอมูลแบบพอร2ทเทเบิล (The Study of Software Quality for Database
Reading in Portable Mode)”วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร2น มนุษยศาสตร2และ
สังคมศาสตร2 ป,ที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562, กรุงเทพมหานคร.
เกศริน อินเพลา, ศศิวิมล แรงสิงห2, บุรินทร2 รุจจนพันธุ2, ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย2, และดวง
เดือน พิมพ2ตระครอง. (2561). “การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานขอมูล
แบบพอร2ทเทเบิล เพื่อการเรียนรูการใชคําสั่งซีควลบนระบบฐานขอมูลนอร2ธวิน”. ใน การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการ
พั ฒ นางานวิ จั ย ,” วั น ที่ 1-2
ธั น วาคม 2561 ณ อาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร2
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 24 - 31.
ณัฐพงษ2 แตมแกว, ธนบูลย2 พรหมพรต, ธัญญธร รักวงศ2, ไกรวิชญ เจริญวานิช, ศิวพร ว็อยจ2
เชฮอฟสกี้. “คุณสมบัติผูจัดการคลังสินคาที่พึงประสงค2ในภาคการเกษตร ยุค 4.0” ในการ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการ
พั ฒ นางานวิ จั ย ,” วั น ที่ 1-2
ธั น วาคม 2561 ณ อาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร2
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 281-293
เมธัส ชูเวส และคณะ. (2561). พฤติกรรมการเปGดรับขอมูลบทวิจารณ2รานอาหารผ)านสื่อ
สังคมออนไลน2กับการตัดสินใจเลือกรานอาหารสําหรับการรับประทานนอกบานของผูบริโภค
ในจังหวัดลําปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัด
ปทุมธานี, เล)มที่ 1, 210-229.
อัศนีย2 ณ น)าน ศศิชา วงศ2ไชย และ ตะวันฉาย คงรชต. (2561) เรื่อง“แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย2เพื่อเสริมสรางนวัตกรรมองค2กรในต)างประเทศ” การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย,”
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วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล
จังหวัดปทุมธานี, 244-251.
ศรีเพชร สรอยชื่อ, ปฎิญญา ธรรมเมือง. (2561). “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม) :
กรณีศึกษาการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร2มาใชในการบริหารราชการของจังหวัดลําปาง,”
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวย
การพั ฒ นางานวิ จั ย ,” วั น ที่ 1-2 ธั น วาคม 2561 ณ อาคารคณะทั น ตแพทยศาสตร2
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, 245-252.
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ฮ)องหา อําเภอแม)ทะ จังหวัดลําปางม” วารสาร มฉก. วิชาการ 44(4), 70-85.
5 สุดารัตน2 สิทธิสมบัติ และคนอื่นๆ. (2562). “กลุ)มอาการและผลของการผ)อนคลายกลามเนื้อ
0.8
แบบกาวหนาในผู ปX ว ยมะเร็ ง ตั บ ชาวไทยที่ ไ ดรั บ ยาเคมี บํ า บั ด ผ) า นทางหลอดเลื อ ดแดง,”.
ศรีนครินทรเวชสาร. 34(3), 249-255.
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ผลรวมถ,วงน้ําหนัก
จํานวนอาจารย1
ร)อยละของผลรวมถ,วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย1ประจําหลักสูตร
คะแนนที่ได)

2.4
5
48.0
5

รายการหลักฐานอ)างอิงคณะนิเทศศาสตร1
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1
แนวทางการพัฒนาการตลาดการท)องเที่ยวและห)วงโซ)อุปทานการท)องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีน)าน
แบบบูรณาการ ดร.ฑัตษภร ศรีสุข อ.อดิศักดิ์ จําปาทอง อ.ชรัสนันท2 ตาชม
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/travel_Nan_aj.Adisak.pdf
2
ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต)อการรับชมรายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ”
อ.รัตนาวดี ลําพาย
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Research%20Return%20happiness%20to%20peo
ple%20in%20the%20nation.pdf?fbclid=IwAR2Y9hqaHcyIzFvVxLiH-yKB8CZmmMW1A5CRlRz7uNDiFiiQDxaz5IBNV4

3

4

แสดงผลงานสรางสรรค2 นิ ท รรศการภาพถ) า ยนานาชาติ ใ นหั ว ขอ “CHANGE บนความ
เปลี่ยนแปลง” และ “White Society เพื่อสังคมที่ดีงาม” ประจําป,การศึกษา 2561 อ.สิทธิ
โชค โควาบุญพิทักษ2
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/CHANGE-2562-aj.sittichok.pdf
วัฒนธรรมประชานิยมจากการชมและเชียร2กีฬาฟุตบอล ไทยลีก สุทธิปริทัศน2ป,ที่ 32 ฉบับที่
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)องเที่ยวและห)วงโซ)อุปทานการท)องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี
น)านแบบบูรณาการ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Varasan_Suwannapoom_4th_volu
me2_Thassaphon&Adisak.pdf
2
ส)วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมนักท)องเที่ยวที่มีผลต)อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ2ไสอั่ว
สมุนไพรของจังหวัดลําปาง
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf
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3

4

5

6

7

ส) ว นประกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ2 แ ละกลยุ ท ธ2 ส) ง เสริ ม การตลาดที่ มี ผ ลต) อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ2ชุมชนในศูนย2การคาเซ็นทรัลพลาซ)าของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf
สิ่งบ)งชี้ทางภูมิศาสตร2ที่มีผลต)อความตั้งใจซื้อของผูบริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ2แปรรูปขาว
แตšน จังหวัดลําปาง
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf
กลยุทธ2การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต)อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ2น้ําผลไม
ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf
องค2ประกอบของผลิตภัณฑ2และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต)อแรงจูงใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ2บรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทํางานในจังหวัดลําปาง
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf
ความสัมพันธ2ระหว)างการมีส)วนร)วมของประชาชนกับการพัฒนาทองถิ่นตามยุทธศาสตร2ใน
เขตเทศบาลตําบลแม)เมาะ อําเภอแม)เมาะ จังหวัดลําปาง
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-2-.pdf

8

การศึ ก ษาความสามารถในการแข) ง ขั น และศั ก ยภาพในการส) ง ออกของอุ ต สาหกรรม
คอมพิวเตอร2และอิเล็กทรอนิกส2ของประเทศไทย
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-2-.pdf

9

โปรแกรมประยุ ก ต2 สํ า หรั บ อุ ป กรณ2 เ คลื่ อ นที่ ส าหรั บ แจงเตื อ นเหตุ ก ารณ2 ผิ ด ปกติ จ าก
สิ่งแวดลอมบนทองถนนดวยเสียงสําหรับรถยนต2
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Graduate_School_Conference_2561_Wichep.html

10

การสังเคราะห2สัญญาณคลื่นไฟฟ~า หัวใจจากการติดอิเล็กโทรดแบบ 5 อิเล็กโทรด โดยใชลีด
V1 ดวยวิธีการของเจเนติกอัลกอริธึมสําหรับซัพพอร2ตเวกเตอร2แมชีนสําหรับสมการถดถอย
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Graduate_School_Conference_2561_Wichep.html

11

การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานขอมูลแบบพอร2ทเทเบิล (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

13
14

การศึกษาคุณภาพซอฟต2แวร2ของโปรแกรมอ)านฐานขอมูลแบบพอร2ทเทเบิล เพื่อการเรียนรู
การใชคําสั่งซีควลบนระบบฐานขอมูลนอร2ธวิน
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf
คุณสมบัติผูจัดการคลังสินคาที่พึงประสงค2ในภาคการเกษตร ยุค 4.0
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/01/05/11.-13-..pdf
พฤติกรรมการเปGดรับขอมูลบทวิจารณ2รานอาหารผ)านสื่อสังคมออนไลน2กับการตัดสินใจเลือก
71

รานอาหารสําหรับการรับประทานนอกบานของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง
http://www.western.ac.th/media/attachments/2019/06/27/6-2-.pdf

15

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย2เพื่อเสริมสรางนวัตกรรมในองค2กรต)างประเทศ
http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-2

16

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม) : กรณีศึกษาการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร2มาใชในการ
บริหารราชการของจังหวัดลําปาง
http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-2

17

ปFจจัยที่มีผลต)อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาวในจังหวัด
ลําปาง
http://www.western.ac.th/index.php/th/bruero-research-jd/bruero-research-jd-2

18

19

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
ดนัย ปFตตพงศ2 และทนงศักดิ์ 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
1

2

รายการหลักฐานอ)างอิง

ศิริพร เสริตานนท2. ความสัมพันธระหวางปจจัยจิตลักษณะเดิมและปจจัยตามสถานการณกับ
พฤติกรรมเสพติดอินเทอรเน็ตของผู&เรียนในสถาบันอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย.
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หนา 360
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf
ศิริพร เสริตานนท2. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร&างของแบบวัดจิตลักษณะตาม
สถานการณกับจิตลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดย
ใช&การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น
2561. หนา 368
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf

3

4

5

6

7

ศิริพร เสริตานนท2. โมเดลสมการพยากรณพฤติกรรมเสพติดอินเทอรเน็ตของผู&เรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องวิถึ
นวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หนา 399
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf
พนิดา สินสุวรรณ. การเปลี่ยนแปลงภับภาวะผู&นําเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา. การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนา
งานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หนา 385
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf
กาญจนา ภาสุรพันธ2. การจัดการความรู&ของพฤฒิพลังท&องถิ่นในโรงเรียนผู&สูงอายุบุญฮอม.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยดวย
การพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2561. หนา 377.
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf
กาญจนา ภาสุรพันธ2. TESS Model การบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ.การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัมนางานวิจัยสู)
เศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หนา 414
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf
พิสิษฐ2 ยอดวันดี. ภาวะผู&นําเชิงกลยุทธของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องวิถึนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย. มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น
73

8

9

10

11

2561. หนา 352.
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_13_WTU.pdf
จุรีย2 สรอยเพชร. การบริหารสถานศึกษาสูการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0.การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัมนางานวิจัยสู)
เศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หนา 418
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf
ธวัชชัย แสนชมภู. แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล&อมของนิสิต : ภายใต&ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา : บ&านทุงผึ้ง อําเภอทุงช&าง จังหวัดนาน. การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัมนางานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทย
ใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หนา 434
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf
ธวัชชัย แสนชมภู. หลักเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดอุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21. การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัมนา
งานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น 2562. หนา 443
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf
เมธัส ชูเวช. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอความรู&ด&านสุขภาพ และ
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ในชุมชนยาเปLา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง.การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หนา 10
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Innovative%20way%20to%20develop%20research_economy_27%20&%20
28_4_%2019.pdf
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เมธัส ชูเวช. พฤติกรรมการเปMดรับข&อมูลบทวิจารณร&านอาหารผานสื่อสังคมออนไลน กับการ
ตัดสินใจเลือกร&านอาหารสําหรับการรับประทานนอกบ&านของผู&บริโภคในจังหวัดลําปาง. การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
งานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หนา 210
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Innovative%20way%20to%20develop%20research_economy_27%20&%20
28_4_%2019.pdf
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พิมพ2ชนก มุงเมือง. สมุนไพรไทยกับฤทธิ์การปกปLองการเสื่อมสลายกระดูกออนผิวข&อ.
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัมนา
งานวิจัยสู)เศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. 2562. หนา 366
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Proceeding_14_WTU.pdf
พิมพ2ชนก มุงเมือง. กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดของทอราโคดอรซอลอาร
เตอรี เพอรฟอเรเตอรแฟลQบ. การประชุมวิชาการระดับชาตินอร2ทเวสเทิร2นวิจัย ครั้งที่ 5
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รายการหลักฐานอ)างอิงคณะสาธารณสุขศาสตร1
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
1
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอความรู&ด&านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามแนวทาง 3อ.2ส. ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนยาเปLา ต.
ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น. วัชรพล
จังหวัดปทุมธานี, เล)มที่ 1 หนา 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&อมูลบทวิจารณร&านอาหารผานสื่อสังคมออนไลนกับการตัดสินใจเลือก
ร&านอาหารสําหรับการรับประทานนอกบ&านของผู&บริโภคในจังหวัดลําปาง. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเวสเทิร2น
วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, เล)มที่ 1 หนา
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
การตายดีตามการรับรูของผูรอดชีวิตจากมะเร็ง. พยาบาลสาร. 2562:1: p49-61
https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/180681/128243
4
การศึกษารูปแบบเครือข)ายบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุกลุ)มติดบานและกลุ)มติดเตียง ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลฮ)องหา 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)อนคลายกลามเนื้อแบบกาวหนาในผูปXวยมะเร็งตับชาวไทยที่
ไดรับยาเคมีบําบัดผ)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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องค1ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ,งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก,สังคม
ชนิดของตัวบ,งชี้
กระบวนการ
เปOาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

บรรลุเปOาหมาย/
ไม,บรรลุเปOาหมาย
บรรลุเป~าหมาย

คะแนนที่
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2562
6 ขอ

1. กําหนดชุมชนหรือองค1การเปOาหมายของการให)บริการทางวิชาการแก,สังคมโดยมีความร,วมมือระหว,าง
คณะหรือหน,วยงานเทียบเท,า
ผลการดําเนินงาน
คณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม (3.1-1-1) ทํางานภายใตการกํากับของ
คณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (3.1-1-2) ตามระเบียบว)าดวยการส)งเสริมการวิจัยและการ
บริการวิชาการ (3.1-1-3) ไดกําหนดชุมชนเป~าหมายหลักของมหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง เพื่อใหบริการทาง
วิชาการแก)สังคม คือ ชุมชนในตําบลทุ)งกวšาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (3.1-1-4) ซึ่งแต)ละคณะวิชาก็ยัง
มีชุมชนเป~าหมายที่ใหบริการวิชาการตามบริบทของตน
แลวร)วมกันจัดทํา “โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 ระดับสถาบัน” เพื่อบูรณาการการ
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)าดวยการส)งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ
http://it.nation.ac.th/download/research_rule_61.pdf
3.1-1-4 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 การกําหนดชุมชนเป~าหมาย
http://doc.nation.ac.th/academic_service/461%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf
3.1-1-5 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 ระดับสถาบัน ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/research/project_univ_thung_kwao_2561.docx
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2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส,วนร,วมจากชุมชนหรือองค1การเปOาหมายที่กําหนดในข)อ 1
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยบไดดําเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก)สังคม สอดคลองกับแผนปฏิบัติการที่เกิด
ประโยชน2 ต)อการพั ฒ นานั กศึกษาและชุมชน ในป,การศึกษา 2561 ใหบรรลุ ต ามตั ว ชี้วั ด คือ มีการดํา เนิ น
กิจกรรมบริการวิชาการแก)สังคม 1) โดยเป7นกิจกรรมบูรณาการกันระหว)างคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 (3.2-2-1) โดยมีคู)มือ และแผนการปฏิบัติการบริการวิชาการแก)
สังคม ของคณะฯ ป,การศึกษา 2561 และรายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสรางสรรค2 ป,การศึกษา 2561
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวšาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
2) และมีการบูรณาการร)วมระหว)าง คณะสาธารณสุขศาสตร2“โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริม
สุขภาพเพื่อสุขภาวะสําหรับผูสูงวัย ที่โรงเรียนผูสูงอายุองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวšาว 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 หนา 16,19 และ 28
http://doc.nation.ac.th/QA_Lib_Science/Action%20plan_2018.doc
- รายงานผลโครงการพัฒนาชุมชนเชิงสรางสรรค2 ป,การศึกษา 2561 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
http://doc.nation.ac.th/BuPaCs2561/Thung%20Kwao%20results%20report%202561.pdf

3.1-2-2

โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะสําหรับผูสูงวัย ที่โรงเรียนผูสูงอายุ
องค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวšาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง”
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Academic%20Service%20PUBH%20327&372.pdf
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3. ชุมชนหรือองค1การเปOาหมายได)รับการพัฒนาและมีความเข)มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดกํ าหนดพื้นที่ เป~ าหมายในการดํ าเนิ นการตามแผนการใหบริการของมหาวิ ทยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย ไดดํ า เนิ น การออกใหบริ ก ารวิ ช าการในแต) ล ะพื้ น ที่ ต ามบริ บ ทของคณะวิ ช า แต) ใ นระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย มี พื้น ที่ เ ป~ า หมายที่ ต กลงร) ว มกั น ออกใหบริ ก ารวิ ช าการสู) สั ง คม คื อ ชุ มชนทุ) งกวš า วผ) า นการ
ขับเคลื่อน โดยอบต.ทุ)งกวšาว หลังดําเนินการได ประเมินผลการใหบริการวิชาการสู)สังคม พบว)า ชุมชนมีความ
พึงพอใจและตองการใหมหาวิทยาลัยออกใหบริการวิชาการในป,ต)อไปอย)างต)อเนื่อง จากผลสํารวจมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด ( x =4.7,s.d.=0.39) (3.1-3-1)
จากการสํารวจดวยการสัมภาษณ2 และพูดคุยกับนายก อบต. ประธานผูสูงอายุ หัวหนากองสาธารณะ
สุข และครูใหญ)โรงเรียนผูสูงอายุ พบว)า ชุมชนตองการใหมหาวิทยาลัยใหบริการในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ2 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุผ)านบุคลากรดานวิทยาศาสตร2สุขภาพ (3.1-3-2) ที่เป7นความ
ชํานาญใหม)ของมหาวิทยาลัยหลังปรับเปลี่ยนทิศทางของมหาวิทยาลัย ดวยการเปGดคณะพยาบาลศาสตร2
แลวชุมชนทุ)งกวšาวไดส)งหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ทําใหชุมชนทุ)งกวšาว เกิดกลไกพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และมีความเขมแข็งในมิติของการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ที่ถือเป7นกลุ)มเปราะบางในสังคมที่ทุกฝXายส)งเสริม
ใหเขาไปดูแล และพัฒนาใหเขมแข็ง (3.1-3-3)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม ครั้งที่
1/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 3.1 ติดตามสรุปผลการดําเนินโครงการ
http://doc.nation.ac.th/academic_service/162%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf
3.1-3-2 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 ระดับสถาบัน ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/research/report_univ_thung_kwao_2561.docx
3.1-3-3 หนังสือตอบขอบคุณจากชุมชนทุ)งกวšาว
http://doc.nation.ac.th/research/thank_thung_kwao_2561.pdf
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4. ชุมชนหรือองค1การเปOาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย,างต,อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 (3.1-4-1) มีวัตถุประสงค2ที่จะพัฒนาชุมชนผ)านทักษะ
ดานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และใหความสําคัญกับความตองการของชุมชนเป7นสําคัญ โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุที่เป7นกลุ)มเปราะบาง การออกใหบริการอย)างต)อเนื่อง ทําใหกลุ)มผูสูงอายุมีความเขมแข็ง โรงเรียน
ผูสูงอายุในตําบลทุ)งกวšาวไดรับการพัฒนาอย)างต)อเนื่อง ในป,การศึกษาต)อไป จะมีคณะพยาบาลศาสตร2เขาไป
บริการวิชาการ และการมีเครือข)ายที่เขมแข็ง ดําเนินการในพื้นที่นี้มาอย)างต)อเนื่องหลายป, (3.1-4-2)
ความต)อเนื่องในการบริการวิชาการในป,การศึกษา 2560 ประกอบดวย โครงการเตรียมความพรอม
สรางศักยภาพชุมชนโดยการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2หลักสูตร : การเตรียมความพรอมสูงวัย Thailand
ยุค 4.0 (3.1-4-3) และ โครงการสื่อประชาสั มพั นธ2และการส) งเสริ มสุขภาพเพื่อสุขภาวะสํ าหรับ ผูสู งวั ย
(3.1-4-4)
โครงการในป,การศึกษา 2559 ประกอบดวย โครงการบริการวิชาการแก)สังคมสัญจร หัวขอ กิจกรรม
พั ฒ นาศั ก ยภาพแกนนํ า ชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม สรางความเขมแข็ ง ของชุ ม ชน หั ว ขอ การถ) า ยภาพเพื่ อ การ
ประชาสัมพั นธ2 หัวขอกระบวนการสรางความเขมแข็ งของชุมชน หัว ขอ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพที่ ดี
หัวขอกระบวนทัศน2และผูนําชุมชนยุคใหม) (3.1-4-5)
สรุปผลการดําเนินงานความต)อเนื่องดานบริการวิชาการป,การศึกษา 2559-2561 มหาวิทยาลัยได
กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป~ า หมายในการใหบริ ก ารวิ ช าการ คื อ ชุ ม ชนในตํ า บลทุ) ง กวš า ว อ.เมื อ งปาน จ.ลํ า ปาง
มหาวิ ทยาลั ย และทุ กคณะวิ ช าไดจั ด ทํ า แผนกิ จ กรรมการบริ การวิ ช าการร) ว มกั บ ชุ มชน โรงเรี ย นผู สู ง อายุ
โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลและองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวšาว โดยมีวัตถุประสงค2เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยมีการดําเนินงานในกิจกรรมต)างๆ อย)างต)อเนื่อง อีกทั้งเป7น
การสรางเครือข)ายเพื่อเป7นแหล)งเรียนรูของนักศึกษาควบคู)กับการบริการวิชาการและการทําวิจัย ในกิจกรรม
ตัวอย)างต)อไปนี้
1) โครงการเตรียมความพรอมสรางศักยภาพชุมชนโดยการใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2 หลักสูตร : การ
เตรียมความพรอมสูงวัย Thailand ยุค 4.0 เป7นการสรางศักยภาพของชุมชน โดยบูรณาการการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธ2ใหไดในวงกวาง ใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพการเป7นแกนนํา (Leadership) ไดนําไปพัฒนาและ
สามารถสรางวิถีแห)งการนําเสนอภูมิปFญญาของทองถิ่นสู)สื่อสาธารณะได และเป7นการสรางนวัตกรรมตนแบบ
(Best Practice) เพื่อนําเสนอสู)สาธารณะ โดยการดูแลใหความช)วยเหลือจากมหาวิทยาลัย การนํา “ลํานําพื้น
ถิ่น ” ไดแก) จ“อย ซอ และค) า ว มาบู ร ณาการกั บการส)งเสริ มสุขภาพ เป7 น การสรางปG ติ สุขเพื่อใหผู สู งอายุ มี
ความสุขกายและสบายใจจากกิจกรรมนันทนาการ ที่มาจากการขับรองเพลงพื้นบานของตนเอง
2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพื่อ สุขภาวะสําหรับผูสูงวัย เป7นการสรางกลุ)ม
เครือข)ายเพื่อการติดต)อเพื่อส)งเสริมสุขภาวะใหกับผูสูงอายุ ไดเรียนรูเพื่อดูแลตนเอง รวมทั้งผูที่อยู)ใกลชิดได
ทราบแนวทางการดูแลผูสูงอายุ รูวิธีการป~องกันโรคภัยไขเจ็บรวมถึงอุบัติเหตุต)างๆ ที่อาจเกิดกับผูสูงอายุได
และเป7นการสรางเครือข)ายเพื่อการพัฒนาตนเอง โดยบูรณาการกับโครงการการสรางศักยภาพชุมชน ซึ่งทําให
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ไดทราบข)าวสารเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุ สรางกลุ)มที่มีศักยภาพเพื่อเป7นแกนนําในการดําเนินกิจกรรมต)างๆ ที่
เป7นประโยชน2ต)อชุมชน เป7นตนแบบที่ดี พรอมทั้งมีการส)งเสริมการวาดภาพศิลปะ เพื่อสรางมิติความสุข 5
ดานของกรมส)งเสริมสุขภาพ ไดแก) สุขสบาย สุขสนุก สุขสง)า สุขสว)าง สุขสงบ
3) โครงการภูมิปFญญาทองถิ่นสู)นวัตกรรมผาทอทุ)งกวšาว เป7นการสืบสานภูมิปFญญาทองถิ่นสู)การ
นําเสนอผาทอทุ)งกวšาว เชื่อมโยงสู)การนําเสนองานวิจัยผาทอพื้นถิ่นเพื่อเขาสู)การตลาด เป7นนวัตกรรมที่อยู)ใน
แผนยุทธศาสตร2การเชื่อมโยงสินคาของชุมชน (OTOP) เพื่อการท)องเที่ยวของจังหวัดลําปาง เชื่อมโยงโครงการ
ที่ 1 และ 2 เพื่อสรางศักยภาพของชุมชน ใหผูสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจที่จะนําเสนอภูมิปFญญาของวิถีตนเอง
สรางสุข สรางรายไดและก)อใหเกิด ความยั่งยืนของชุมชนต)อไปในอนาคต
4) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เป7นการ
ส)งเสริมการรวมกลุ)มของผูสูงอายุในการทํากิจกรรมร)วมกัน ไดมีความรูความเขาใจปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใน
การดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองทั้งดานโภชนาการการฟ¤–นฟูสมรรถภาพร)างกายและ จิตใจ
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
3.1-4-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 ระดับสถาบัน ป,การศึกษา
2561 http://doc.nation.ac.th/research/report_univ_thung_kwao_2561.docx
3.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม
ครั้ งที่ 1/2562 วัน ที่ 7 มิ ถุนายน 2562 ระเบีย บวาระที่ 4.5 ความต) อเนื่ องในการ
ใหบริการวิชาการ
http://doc.nation.ac.th/academic_service/162%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf
3.1-4-3 รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก)สังคม
สั ญ จร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะสั ง คมศาสตร2 แ ละมนุ ษ ยศาสตร2 และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศป,การศึกษา 2560 เรื่อง โครงการเตรียมความพรอมสรางศักยภาพชุมชนโดย
การใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2หลักสูตร : การเตรียมความพรอมสูงวัย Thailand ยุค 4.0
http://doc.nation.ac.th/academic_service/Action_Plan_NTU_2560%2014-2-61.pdf

3.1-4-4

รายงานผลการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมโครงการนวัตกรรมเชิงสรางสรรค2
งานบริการวิชาการแก)สังคม : โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริมสุขภาพเพื่อสุข
ภาวะสําหรับผูสูงวัย 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 ครั้งที่ 3 /
2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 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
ในการพั ฒ นาชุ มชนทุ) งกวš า วสํ า หรั บ ป, การศึ กษา 2561 มหาวิ ทยาลั ย เนชั่ น มี ชุ มชนเป~ า หมาย คื อ
โรงเรียนผูสูงอายุตําบลทุ)งกวšาว ซึ่งเป7นกลุ)มเปราะบางในสังคมที่ตองการการสนับสนุนอย)างต)อเนื่อง สําหรับ
ความร)วมมือกับหน)วยงานภายนอกนั้น มหาวิทยาลัยเนชั่นไดรับการสนับสนุนอย)างดียิ่งจาก นายนวพล จะงาม
นายกองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวšาว และ โรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบล บานจšง ตําบลทุ)งกวšาว อําเภอ
เมื อ งปาน จั งหวั ด ลํ า ปาง บู ร ณาการกั บ คณะวิ ช าต) า ง ๆ ออกใหบริ การวิ ช าการ (3.1-5-1) จากการสราง
เครือข)ายอย)างต)อเนื่องกับชุมชน โรงเรียนผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ และองค2การบริหารส)วนตําบล ทําใหป,
การศึกษาต)อไปมีทิศทางที่จะพัฒนาชุมชนทั้งดานสุขภาพผูสูงอายุ และผลิตภัณฑ2ในชุมชน โดยใชงานวิจัยเป7น
ฐาน และขอรับทุนสนับสนุนจากหน)วยงานภายนอกระดับชาติ อาทิ สํานักงานการวิจัยแห)งชาติ หรือ ทุนวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเนชั่น
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
3.1-5-1

รายการหลักฐานอ)างอิง
รายงานการประชุมคณะกรรมการทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.6 ความร)วมมือจากหน)วยงาน
ภายนอก
http://doc.nation.ac.th/academic_service/162%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 ของอาจารย1ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต)องมีอาจารย1มาจาก
ทุกคณะ
ผลการดําเนินงาน
จากการรายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 โดยคณะทํางานส)งเสริมการ
พัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคมป,การศึกษา 2561 พบว)า ทุกคณะวิชามีส)วนร)วมในการดําเนินงานตามแผน
บริการวิชาการแก)สังคม (3.1-6-1)
โดยอาจารย2ที่เขาร)วมโครงการ (3.1-6-2) ไดแก)
1) อาจารย2อาภาพร ยกโต
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
2) ผศ.บุรินทร2 รุจจนพันธุ2
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
3) อาจารย2วีระพันธ2 แกวรัตน2
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
4) อาจารย2คนึงนิจ ติกะมาตย2 คณะนิเทศศาตร2
5) อาจารย2นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ2 คณะนิเทศศาตร2
6) อาจารย2ธนกฤษ กอนแกว
คณะสาธารณสุขศาสตร2
7) อาจารย2นิภรดา ยาวิราช
คณะสาธารณสุขศาสตร2
8) อาจารย2ชัญญานุช แซ)ตั้ง
คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2
ดังนั้นมีอาจารย2เขาร)วมการใหบริการวิชาการทั้งหมด 8 คน จากจํานวนอาจารย2ทั้งหมด 62 คน
คิดเป7นรอยละ 12.9 (3.1-6-3)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
3.1-6-1 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 ระดับสถาบัน ป,การศึกษา
2561
http://doc.nation.ac.th/research/report_univ_thung_kwao_2561.docx
3.1-6-2 รายงานการประชุม คณะทํางานส)งเสริมพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ
http://doc.nation.ac.th/academic_service/162%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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องค1ประกอบที่ 4
ตัวบ,งชี้ 4.1
ชนิดของตัวบ,งชี้
เปOาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
บรรลุเปOาหมาย/
ไม,บรรลุเปOาหมาย
บรรลุเป~าหมาย

คะแนนที่
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2562
6 ขอ

เกณฑ1มาตรฐาน :
1. กําหนดผู)รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานการนิสิตเป7นผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินงานร)วมกับคณะวิชาแบบบูรณาการในรูปของคณะกรรมการ จึงมีคําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมแบบบูรณาการและการมีส)วนร)วมของคณะวิชา (4.1-1-1) ประกอบดวย
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, และทําหนาที่กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน ดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังในแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา
2561 (4.1-1-2)
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
4.1-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Staff%20Culture%202561.pdf
4.1-1-2 แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Action_Plan_Culture_2561.pdf
2. จัดทําแผนด)านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ,งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให)สามารถดําเนินการได)ตามแผน
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานการนิสิตและคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดจัดทําแผนดานทํานุ
บํา รุ งศิ ล ปะและวั ฒนธรรม มี การกํ าหนดตั ว บ)งชี้ วัด ความสํา เร็จ ตามวั ตถุ ป ระสงค2 ของแผน รวมทั้งจั ดสรร
งบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนไวในแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,
การศึกษา 2561 (4.1-2-1) และไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,
การศึกษา 2561 (4.1-2-2) ในรายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา
2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 (4.1-2-3)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
4.1-2-1 แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 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 “รอยใจรัก จรดหัตถา วันทาครู” ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/report%20wai%20kru2561.pdf
โครงการ พี่พานองเตียวขึ้นดอย 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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4.1-2-3

โครงการ ปF•นฝ~าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/report%20jool%20krathin2561.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา ขอ 2.1 หนา 2
http://doc.nation.ac.th/af/Meeting%20Report%20Culture%201.2561.pdf

3. กํากับติดตามให)มีการดําเนินงานตามแผนด)านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
ส) ว นงานการนิ สิ ต ไดมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามใหมี ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนดานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ในรายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 ครั้งที่2
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (4.1-3-1) และมีการรายงานต)อ คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย ในการรายงานผล
การดําเนินงานประจําภาคเรียนที่ 1 และ รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นป,การศึกษา (4.1-3-2)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 2
http://doc.nation.ac.th/af/Meeting%20Report%20Culture%202.2561.pdf
4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม
2562 ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนที่ 1 ป,การศึกษา 2561 ระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_162.docx
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 มิถุนายน
2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.7 รายงานผลการดําเนินงานสํานักบริหาร ขอที่ 7 ส)วนงานกิจการ
นิ สิ ต หนา 8 รายงานผลการดํ า เนิ น งานดานกิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต และการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4_6
2.pdf
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4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ,งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ของแผนด)านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
ส)วนงานการนิสิต ไดกําหนดใหมีการประเมินผลสําเร็จตามโครงการ/กิจกรรม (4.1-4-1) และมีการ
ประเมินผลสําเร็จในรายงานผลการดําเนินงานของแต)ละโครงการ ดังนี้
ที่
โครงการ
คะแนนประเมินเฉลี่ย
1 โครงการ “จรดหัตถา วันทาครู ” ประจําป,การศึกษา 2561
4.34
2 โครงการรดน้ําดําหัว ป•าเวณีป,‘ใหม)เมือง ประจําป,การศึกษา 2561
4.58
3 โครงการรับนองใหม) พี่พานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ~าย เก็บฝ~าย ปF•นฝ~าย สาย
3.99
บุญจุลกฐิน ถิ่นลานนา ประจําป,การศึกษา 2561
4 โครงการรดน้ําดําหัว คุณบัณฑูร ล่ําซํา ประจําป,การศึกษา 2561
4.43
คะแนนประเมินเฉลี่ยรวม
4.33
และมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ)งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค2ของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังในสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา
2560 (4.1-4-2)
ผลการดําเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561 ส)วนงานกิจการนิสิตสามารถดําเนินการบรรลุตาม
เป~าหมายที่ตั้งไว ดังนี้
1. มีการดําเนินกิจกรรมไม)นอยกว)า รอยละ 100 ของจํานวนกิจกรรม มหาวิทยาลัยบรรจุ โครงการไว
ในแผนฯ จํานวน 4 โครงการ และสามารถจัดทําโครงการไดจํานวน 4 โครงการ ซึ่งถือไดว)าสามารถ ปฏิบัติได
คิดเป7นรอยละ 100
2. มีจํานวนผูเขาร)วมโครงการ ไม)นอยกว)ารอยละ 80 ของเป~าหมายในโครงการ ซึ่งการจัดทําโครงการ
ในป,การศึกษา 2561 มีจํานวนผูเขาร)วมโครงการ คิดเป7นรอยละ 99.0 ของเป~าหมายในโครงการ ผูเขาร)วม
โครงการมีความพึงพอใจต)อการเขาร)วมโครงการ ไดคะแนน 4.33 อยู)ในระดับ ดี
3. มีจํานวนองค2ความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร)สู)สาธารณชนและมีชุมชนหรือหน)วยงานภายนอก
เขา ร)วมกิจกรรม ไม)นอยกว)า 1 โครงการซึ่งการจัดทําโครงการในป,การศึกษา 2561 มีจํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการโครงการรับนองใหม) พีพานองเตียวขึ้นดอย ปลูกฝ~าย เก็บฝ~าย ปF•นฝ~าย สายบุญจุลกฐิน ถิ่นลานนา
ประจําป,การศึกษา 2561
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
4.1-4-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/af/Report%20Plan%20Culture%202561.pdf
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด)านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน
ส) ว นงานการนิ สิ ต ไดนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมดานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ป,การศึกษา 2561 ไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป,
การศึ กษา 2562 (4.1-5-1) ซึ่ งไดมี การประชุ มร) ว มกั บ คณะกรรมการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ป,
การศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ในการประเมินและแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุง
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-5-2) โดยมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานในป,การศึกษาต)อไปคือ
1. ควรมีการเผยแพร)ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบวิจัย ผลงานทางวิชาการ
2. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการ การวิจัย กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให
มากขึ้น
รายการหลักฐานอ)างอิง
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
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 22 มีนาคม 2560 วาระที่ 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) ว นงานการนิ สิ ต มี ก ารเผยแพร) กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารดานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ต)อสาธารณชน โดยเผยแพร)ทาง Facebook และสื่อออนไลน2 (4.1-6-1)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
4.1-6-1 การเผยแพร)กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมสู)สาธารณชน
http://doc.nation.ac.th/af/Picture%20%20about%20Culture%202561.pdf
7. กําหนดหรือสร)างมาตรฐานด)านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป=นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดําเนินงาน
- ไม)มีผลการดําเนินงาน
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องค1ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ,งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ1ตามพันธกิจ กลุ,มสถาบันและ
เอกลักษณ1ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ,งชี้ กระบวนการ
เปOาหมาย
ปการศึกษา 2561
7 ขอ

บรรลุเปOาหมาย/
ไม,บรรลุเปOาหมาย
บรรลุเป~าหมาย

คะแนนที่
ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2562
7 ขอ

เกณฑ1มาตรฐาน :
1. พัฒนาแผนกลยุทธ1จากผลการวิเคราะห1 SWOT กับวิสัยทัศน1ของสถาบัน และพัฒนาไปสู,แผนกลยุทธ1
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให)บรรลุตามตัวบ,งชี้และเปOาหมายของแผน
กลยุทธ1
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร2 พ.ศ. 2561 – 2565 (5.1-1-1) ที่เกิดจากผลการวิเคราะห2
SWOT กับวิสัยทัศน2ของสถาบัน จากบุคลากรทุกหน)วยงาน โดยมีการจัดประชุมร)วม 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 การ
กําหนดกรอบประเด็นแผนยุทธศาสตร2เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (5.1-1-2)
และมีการนําเสนอเพื่อพิจารณาต)อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (5.1-13) และเสนอต)อกรรมการสภามหาวิยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 (5.1-1-4)
มีการจัดทําแผนกลยุทธ2ทางการเงิน (5.1-1-5) และแผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา (5.1-1-6)
ผลการประชุมวิเคราะห2 SWOT สภาพแวดลอมระดับสถาบัน
จุดแข็ง
1. มีบุคลากรอาจารย2คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอย)างมืออาชีพ
2. มีการดูแลนิสิตอย)างใกลชิด อบอุ)น เหมือนครอบครัว
3. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เขมแข็ง เสริมสรางการขยายฐานการจัดการศึกษาทั้งดานวิทยาศาสตร2
สุขภาพและดานสังคมศาสตร2
4. ผูบริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน2กวางไกล และทุ)มเทใหการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย)าง
เขมแข็ง
5. มีอาคารสถานที่ อุปกรณ2การเรียนรู ภูมิทัศน2 หอพักภายใน ที่เอื้อต)อการเรียนรูและการใชชีวิต
ของนิสิตอย)างมีคุณภาพ
6. มีเครือข)าย-ที่ปรึกษาการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร2สุขภาพเขมแข็งและชัดเจน
จุดอ,อน
1. บุคลากรอยู)ระหว)างการปรับตัว พัฒนาการจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร2สุขภาพ
2. การประชาสัมพันธ2เชิงรุกใหเป7นที่รูจักของสังคมยังไม)ชัดเจน
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3. การรณรงค2รับนักศึกษาใหม)ไม)เป7นไปตามเป~าหมาย
4. อัตราการเขา ออกของบุคลากรสูง
โอกาส
1. นโยบายของรั ฐ ส) ง เสริ มใหประเทศไทยเป7 น ศู น ย2 ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ และความตองการ
ตลาดแรงงานดานวิทยาศาสตร2สุขภาพสูง
2. มีแหล)งทุนเพื่อการศึกษาจากภายนอก ทุนกสิกรไทย ทุน กยศ. ทุน กรอ. และทุนกูยืมในเครือข)าย
ธุรกิจของมหาวิทยาลัย
3. มีเครือข)ายการศึกษาจากหน)วยงานต)างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหการตอบรับการรับนิสิตเขา
ฝYกอบรม
4. มหาวิทยาลัยเอกชนที่เปGดสอนดานวิทยาศาสตร2สุขภาพส)วนใหญ)ตั้งอยู)ในภาคกลาง
ภาวะคุกคาม/อุปสรรค
1. มีการแข)งขั นการรับนั กศึ กษาจากสถาบั นของรัฐสู ง ทําใหจํ านวนผู สนใจเขาเรี ยนของสถาบั น
เอกชนลดลง
2. ค)าใชจ)ายในการศึกษาดานวิทยาศาสตร2สุขภาพในสถาบันเอกชนสูง
3. เกณฑ2มาตรฐานการจัดการศึกษาจากสภาวิชาชีพดานวิทยาศาสตร2สุขภาพมีความยาก
มหาวิ ทยาลั ย มี การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนงานในระดั บ คณะวิ ช า/ศู น ย2 ฯ ในการประชุ ม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อย)างนอยป,ละ 2 ครั้ง คือเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
(5.1-1-7) และเมื่อสิ้นป,การศึกษาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (5.1-1-8) โดยมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานระดับสถาบัน ประจําภาคเรียนที่ 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)างนอยป,ละ 2 ครั้ง คือประจําภาคเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และประจําป,
การศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (5.1-1-11 และ 5.1-1-12) ตามลําดับ
ผลการติดตามการดําเนินงานครั้งที่ 1 ประจําภาคเรียนที่ 1
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร2
1. ยุทธศาสตร2ที่ 1 “มหาวิทยาลัยแห)งโอกาส” เป7นการสรางโอกาสทางการศึกษา โอกาสการทํางาน
ทั้งในระดับทองถิ่นและประเทศใหกับเยาวชนและผูดอยโอกาสในพื้นที่ที่ตั้ง พื้นที่เป~าหมาย พื้นที่ใกลเคียง และ
เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตการบริหารจัดการตามเอกลักษณ2 และอัตลักษณ2 โดยการร)วมมือ
กับพันธะมิตรทางธุรกิจ
2. ยุ ท ธศาสตร2 ที่ 2 “การพั ฒ นาทั ก ษะคนยุ ค ใหม) ” เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ศั ก ยภาพ และ
ความสามารถของผูเรียนใหเป7นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พรอมกับจิตสํานึกของ
การเป7นพลเมืองที่ดีของประเทศ รักต)อชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย2
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ทรงเป7นประมุข และสอดรับกับเอกลักษณ2 อัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัย ที่มุ)งพัฒนานิสิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม
รักบานเกิด ไดนําความรูดานวิชาการ วิชาชีพไปพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
3. ยุทธศาสตร2ที่ 3 “การผลิต และพัฒนางานวิจัย ในระดับทองถิ่นและประเทศ” เพื่อสรางผลงานวิจัย
งานสรางสรรค2 และการนํ า ความรู ดานวิ ช าการประยุ ก ต2 เ ขากั บ ความตองการของชุ ม ชนทองถิ่ น โดย
มหาวิทยาลัยเป7นส)วนหนึ่งของการส)งเสริมพัฒนาทองถิ่นและประเทศ ในการสรางศักยภาพของชุมชน พัฒนา
คน พัฒนางานเพิ่มขีดความสามารถทางการแข)งขันของทองถิ่น ในการประกอบอาชีพ ควบคู)กับการอนุรักษ2
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปFญญาทองถิ่น ใหชุมชนสามารถดํารงคุณค)าของตนเองไดในสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเศรษฐกิจในยุคปFจจุบัน
4. ยุทธศาสตร2ที่ 4 “การส)งเสริมการสรางเครือข)ายในและระหว)างประเทศ (+การบริการวิชาการ)”
เพื่ อสราง “โอกาสทางวิ ช าการ” ใหแก) นิ สิ ตดวยการเชื่ อมโยงวิ ช าการและประสบการณ2 ในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูที่ครอบคลุมดานวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้การสรางเครือข)ายใน
ระดับทองถิ่นกับหน)วยงานต)างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาคน พัฒนางานในระดับทองถิ่น เป7นการ
สรางแหล)งเรียนรูจากประสบการณ2จริงของนักศึกษา
5. ยุทธศาสตร2ที่ 5 “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบสนองต)อการสรางบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ควบคู)กับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอาจารย2และเจาหนาที่สายสนับสนุนใหมีความรูความสามารถในการส)งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรและการทํางานของบุ คลากรอาจารย2 โดยการสรางระบบการบริหารจัด การในองค2กรใหเกิ ด
ประโยชน2สูงสุดบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ดาน
1) ดานการเรี ย นการสอน ไดติ ด ตามการดํ า เนิ นงานของคณะวิ ช า และระดั บ หลั กสู ตร ใหเป7 น ไป
ตามอัตลักษณ2ของสถาบัน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2) ดานการวิจัยและงานสรางสรรค2 ไดมีการติดตามผลดําเนินงานในประเด็น จํานวนโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เงินสนับสนุนการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยงานสรางสรรค2
3) ดานการบริการวิชาการ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานดานการใหบริหารเพื่อพัฒนาชุมชน/
ทองถิ่น อีกทั้งการดําเนินงานบริการวิชาการเพื่อการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
4) ดานกิจกรรมพัฒนานิสิตและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป7นการติดตามการดําเนินงานกิจกรรมให
เป7นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค2
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ผลการติดตามการดําเนินงานครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2561
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร1
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
เพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร2ที่ 1 มหาวิทยาลัย 1. ใหโอกาสแก)ผูดอยโอกาสในการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
บรรลุ
แห)งโอกาส
การเชื่อ มกับ การพัฒนาทองถิ่น ดวยการมอบทุน การศึกษาจํา นวน
รอยละ 50 ทุนของจํานวนนิสิตเป~าหมายในแต)ละป,การศึกษา
ยุทธศาสตร2ที่ 2 การพัฒนา
1. หลักสูตรมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับเอกลักษณ2และอัต
บรรลุ
ทักษะคนยุคใหม)
ลักษณ2ของมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป7นไปตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามกรอบคุณภาพบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร2ที่ 3 การผลิต และ 1. จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค2 หรือ งานวิชาการของ
บรรลุ
พัฒนางานวิจัย ในระดับทองถิ่น หลักสูตรเป7นไปตามมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และของ สมศ.
และประเทศ
2. ผลการดําเนินงาน งานวิจัย หรืองานสรางสรรค2 หรืองานวิชาการ
ระดับสถาบันไม)นอยกว)ารอยละ 80 ของเป~าหมายที่กําหนดประจําป,
การศึกษา
ยุทธศาสตร2ที่ 4 การส)งเสริมการ 1. มีการดําเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนดานวิชาการ หรือวิชาชีพ หรือ
บรรลุ
สรางเครื อ ข) า ยในและระหว) า ง ศิลปะและวัฒนธรรม กับเครือข)ายในระดับนิสิตหรือบุคลากรอาจารย2
ประเทศ
ยุทธศาสตร2ที่ 5 การพัฒนา
1. บุคลากรอาจารย2มีการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน)งทางวิชาการไม)
บรรลุ
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นอยกว)ารอยละ 80 ของแผนงาน
2. บุคลากรอาจารย2และเจาหนาที่สายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตามแผนงานและการบริหารงานระดับหลักสูตร
รวมตัวชี้วัดตามแผน
9 ตัวชี้วัด
รอยละ 100
ยุทธศาสตร1
แผนปฏิบัติการตาม
พันธกิจ
ด)านการจัดการเรียนสอน

ตัวชี้วัด

1. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานดานหลักสูตรบรรลุไม)นอยกว)ารอยละ 80
ของตัวบ)งชี้ผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตรที่กําหนดไว
2.
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห)งชาติ ไดคะแนนไม)นอยกว)า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5
ด) า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ง า น 1. ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค2จากหน)วยงานภายนอก
สร)างสรรค1
ไม)ต่ํากว)า 3.75 คะแนนของเกณฑ2กําหนดทุกคณะวิชา/ศูนย2ฯ
2. ทุกหลักสูตรมีโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอนอย)าง

ผลการ
ดําเนินงาน
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ
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นอย 1 โครงการ
บรรลุ
3. มีการตีพิมพ2เผยแพร)ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค2 ผลงานทางวิชาการ
ไม)นอยกว)า 3.75 คะแนนของเกณฑ2กําหนดทุกคณะ
บรรลุรอยละ75
ด) า นการบริ ก ารวิ ช าการแก, 1. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก)สังคม อย)าง
บรรลุ
สังคม
นอย 1 โครงการ
2. ระดับคะแนนประเมินผลการดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการแก)
บรรลุ
สังคม และการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือกับงานวิจัย ไม)นอย
กว)า 3.51 คะแนน จากระดับคะแนน 5
ด) า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง 1. มีการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตครบทั้ง 5 ดาน และสอดรับกับ
บรรลุ
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม มาตรฐานหลักสูตร
พัฒนานิสิต
2. ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ไม)นอย
บรรลุ
กว)า 3.75
แผนพัฒนาบุคลากร
1. บุคลากรอาจารย2ประจําหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาตนเองดานวิชาการ
บรรลุ
อย)างนอย 1 ครั้ง/ป,
2. มีบุคลากรอาจารย2ประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือตําแหน)งทาง
บรรลุ
วิชาการ ไม)นอยกว)ารอยละ 10
รอยละ 23.07
3. บุคลากรเจาหนาที่สนับสนุน ไดรับการพัฒนาตนเองตรงสายงานไม)นอย
บรรลุ
กว)ารอยละ 30
4. คะแนนประเมินบุคลากรและการปรับปรุงระบบและความเขมแข็งดาน
ไม)บรรลุ
ต)างๆ ไม)นอยกว)า 3.75 จากระดับคะแนน 5
รวมตัวชี้วัดตามพันธกิจ
13 ตัวชี้วัด
รอยละ 92.31
รวมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ
22 ตัวชี้วัด
รอยละ 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 วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ หองประชุม ดร. เทียม
โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3 กรุงเทพฯ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_3_Apri_2561.pdf

รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม ดร. เทียม
โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3 กรุงเทพฯ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_2_May_2561.pdf

5.1-1-3

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 10-11/2561 วันที่ 1 มิถุนายน
2561 ระเบียบวาระที่ 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

5.1-1-5
5.1-1-6
5.1-1-7

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 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
แผนกลยุทธ2ทางการเงิน ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Strategy_Financial_NTU_2561-2562.pdf
แผนปฏิบัติการ ป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/ACtion_Plan_Nation_U_2561.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม
2562 ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนที่ 1 ป,การศึกษา 2561 ระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1-62.docx

5.1-1-8

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 9 สิงหาคม
2562 ระเบียบวาระที่ 4.22 รายงานผลการดําเนินงานระดับสถาบัน ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_5-62.pdf

5.1-1-9

รายงานผลการดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 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 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มกราคม 2562 ระเบียบวาระที่ 5.3
รายงานผลการดําเนินงานระดับสถาบัน ประจําภาคเรียนที่ 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 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่
5.7 รายงานผลการดําเนินงาน ป,การศึกษา 2561 หนา 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)อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด)วย
ต)นทุนต,อหน,วยในแต,ละหลักสูตร สัดส,วนค,าใช)จ,ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย1 บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย,างต,อเนื่อง เพื่อวิเคราะห1ความคุ)มค,าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข,งขัน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเนชั่นโดยส)วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ ทําหนาที่เป7นหน)วยงานกลางในการจัดทําขอมูล
บัญชีการเงินในระดับสถาบันและระดับคณะวิชา ภายใตกรอบงบประมาณประจําป,การศึกษา 2561 เสนอต)อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาสถาบัน โดยไดรับการอนุมัติงบประมาณจํานวน 90,229,647.92
บาท จําแนกเป7น งบประมาณรายได 59,956,000.00 บาท งบประมาณขาดดุล 30,273,647.92 บาท ซึ่ง
จําแนกตามพันธกิจ ดังนี้ ดานการผลิตบัณฑิต จํานวน 40,168,672.00 บาท คิดเป7นรอยละ 44.52 ดานการ
วิจัย จํานวน 1,080,000.00 บาท คิดเป7นรอยละ 1.20 การบริการวิชาการ จํานวน 500,000.00 บาท คิดเป7น
รอยละ 0.55 การบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 48,480,975.92 บาท คิดเป7นรอยละ 53.73 (5.1-2-1) และ
จากผลการดําเนินงานตลอดป,การศึกษา ส)วนงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ ไดดําเนินการจัดทําการปFนส)วนเพื่อ
คํานวณหาตนทุนต)อหน)วยในแต)ละหลักสูตรของแต)ละคณะ เพื่อเป7นขอมูลประกอบการพิจารณาความคุมค)า
ของการดํ า เนิ น งาน ในการพั ฒ นานั กศึ กษา อาจารย2 บุ คลากร และการจั ด การเรี ย นการสอน (5.1.2-2)
นอกจากนี้ไดทําการวิเคราะห2สัดส)วนงบประมาณรายจ)ายตามพันธกิจต)อรายได เพื่อประกอบการบริหารจัดการ
ดานการเงินของมหาวิทยาลัย คณะวิชา และเป7นแนวทางในการพัฒนาการจัดการสอนในป,การศึกษาต)อไป
(5.1.2-3)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.1-2-1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 วันที 6 พ.ย
2561 วาระที่ 4.5 งบประมาณประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Meeting_Report_16.61.pdf
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที 22 มี.ค
2562 วาระที่ 1.2.7 รายงานผลการดําเนินงานสํานักบริหาร หนา 12
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Meeting_Report_2.62.pdf
5.1-2-2
งบประมาณประจําป,การศึกษา 2561 แยกตามค)าใชจ)ายตนทุนต)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. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป=นผลจากการวิเคราะห1และระบุป>จจัยเสี่ยงที่เกิดจากป>จจัย
ภายนอก หรือป>จจัยที่ไม,สามารถควบคุมได) ที่ส,งผลต,อการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให)ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดําเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย อธิการบดี ผูช)วย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย2การศึกษา ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานัก (5.1-3-1)
เพื่ อดํ า เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งของมหาวิ ทยาลั ย มี อํา นาจหนาที่ จั ด ทํ า แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ดําเนินการใหเป7นไปตามที่กําหนดไว และมีคู)มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเนชั่น (5.1-3-2)
2. มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย มีการพิจารณา วิเคราะห2และประเมิน
ความเสี่ยง และปFจจัยที่ก)อใหเกิดความเสี่ยง โดยใชขอมูลจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2560 เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป, 2560 (5.1-3-3)
เนื่ องจากเป7 น ประเด็ น ความเสี่ ย งที่มีร ะดั บ ความเสี่ ยงไม) ล ดลงจากป, การศึ กษาที่ ผ) า นมา และจะก) อใหเกิ ด
ผลกระทบต)อการบริหารงานต)อเนื่องในป,การศึกษาต)อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีมติกําหนด
ประเด็นความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ดังนี้
1. ความเสี่ยงดาน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ2เผยแพร)มีนอย”
2. ความเสี่ยงทางดาน “จํานวนอาจารย2เขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการนอย”
3. ความเสี่ยงทางดาน “การประชาสัมพันธ2 และการรณรงค2รับนักศึกษาไม)เป7นไปตาม
เป~าหมาย”
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุ มจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 2560
ซึ่งในแผนบริห ารความเสี่ ย ง มี การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและจั ด ลํ า ดับ ความเสี่ ย ง
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามประเด็นความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา 2561 ดังนี้ (5.1-3-3)
1. ความเสี่ยงดาน “การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ1เผยแพร,มีน)อย”
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานที่จะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงดานนี้ประกอบดวย
- ทุนสนับสนุนโครงการงานวิจัยจากหน)วยงานภายนอกและในมหาวิทยาลัย
- อาจารย2ผูยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากหน)วยงานภายในและภายนอก
- ภาระหนาที่ของบุคลากรอาจารย2ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและหลากหลายภารกิจส)งผลกระทบต)อ
การผลิตผลงานดานวิชาการ/วิจัย
- รางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงาน
- ระบบการส)งเสริมการสรางนักวิจัยหนาใหม) และนักวิจัยพี่เลี้ยงในการกระตุนสรางผลงาน
- ระบบการควบคุมทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่เอื้ออํานวยต)อการดําเนินงานโครงการวิจัย
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2. ความเสี่ยงทางดาน “จํานวนอาจารย1เข)าสู,ตําแหน,งทางวิชาการน)อย”
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานที่จะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงดานนี้ประกอบดวย
- การผลิตตํารา/เอกสารประกอบการสอนของอาจารย2ไม)เป7นไปตามแผน
- การสรางผลงานดานวิชาการเพื่อขอตําแหน)งทางวิชาการไม)เป7นไปตามแผน
- ภาระหนาที่ของบุคลากรอาจารย2มีปริมาณมากหลากหลายภารกิจทําใหการผลิตตํารา/เอกสาร
ประกอบการสอนมีนอย
3. ความเสี่ยงทางดาน
“การประชาสัมพันธ1 และการรณรงค1รับนักศึกษาไม,เป=นไปตามเปOาหมาย”
ประเด็นการบริหารจัดการ-การดําเนินงานที่จะส)งผลกระทบต)อความเสี่ยงดานนี้ประกอบดวย
- นโยบายการส)งเสริมการประชาสัมพันธ2หลักสูตรเก)า-ใหม) ล)าชา
- การออกแนะแนวการศึกษา/การจัดบูทกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนต)างๆ มีปริมาณนอย
4. มหาวิทยาลั ยมีการติดตามผลการบริห ารความเสี่ ยงของมหาวิทยาลั ยเนชั่น เป7 นระยะๆ โดยป,
การศึกษา 2561 มีการติดตามการดําเนินงาน 4 ครั้งในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-3-4) โดย
สรุป คือ
-รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 16/2561 ลงวัน ที่ 6 พฤศจิกายน
2561 วาระที่ 4.7 การกําหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา 2561
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3.3 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 วาระที่ 3.2 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
วาระที่ 5.1 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง
5. มหาวิทยาลัยภายใตการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเนชั่น มีการติดตาม
และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยงในการประชุม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (5.1-3-5) และมีการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ประเด็น ในรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
(5.1-3-6) โดยมีผลการดําเนินงานสรุปดังนี้
ประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยง ป,การศึกษา 2561 มี 3 ประเด็นคือ
1) การผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยเพื่อการตีพิมพ2เผยแพร)มีนอย
2) จํานวนอาจารย2เขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการนอย และ
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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
น้ําหนัก 0.2
น้ําหนัก 0.4
น้ําหนัก 0.6
น้ําหนัก 0.8
น้ําหนัก 1.0
รวมค,าน้ําหนัก
ระดับคะแนน

14

15

2.80
4.72

1
2
1
6.20
4.37

นิเทศฯ

สาธาฯ
2

1
2
1
3.20
5.00

3
2.80
5.00

รวม
NTU
31
2
7
2
15.0
4.77

2) จํานวนอาจารย2ที่ยื่นขอตําแหน)งทางวิชาการ = 0 คน
จํานวนอาจารย2ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอตําแหน)งทางวิชาการ = 0 คน
3) การอบรมใหความรูเพื่อเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ
- อบรมการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ
- อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย2
4) จํานวนนิสิตใหม)รหัส 62 ทั้งหมด 59 คน
จากผลการดําเนินงาน พบว)า ประเด็นการจัดการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นที่ 2 และ 3
ยังไม)บรรลุเป~าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาแผนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มผลการดําเนินงานดานนี้ใหมาก
ขึ้นและสอดรับกับการพัฒนาบุคลากร และจะทําการวิเคราะห2ประเด็นเพื่อกําหนดเป7นประเด็นการบริหาร
ความเสี่ยงในป,การศึกษา 2562 ต)อไป
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.1-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ มนช. 069/2561 เรื่องแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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

- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 16/2561 ลงวั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2561 วาระที่ 4.7 การกําหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยง ป,การศึกษา
2561
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_16_61.pdf

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ 17/2561 ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2561 วาระที่ 3.3 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_17_2561.pdf

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 วาระที่ 3.2 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-62.pdf

- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2562 ลงวั น ที่ 13
มิถุนายน 2562 วาระที่ 5.1 ติดตามผลการดําเนินงานบริหารประเด็นความเสี่ยง
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4-62.pdf

5.1-3-5

- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2562 ลงวั น ที่ 14
มิถุนายน 2562 วาระที่ 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)วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย,างชัดเจน
ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารมหาวิทยาลัย บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน2ของมหาวิทยาลัยและ
ผูมีส)วนไดเสียทุกภาคส)วน ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําป, 2561 (5.1-4-1) อธิการบดีไดปฏิบัติหนาที่ของตนโดยใชหลักธรรมา
ภิบาล มีการประเมินผลการทํางานของอธิการบดี ส)วนบุคลากรมหาวิทยาลัยใหบุคลากรทุกคนจัดทําขอตกลง
ภาระงานของบุคลากรทุกคนอย)างต)อเนื่องในระบบอินทราเน็ต โดยใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง
ภาระงาน ผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (5.1-4-2) มีการติดตามผลการดําเนินงานดานต)างๆ โดยใช
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยส)งผลใหการดําเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสําเร็จได (5.1-4-3)
2. หลักประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการสรางกลไกการบริหารจัดการภายใน โดยกําหนดใหมีการ
ประเมินผลส)วนงานต)าง ๆ ทั้งดานวิชาการและส)วนงานสนับสนุน อาทิประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ต)อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประเมินผลคุณภาพการใหบริการในส)วนงาน
สนับสนุน เป7นตน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหทุกส)วนงานใชประโยชน2จากแหล)งขอมูลเดียวกันได โดยเฉพาะอย)างยิ่งระบบการเงินของมหาวิทยาลัย
สามารถติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณไดอย)างมีประสิทธิภาพ (5.1-4-3)
3. หลักการตอบสนอง มหาวิทยาลัยมีการใหบริการดานต)าง ๆ ตามพันธกิจที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีส)วนไดเสียทุกกลุ)มที่มีความหลากหลายอย)างต)อเนื่อง อาทิ การสรางการเรียนรู
ร)วมกับชุมชน (5.1-4-4) โดยแต)ละคณะมีผลการดําเนินโครงการดังนี้ (5.1-4-5)
คณะศิลปศาสตร1และวิทยาศาสตร1 มีการดําเนินงาน 4 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเชิงสรางสรรค2 ป,การศึกษา2561 หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ ตําบลทุ)งกวšาว อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง 2) โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทําแผนยุทธศาสตร2
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลําปาง 3) โครงการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองของผูสูงอายุ 3 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน กิจกรรมการถอดบทเรียนและการสรางเครือข)ายโรงเรียนผูสูงอายุจากพื้นที่จังหวัดลําปาง
เชียงใหม) แพร) 4) กรรมการการตัดสินการประกวดแข)งขันทักษะทางวิชาการประจําป, 2562 ระดับภาคเหนือ
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร1 มีการดําเนินงาน 6 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการ
พั ฒ นาชุ ม ชนเชิ ง สรางสรรค2 ป, ก ารศึ ก ษา 2561 หลั ก สู ต รการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ 2) โครงการ
บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2สัญจร ป,การศึกษา 2561 3) โครงการบริการวิชาการแก)สังคม ร)วมกับ
งานวิจัยของสหกรณ2ออมทรัพย2เนชั่นมัลติมีเดียกรุ“ป จํากัด 4) โครงการอบรมทําบัญชีครัวเรือน 5) โครงการ
การพัฒนาเว็บไซต2 6) โครงการกิจกรรมตามความรองขอ
คณะสาธารณสุขศาสตร1 มีการดําเนินงาน 3 โครงการ 1) โครงการสื่อประชาสัมพันธ2และการส)งเสริม
สุขภาพเพื่อสุขภาวะสําหรับผูสูงวัย ที่ โรงเรียนผูสูงอายุองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวšาว อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง 2) โครงการประยุกต2ใชสมุนไพรไล)ศัตรูพืชดวยความปลอดภัยของประชาชนบานทุ)งฝาง และ 3)
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ชุดโครงการที่ประกอบดวย 6 โครงการย)อย ประกอบดวย [1] โครงการจิตอาสา: ดูแลผูสูงอายุที่บาน [2]
โครงการออกกําลังกายเพื่อป~องกันการหกลมในผูสูงอายุ [3] โครงการ 3อ. 2ส. 1ฟ. [4] โครงการ Healthy
Older [5] โครงการส)งเสริมสุขภาพผูสูงอายุ [6] โครงการนวดผ)อนคลายเพื่อสุขภาพ
คณะนิเทศศาสตร1 มีการดําเนินงาน 2 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการบริการวิชาการแก)สังคม
สัญจร เรื่องการถ)ายภาพดวย Smartphone เพื่องานประชาสัมพันธ2สินคา สู)การตลาดออนไลน2 โดยรับผิดชอบ
การจัดอบรม เรื่อง การถ)ายภาพสินคาที่กลุ)มผูสูงวัยไดจัดทาขึ้นเพื่อจําหน)าย ดวยโทรศัพท2 Smartphone 2)
โครงการผลิต สื่อสรางสรรค2 ทูบีนัมเบอร2วั น ลําปาง จัดโดยคณะนิเทศศาสตร2 มหาวิ ทยาลัย เนชั่น ร)วมกั บ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
4. หลักภาระผิดชอบ โดยแสดงความรับผิดชอบในภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายตามขอตกลงภาระ
งานที่ตกลงล)วงหนาผ)านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (5.1-4-2) และมีการกระจายภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารชุดต)างๆ ระดับสถาบัน เช)น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจั ด การความรู คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คณะกรรมบริหารงานวิจัย (5.1-4-6)
5. หลักความโปร)งใส มหาวิทยาลัยมีการรายงานสถานภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต)อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ส)วนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินงาน
ตามระบบการเงินของมหาวิทยาลัยที่สามารถติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณได ผูบริหารมหาวิทยาลัยมี
การเปGดเผยขอมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต)อสาธารณะ สามารถชี้แจงและตรวจสอบได (5.1-4-3)
6. หลักการมีส)วนร)วม ผูบริหารไดแต)งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในภารกิจต)าง ๆ เพื่อใหบุคลากรมี
ส)วนร)วมในการดําเนินงานต)าง ๆ ใหบรรลุตามเป~าหมายที่กําหนดไว เช)น คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คําสั่งแต)งตั้งคณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม
ประกอบกับผูบริหารเห็นชอบใหผูมีส)วนไดเสียทุกกลุ)มมีโอกาสเขาร)วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต)อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย และมีส)วนร)วมในกระบวนการตัดสินใจ ในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(5.1-4-6 และ 5.1-4-7)
7. หลั กการกระจายอํ านาจ ผู บริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย มี การมอบอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัด สิ นใจและการดํา เนิน การดานต) า ง ๆ ใหแก) บุ คลากรตามความเหมาะสม โดยผ)า นกระบวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ตามความเหมาะสมต) อหนาที่ ที่ ร ะบุ ไ วในประกาศของมหาวิ ทยาลั ย
โดยมีการแต)งตั้งคณาจารย2ประจําดํารงตําแหน)งการบริหาร หรือประกาศแต)งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนิน
โครงการต)าง ๆ เช)น คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ คําสั่งแต)งตั้ง
คณะทํางานส)งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการแก)สังคม คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ ประจําป,การศึกษา 2561 ตามความเหมาะสม (5.1-4-6 และ 5.1-4-7)
8. หลักนิติธรรม ผูบริหารมหาวิทยาลัยนํากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมาบริหารงานดวยความเป7น
ธรรมโดยไม)เลือกปฏิบัติ (5.1-4-8)
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9. หลักความเสมอภาค ผูบริหารปฏิบัติต)อบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
อย)างเท)าเทียมกัน เช)น การส)งเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต)อในระดับที่
สูงขึ้น ทั้ งในมหาวิ ทยาลั ยและนอกมหาวิ ทยาลัย สนั บสนุ นใหเขาร) ว มฝY กอบรมในส) ว นที่ เ กี่ย วของกั บ งานที่
รับผิดชอบ (5.1-4-9 และ 5.1-4-10)
10. หลั กมุ) งเนนฉั น ทามติ ผู บริ ห ารจะใชหลั กฉั น ทามติ เ พื่ อหาขอตกลงในการบริ ห ารจั ด การของ
มหาวิทยาลัย เพื่อมิใหมีผลกระทบใดๆ ผ)านกระบวนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-4-11)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.1-4-1 แผนยุทธศาสตร2มหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2561 – 2565
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/StrategicPlan_NTU_2561-2565.pdf
รายงานการประชุ มการจั ด ทํ า แผนกลยุ ทธ2 วั น ที่ 3 เมษายน 2561 ณ หองประชุ ม ดร. เที ย ม
โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3 กรุงเทพฯ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_3_Apri_2561.pdf

รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม ดร. เทียม
โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3 กรุงเทพฯ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_2_May_2561.pdf

5.1-4-2
5.1-4-3

5.1-4-4

ขอตกลงภาระงานผ)านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย http://it.nation.ac.th/intranet
ระบบประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากรตามขอตกลงภาระงาน http://it.nation.ac.th/eval
ระบบสารสนเทศเพื่อเป7นฐานขอมูลในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/ ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
http://it.nation.ac.th/doc/TQF_CPSC_55 http://it.nation.ac.th/doc/TQF_PUBA_55
http://it.nation.ac.th/doc/TQF_GE_58 http://it.nation.ac.th/doc/TQF_BCOM_58
http://it.nation.ac.th/intranet ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
http://it.nation.ac.th/eval ระบบประเมินผลการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
http://it.nation.ac.th/grade ระบบรายงานผลการเรียนนักศึกษา และอาจารย2ที่ปรึกษา
http://it.nation.ac.th/rmis/ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
http://it.nation.ac.th/nresearch ระบบฐานขอมูลงานวิจัย
http://blog.nation.ac.th/ ระบบการจัดการความรู (KM)
บันทึกขอตกลงความร)วมมือทางวิชาการระหว)างมหาวิทยาลัยกับองค2การบริหารส)วนตําบลทุ)งกวšาว
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 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7
มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานบริการวิ ชาการ ป, การศึกษา
2561
http://doc.nation.ac.th/academic_service/1-62%20Meeting_Report_Services%20to%20the%20society.pdf

5.1-4-6

5.1-4-7

คําสั่งแต)งตั้งที่ 039/2561 เรื่องคณะทํางานส)งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการสังคม
http://it.nation.ac.th/download/academic_service_committee_039-2561.pdf
คําสั่งแต)งตั้งที่ 084/2561 เรื่องคณะกรรมการส)งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
http://it.nation.ac.th/download/research_service_committee_61.pdf
คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ มนช. 069/2561 เรื่องแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/039_Staff_Risk_mg_NTU_2561.pdf
คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ มนช. 068/2561 เรื่องแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/038_Staff_KM_NTU_2561.pdf
คํา สั่ งมหาวิ ทยาลั ย เนชั่น ที่ มนช. 058/2562 เรื่องแต) งตั้ งคณะกรรมการตรวจประเมิน คุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/2561_Assessors_QA.pdf
รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ หองประชุม ดร. เทียม โชค
วัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3 กรุงเทพฯ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_3_Apri_2561.pdf

รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม ดร. เทียม
โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3 กรุงเทพฯ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_2_May_2561.pdf

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 10-11/2561 วันที่ 1 มิถุนายน
2561 ระเบียบวาระที่ 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 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1-62.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
2562

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม

http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-62.pdf

5.1-4-8

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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
- รายงานการอบรมพัฒนาเจาหนาที่สายสนับสนุน 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Supattra_jan.pdf
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาบุคลกร หนา 40-43 และ
หนา 64
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/5.1.1.2-1%205.1.1.31%20BAPACS%20Report%20Perform%20Plan%20stg%20act%20Qa_2561%20(24%2006%20%202562).pdf

คณะสาธารณสุขศาสตร2
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หนา 21
และ 22 การพัฒนาบุคลากร
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Operation%20Report%202561.pdf
5.1-4-11 รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ หองประชุม ดร. เทียม
โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3 กรุงเทพฯ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_3_Apri_2561.pdf

รายงานการประชุมการจัดทําแผนกลยุทธ2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม ดร. เทียม
โชควัฒนา และหองประชุมศูนย2เนชั่นบางนาชั้น 3 กรุงเทพฯ
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Report_Meeting_StrategicPlan_2_May_2561.pdf

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 10-11/2561 วันที่ 1 มิถุนายน
2561 ระเบียบวาระที่ 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 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_1-62.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
2562

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม

http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-62.pdf

- รายงานผลการดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 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
มหาวิทยาลัยเนชั่นมีดําเนินการขับเคลื่อนกํากับติดตามงานดานการจัดการความรูตามประกาศมหาวิทยาลัยเน
ชั่น เรื่อง ระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (5.1-5-1) ในรูปแบบของคณะ
กรรมการบริ ห ารจั ด การความรู ที่ เ กิ ด จากบุ ค ลากรจากคณะและหน) ว ยงาน โดยมี ก ารจั ด ทํ า คํ า สั่ ง มนช.
068/2561 (5.1-5-2) ป,การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดประเด็นความรูและเป~าหมายการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย ไวในแผนจัดการความรูระดับสถาบัน
(5.1-5-3) โดยไดกําหนดประเด็นการจัดการความรู คือ “การส)งเสริมคณาจารย2ผลิตผลงานทางวิชาการและ
เอกสาร/ตํารา เพื่อเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ” โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของคือ 1) การส)งเสริมใหคณาจารย2ผลิต
ผลงานดานวิชาการและเอกสาร/ตํารา และ 2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสู)กระบวนการการขอตําแหน)งทาง
วิชาการ ผ)านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-5-4) และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให
คณะมีแนวทางการดําเนินงานจัดการความรูในประเด็นที่สอดรับกัน เพื่อใหการดําเนินงานเป7นแบบบูรณาการ
ร)วมกัน โดยมี กลุ) มเป~ าหมายในการจัด การความรูร) วมกั นคื อบุคลากรอาจารย2และเจาหนาที่ส นับสนุน สาย
วิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมดานการจัดการความรู และกํากับติดตามทุกหน)วยงาน และชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) ดังนี้
1) การอบรมหลักการจัดการความรูตามทูน)าโมเดล ใหแก)บุคลากรทุกหน)วยงาน ที่ประกอบดวย
Knowledge Vision, Knowledge Sharing และ Knowledge Asset ร)วมกับกระบวนการ
จัดการความรู 7 ขั้นตอน คือ 1) การบ) งชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจั ด
ความรูใหเป7นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแบ)งปFน
แลกเปลี่ยนความรู 7) การเรียนรู ที่แชร2ผ)านผูมีประสบการรณ2 คือ ดร.สุภาภรณ2 อุดมลักษณ2 ซึ่ง
สอดคลองกับระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย (5.1-5-5)
2) การอบรมการเตรียมความพรอมเขาสู)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
การดํา เนิ นงานเป7 น ระยะต) อคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลัย (5.1-5-8 และ 5.1-5-9) มีการแบ) งปF น
แลกเปลี่ยน และเรียนรูร)วมกันผ)าน Blog (5.1-5-10)
มหาวิทยาลัยไดความรูที่ไดจากการจัดการความรูทั้งสองประเด็น มาเป7นแนวปฏิบัติที่ดี และนํามาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง มีสรุปผลการจัดการความรู ดังนี้ (5.1-5-11 และ 5.1-5-12)
1. คณะนิเทศศาสตร2 มีประเด็นความรูเรื่อง การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และ แนวทางการผลิต
งานวิจัยเพื่อเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ
2. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 มีประเด็นความรูเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอน และ
การเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย
3. คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 มีประเด็นความรูเรื่อง การพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
- ประเด็น การใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี และ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา – ประเด็น
การผลิตผลงานวิจัย/การตีพิมพ2เผยแพร)ผลงานเพื่อเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ
4. คณะสาธารณสุขศาสตร2 มีประเด็นความรูเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณา
การร)วมหลายรายวิชา และ การผลิตผลงานทางวิชาการและเอกสาร/ตําราเพื่อเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ และ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบต)อเนื่องในคณะสาธารณสุขศาสตร2
5. สํานักบริหาร มีประเด็นความรูเรื่อง ดานการผลิตบัณฑิต - การบริหารจัดการ แนวปฏิบัติที่ดีใน
กระบวนการสนับสนุนพันธกิจ ดานการผลิตบัณฑิต (Best Practice) และ ดานการวิจัย - การบริหารจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ (Best Practice)
6. สํานักวิชาการ มีประเด็นความรูเรื่อง ดานการผลิตบัณฑิต – ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน และ ดานการวิจัย – การเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากหน)วยงาน
ภายนอก
โดยสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน CoP วิจัย และกํากับติดตามทุกหน)วยงานในระดับมหาวิทยาลัย
มีประเด็นน)าสนใจสรุป ดังนี้
1) การจัดการความรูที่ช)วยลดความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห2ร)วมกันจะมีประโยชน2อย)างมาก และที่
ผ)านมาไดมีการกําหนดประเด็นการจัดการความรูโดยคํานึงถึงความเสี่ยงเช)นกัน
2) อ.อดิศักดิ์ จําปาทอง เสนอกรอบการเขียนบทความฯ ประกอบดวย 3 ส)วน คือ [1] คิด 70% [2]
โครง 20% [3] เขียน 10%
3) ดร.พัฒนา นาคทอง เสนอว)า ควรมีพื้นที่/ชุมชนเป~าหมายในการทํางานร)วมกันเพื่อลงไปศึกษา
ขอมูลในทองที่นั้นเพื่อสอดคลองกับความตองการของชุมชนเป~าหมาย เพื่อนํามาเขียนขอเสนอโครงการเพื่อให
ไดรับการสนับสนุนทุนง)ายขึ้น
4) ดร.สุภาภรณ2 อุดมลักษณ2 ผูรูที่มี Tacit knowledge สรุปประเด็นสําคัญเบื้องตน 3 ประเด็น ไว
ดังนี้
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ก) ไดติ ด ตามทุ กคณะ พบว) าส) วนใหยš มีการดํ าเนิน งานการจั ด การความรูไดดี ต รงประเด็ นครบทุ ก
กระบวนการ
ข) การทํา Knowledge Asset ใหแต)ละคณะดําเนินการใหชัดเจน อาจนําไปสู)การเผยแพร)ในระบบ
Blog อีกทางหนึ่ง ซึ่งฝXายไอทีไดรับปรับชื่อคณะวิชาใน Blog ใหสอดรับกับโครงสรางใหม)
ค) ปFจจัยความสําเร็จของการวิจัยและตีพิมพ2 ประกอบดวย 1) ตัวบุคคล 2) แรงจูงใจ และ 3) ผูอ)าน
บทความ การมีคู)มืองานวิจัยที่ผ)านกระบวนการจัดการความรูใชยึดถือเป7นแนวทางการปฏิบัติงานจะช)วยได
มากขึ้น
5) ผลการจัดการความรูตามเป~าหมายหลังการกํากับติดตามในคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 ซึ่งเป7นกลุ)มที่ไดรับโล)เกียรติยศ ประจําป,การศึกษา 2561 โดยมีผลการจัดการความรูตามประเด็น ดังนี้
“การเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย” ใชในการเขียนบทความวิชาการในการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิ จัย ระดับ ชาติ 2 เรื่อง ไดแก) 1. ความสัมพัน ธ2ร ะหว)า งการมีส) วนร)ว มของประชาชนกั บการพัฒ นา
ทองถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร2 ใ นเขตเทศบาลตํ า บลแม) เ มาะ อํ า เภอแม) เ มาะ จั ง หวั ด ลํ า ปาง 2. "การศึ ก ษา
ความสามารถในการแข)งขันและศักยภาพในการส)งออกของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร2และอิเล็กทรอนิกส2ของ
ประเทศไทย" (The Export of Computer and Integrated Circuits from Thailand) และประเด็น “การ
พัฒนาเทคนิคการสอน” ใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TECH 100)
รายวิชาเศรษฐศาสตร2ในชีวิตประจําวัน (ECON 100) รายวิชาการขนส)ง (BUSI 362) รายวิชาการพัฒนา
องค2การ (PUBA 443) รายวิชาการบริหารตราสินคา (BUSI 452/MKTG 434) รายวิชาหลักการจัดการ (BUSI
103) ในภาคเรียนที่ 1 และรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ (BUSI 225) รายวิชาการบริหารการ
ขายและศิลปะการขาย (BUSI 226/MKTG 331) รายวิชาหลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน (PUBA 355)
รายวิชาการบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร2 (PUBA 445) และรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร2 (PUBA
484) ในภาคเรียนที่ 2
6) ผลการจัดการความรูตามเป~าหมายของมหาวิทยาลัย
ดานการส)งเสริมใหคณาจารย2ผลิตผลงานดานวิชาการและเอกสาร/ตํารา พบว)า คณาจารย2ได
มีการผลิตผลงานดานวิชาการเพิ่มขึ้น ดังผลงานที่แสดงในตัวบ)งชี้ที่ 2.3 ที่มีระดับคะแนนสูงขึ้นจากป,การศึกษา
ที่ผ)านมา และดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสู)กระบวนการการขอตําแหน)งทางวิชาการ แมยังไม)มีบุคลากร
อาจารย2 ไ ดยื่ น เสนอผลงานและเขาสู) ก ระบวนการขอตํ า แหน) ง ทางวิ ช าการ แต) ไ ดผลลั พ ธ2 ใ นการจั ด ตั้ ง
กระบวนการส)งเสริมการเขาสูตําแหน)งทางวิชาการของบุคลากรที่ชัดเจนขึ้น (5.1-5-13)
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.1-5-1 ระบบการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/dataqa2558/Knowledge_Management_System_NTU_2558.pdf

5.1-5-2

5.1-5-3
5.1-5-4

คําสั่งมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ มนช. 068/2561 เรื่องแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู
ระดับมหาวิทยาลัย
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/038_Staff_KM_NTU_2561.pdf
แผนจัดการความรูระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/KM_Plan_NTU_2561.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 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

5.1-5-6

5.1-5-7

5.1-5-8

รายงานสรุปผลโครงการ “การจัดการความรู และการกํากับติดตาม" ประจําป,การศึกษา 2561
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 และวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
http://doc.nation.ac.th/research/Report_NTU_KM_2561_Forum.pdf
รายงานสรุปผลโครงการการเตรียมความพรอมในการเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการของคณาจารย2
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561
http://doc.nation.ac.th/research/Report_professor_prepare_NTU_2561.pdf
รายงานสรุปผลโครงการฝYกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย2 สําหรับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 วันศุกร2ที่ 14 มิถุนายน 2562
http://doc.nation.ac.th/research/Report_EC_researcher_NTU_2561.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 17/2561 วันที่ 19
ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.4 ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_17_2561.pdf

5.1-5-9

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13
มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานการกํากับติดตามการจัดการความรู
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_4-62.pdf

5.1-5-10 บล็อกจัดการความรูมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อคณะและหน)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
ผลการจัดการความรูคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/KM_Project_Report.pdf
109

5.1-5-12 ประกาศเรื่อง เกณฑ2การพิจารณาโครงการวิจัยและค)าใชจ)ายเกี่ยวกับการวิจัย
http://it.nation.ac.th/download/research_support_rule.pdf
5.1-5-13 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ 2/2562 เรื่องแต)งตั้งคณะกรรมพิจารณาตําแหน)งทางวิชาการ
ประจํามหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2562
http://doc.nation.ac.th/QA_CSBCOM_2561/Academic_Positions_NTU_2562.pdf
6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2ในดานวิชาการ เทคนิคการสอน-การวัดผล
การศึกษาต)อในระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห2ขอมูลเชิงประจักษ2ของหน)วยงาน
1. มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2และบุคลากร ดังนี้ (5.1-6-1)
1.1 มหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น และส) งเสริ มใหบุ คลากรเขาร) ว มอบรม สั มมนา ทั้ ง ภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยร)วมกับหน)วยงาน องค2กร อื่นๆ โดยบุคลากรอาจารย2ทุกคนไดรับการ
พัฒ นาตนเองฯ เป7น ไปตามหลั กสู ต ร คิ ด เป7 น รอยละ 100 สู งกว) า แผนงานที่กํา หนดไว
บุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนาตนเองจํานวน 20 คนจากทั้งหมด 35 คน คิดเป7น
รอยละ 57.14 สูงกว)าแผนงานที่กําหนดไว
1.2 มหาวิทยาลัยส)งเสริมและการสนับสนุนในการทําวิจัยของบุคลากร พรอมทั้งสนับสนุนการ
ผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการและการเผยแพร) ผ ลงาน โดยจะพิ จ ารณาจากความพรอมและ
ศักยภาพของบุคลากรรายบุคคล รวมทั้งการส)งเสริมและการสนับสนุนในการทําวิจัยในชั้น
เรียน โดยมีการจัดสรรงบประมาณดังผลการดําเนินงานในองค2ประกอบที่ 2 งานวิจัย
1.3 มหาวิทยาลัย สนับสนุนการเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการของคณาจารย2 โดยมีการจัดกิจกรรม
อบรมใหความรูในการสรางผลงานวิชาการเพื่อเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ และการสนับสนุน
การสรางผลงานโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และมีการแต)งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การเขาสู)ตําแหน)งทางวิชาการ (5.1-6-2)
2. มีการบริหารและการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร โดยการใหทุนบุคลากรศึกษาต)อใน
ระดับปริญญาเอก (5.1-6-3)
3. มีการติดตามและรายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร (5.1-6-3)
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอางอิง
5.1-6-1 แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย2และบุคลากร ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Plan_development_Personnel.pdf
5.1-6-2 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ 2/2562 เรื่องแต)งตั้งคณะกรรมพิจารณาตําแหน)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
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบด)วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
ก. มหาวิ ทยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายในและจั ดใหมี การประเมิ น
คุณภาพภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 จะมุ)งเนน
ที่การประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บ หลั กสู ต ร การประกั น คุ ณภาพการศึกษาระดั บ หลั กสู ต รจึ งมี
ความสําคัญและสะทอนผลถึงการจัดการศึกษาอย)างมีคุณภาพ โดยคณะทํางานระดับคณะจะเป7นผูสื่อสาร
แนวทางและขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปสู)อาจารย2ประจําหลักสูตร ซึ่งจะเป7น
ผูรับผิดชอบดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของตนเอง (5.1-7-1) ภายใตการกํากับดูแลของหัวหนา
สาขาวิชาและคณบดี ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตรจะสะทอนและเชื่อมโยงไปยังผลการดําเนินงานจัด
การศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
2. ระดั บ คณะวิ ช า ประกอบดวยคณะนิ เ ทศศาสตร2 คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และรั ฐ ประศาสนศาสตร2
คณะศิ ล ปศาสตร2และวิ ทยาศาสตร2 คณะสาธารณสุ ขศาสตร2 รวม 4 คณะ เพื่ อใหการดํ าเนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษาเกิดการประสานเชื่อมโยงเป7นไปในแนวทางเดียวกัน คณะไดมีการแต)งตั้งคณะทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําคณะ (5.1-7-2) ทําหนาที่รับแนวทางและขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยไปสื่อสารกับบุคลากรในหน)วยงานและนําสู)การดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะตนเองที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
3. ระดั บ สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย ไดมี ก ารแต) ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจําป,การศึกษา 2561 (5.1-7-3) เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น ดําเนินการอย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีหนาที่กําหนดแนวทาง วางระบบ
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และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับเกณฑ2และวิธีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
ข. มีการดํ า เนิน งานดานการประกั น คุ ณภาพการศึกษาภายในที่ ครบถวน ทั้งการควบคุ มคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
1. การควบคุ มคุ ณภาพ การควบคุม คุณ ภาพในระดับ หลั กสู ตรจะดํา เนิ นการตามเกณฑ2 และวิ ธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) (5.1-7-4) โดยหลั กสู ตร คณะวิ ชา และมหาวิ ทยาลั ย เป7 นผู กํ ากั บดู แลตามลํ าดั บขั้ น นอกจากนี้
ทุกหลักสูตร ตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยมีแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ป,การศึกษา 2561 (5.1-7-5) ของระดับหลักสูตร ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2562 ระดับคณะ ในเดือน
กันยายน 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-7-6) และระดับสถาบัน ในเดือนตุลาคม 2562
โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (5.1-7-7) เพื่อใหทราบจุดเด)นและโอกาสในการพัฒนาของหลักสูตร
คณะ และสถาบั น ซึ่ ง จะเป7 น แนวทางในการพั ฒ นา เสริ ม จุ ด เด) น และยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
2. การตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรรายงานผลการประกันคุณภาพแก)คณะที่สังกัด (5.1-7-8) และนําเสนอผลการตรวจประเมิน
หลั ก สู ต รและคณะต) อ ผู บริ ห ารในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (5.1-7-9) เพื่ อ เป7 น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลที่มีประโยชน2อย)างยิ่งต)อผูบริหารและหน)วยงานต)างๆ อันจะก)อใหเกิดประโยชน2
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย)างต)อเนื่องเป7นประจําทุกป,
โดยคณะกรรมการประเมินผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
1) จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป, เ สนอต) อสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) ตาม
กําหนดเวลา โดยเป7นรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่ สกอ. กําหนดใน CHE QA Online
System พรอมทั้งเผยแพร)ขอมูลบนเว็บไซต2 (5.1-7-10)
2) มหาวิทยาลัยไดรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป, 2560
เสนอต)อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (5.1-7-11) และสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อ พิ จ ารณา และใหขอเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Improvement Plan) ประจําป,การศึกษา 2561 (5.1-7-12)

112

รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.1-7-1 ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Committee_Quality_Assurance.pdf
5.1-7-2 - คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2
http://doc.nation.ac.th/qacomarts/command-074%20commarts.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารและวิชาการ 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)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา
2561
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Commitee%20of%20QA%20Faculty%202562.pdf

5.1-7-3

5.1-7-4

5.1-7-5
5.1-7-6

5.1-7-7

5.1-7-8

คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Committee_Quality_Assurance.pdf
คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2557_QA_Handbook_3.pdf
ปฏิทินการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/Activity_Plan_QA_2561.pdf
คําสั่งที่ มนช. 058 /2562 เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Assessors_QA.pdf
คําสั่งที่ มนช. 076/2562 เรื่อง แต)งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Assessors_NTU.pdf
คณะนิเทศศาสตร2
- รายงานการประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตรและคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2 ครั้ง
ที่ 6/2562 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. วาระที่ 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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5.1-7-9

ที่ 6/2561วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ 2561 3.4 ผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
คณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป, 2560 มาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดําเนินงานของคณะวิชา
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Meeting-6-61..19-6-2561.pdf
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 3 รายงานผลประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ป,การศึกษา 2561 (ขอ 3.1-2 หนา9,ขอ 3.2-2 หนา 11,ขอ3.3-3 หนา 12,
ขอ3.5-2 หนา 13, ขอ 3.6-1 หนา14 และขอ 3.6-2 หนา 16)
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/Report_PuBaCs_10_2561.pdf
คณะสาธารณสุขศาสตร2
รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร2ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
วาระ 4.1 การพิจารณาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษากลางป,การศึกษา
2561
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Meeting%20Report%20Public%20Health%2
02561_62.3%20(19%20March%2062).pdf
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 11 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.8 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ
หนา 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 ครั้งที่ 16/2561
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ป,การศึกษา 2560 หนา 12-14
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_16_61.docx

5.1-7-12 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป,การศึกษา
2561 หนา 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,งชี้ 5.2
ชนิดของตัวบ,งชี้

ผลการบริหารงานของคณะ
ผลลัพธ1

เปOาหมายปการศึกษา
2561
ระดับคะแนน 4.15

บรรลุเปOาหมาย/
ไม,บรรลุเปOาหมาย
ไม)บรรลุเป~าหมาย

คะแนนที่ประเมิน
ตนเอง
3.86

เปOาหมายปการศึกษา
2562
ระดับคะแนน 4.15

ผลการดําเนินงาน
ผลจากการประเมินคุณภาพระดับคณะของทุกคณะ ในป,การศึกษา 2561 จํานวนทั้งสิ้น 4 คณะวิชา
พบว)า ผลการบริหารงานของคณะ ระดับคะแนนเท)ากับ 3.86
คณะวิชา
1. คณะนิเทศศาสตร2
2. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
3. คณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2
4. คณะสาธารณสุขศาสตร2

คะแนนผลการประเมิน
3.92
4.20
3.55
3.76
3.86 คะแนน

รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.2-1
รายงานผลการตรวจประเมินคณะนิเทศศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หนา 5
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Comart.pdf
5.2-2
รายงานผลการตรวจประเมินคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2 ป,การศึกษา 2561
หนา 4
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Business.pdf
5.2-3
รายงานผลการตรวจประเมินคณะศิลปศาสตร2และวิทยาศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หนา 5
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Liberal_Science.pdf
5.2-4
รายงานผลการตรวจประเมินคณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561 หนา 5
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Report_Public_Health.pdf
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ตัวบ,งชี้ 5.3
ชนิดของตัวบ,งชี้
ผลการดําเนินงาน
เปOาหมาย
ปการศึกษา 2561
6 ขอ

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
กระบวนการ
บรรลุเปOาหมาย/
ไม,บรรลุเปOาหมาย
บรรลุเป~าหมาย

คะแนน
ที่ประเมินตนเอง
5 คะแนน

เปOาหมาย
ปการศึกษา 2562
6 ขอ

เกณฑ1มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให)เป=นไปตาม
องค1ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ใหเป7นไปตามองค2ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ โดยไดกําหนดใหทุกหลักสูตร ทุกคณะมีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคู)มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-1-1) และคู)มือการ
ประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลั ยเนชั่ น ป, การศึ กษา 2561 (5.3-1-2) เพื่ อใหเป7 นไปตาม
องค2ประกอบและตัวบ)งชี้คุณภาพภายใตระบบ หลักเกณฑ2 และวิธีการประกันคุณภาพตามเกณฑ2มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-1-3) ทั้งนี้ทุกหน)วยงานตั้งแต)ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย ตองรับการประเมินคุณภาพภายในเป7นประจําทุกป, โดยหน)วยงานตองนําผลการประเมิน
และคําแนะนําที่ไดรับจากการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพ ส)งผลใหมีการปรับกระบวนการทํางานใหม)ที่มีการ
ดําเนินงานตั้งแต)ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
กลไกสําคัญที่ทําหนาที่หลักในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร และ
คณะ คือ คณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึ กษาของคณะ มหาวิทยาลัย และงานมาตรฐานและประกั น
คุณภาพการศึกษา (5.3-1-4) โดยมีเครื่องมือสําคัญที่ช)วยในการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน คือ การประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีวาระในการกํากับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรและคณะ เช)น การกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ (5.3-1-5) การมอบหมาย
หนาที่ผูรับผิดชอบในแต)ละตัวบ)งชี้ (5.3-1-6) ใหแก)ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน เพื่อนําไปสู)การปฎิบัติ/ดําเนินงาน และปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเป7นรูปธรรม
เป7นตน
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.3-1-1 คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 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)งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2
http://doc.nation.ac.th/qacomarts/command-074%20commarts.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารและวิชาการ 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)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร2
ป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Commitee%20of%20QA%20Faculty%202562.pdf

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

5.3-1-5

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 17/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ
หนา 10
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_17_2561.docx

5.3-1-6

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 16 /2561 วันที่ 6
พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.3 ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 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=นไปตามระบบที่กําหนดในข)อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให)กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงาน
ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ผ)านกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย (5.3-2-1) ในการกําหนดแนวทางและติดตามผล
การดําเนินงานโดยเริ่มตั้งแต)การกําหนดใหทุกหลักสูตรและทุกคณะที่มีการเรียนการสอนในป,การศึกษา 2561
ตองไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (5.3-2-2) ทั้งนี้งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได
กําหนดรูปแบบของ มคอ.7 ที่เ ป7นรายงานผลการดําเนินงานและรายงานการประเมินตนเองของหลักสูต ร
เพื่อใหทุกหลักสูตรมีรูปแบบการรายงานที่เหมือนกันและสามารถใชในการรายงาน TQF และ SAR ไดในเล)ม
เดียวกัน (5.3-2-3) ส)วนในระดับคณะ ระดับสถาบัน ใชรูปแบบรายงานผลการดําเนินงานที่งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาไดกํา หนดรูปแบบไวเช)นกัน (5.3-2-4 และ 5.3-2-5) และรายงานผลการติดตาม
การดําเนินงานใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณาผ)านทางการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ที่มีวาระในการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ (5.3-2-6)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.3-2-1 - คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร2
http://doc.nation.ac.th/qacomarts/command-074%20commarts.pdf
- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการบริหารและวิชาการ 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)งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา
2561
http://doc.nation.ac.th/PUBH_QA/Commitee%20of%20QA%20Faculty%202562.pdf

- คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 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 ครั้งที่ 16/2561
ระเบียบวาระที่ 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_16_61.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 17/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ
หนา 10
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_17_2561.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22
มีนาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ หนา 9
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_2-62.docx

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ หนา 7-8
http://doc.nation.ac.th/meetingreports/MEETING_REPORTS_BOARD_NATION_3-62.docx

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให)เกิดผลตามองค1ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย ไดจั ดสรรทรั พยากรสนับสนุนการดําเนินงานประกั นคุณภาพของหลักสูตรและคณะ
ตลอดป,การศึกษา 2561 ประกอบดวย
การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยไดมีการแต)งตั้งคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม และ
ประเมิน ผลการดําเนิน งานของหลักสู ตรและคณะ ผ) านกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน (5.3-3-1) และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และสถาบัน (5.3-3-2)
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การสนั บ สนุ น ทรั พยากรทางการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย ไดมี การจั ด สรรเงิ น งบประมาณเพื่ อ ใชในการ
ดําเนินงานรับการตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบัน อีกทั้งยังสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (5.3-3-3)
การสนับสนุนวัสดุอุป กรณ2หรือเครื่องมือต)างๆ เพื่อใชในการทํางานดานการประกันคุณภาพทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ไม)ว)าจะเป7นอุปกรณ2ที่ใชในการทํางานประจําวัน (คอมพิวเตอร2 เครื่องพิมพ2
เครื่องสแกน กระดาษ เครื่องฉายฯลฯ) ทั้งนี้ ในส)วนที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเป7นส)วนกลางให คือ การสราง
แบบฟอร2มการรายงานผลการดําเนินงาน เช)น แนวทางการเขียนรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร แบบฟอร2มรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร แบบฟอร2มรายงานผล การดําเนินงาน
ระดับคณะ (5.3-3-4) คู)มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (5.3-3-5) ที่ใหทุกหน)วยงาน
ในสังกัดไดใชเป7นแนวทางการดําเนินงานที่เหมือนกัน ซึ่งเป7นคู)มือที่แตกต)างจากของ สกอ. เพราะไดเพิ่มเติม
แบบฟอร2มต)างๆ ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดําเนินงานในระดับหลักสูตรและคณะในดานเครื่องมือช)วยในการเก็บและ
ประมวลผลขอมูลในรูปแบบของสารสนเทศที่ประกอบดวยขอมูลต)างๆ ที่ทุกหน)วยงานตองใชใหเป7นขอมูล
อัน หนึ่ งอั น เดี ย วกั น เช) น ระบบฐานขอมู ล การประกั น คุ ณภาพ ขอมู ล ดานบุ คลากร ดานการวิ จั ย เป7 น ตน
(5.3-3-6)
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.3-3-1 - คําสั่งแต)งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Committee_Quality_Assurance.pdf
5.3-3-2

- คําสั่งที่ มนช. 058 /2562 เรื่อง แต)งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจําป,การศึกษา 2561
http://doc.nation.ac.th/dataqa2561/2561_Assessors_QA.pdf
- คําสั่งที่ มนช. 076/2562 เรื่อง แต)งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 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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- รายงานการอบรมพัฒนาเจาหนาที่สายสนับสนุน 2561
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Supattra_jan.pdf
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารและพัฒนาบุคลากร หนา 40-43
และ หนา 64
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/5.1.1.2-1%205.1.1.31%20BAPACS%20Report%20Perform%20Plan%20stg%20act%20Qa_2561%20(24%2006%20%202562).pdf

คณะสาธารณสุขศาสตร2
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร2 ป,การศึกษา 2561
หนา 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 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22
มีนาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 1.2.6 รายงานผลการดําเนินงานสํานักวิชาการ หนา 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/
- ระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อจัดเก็บขอมูลบุคลากรและเชื่อมโยงกับระบบต)าง ๆ เช)น
รายงานการปฏิบัติงาน
http://it.nation.ac.th/intranet/
- ระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและงานสรางสรรค2เพื่อรวบรวม และเผยแพร)รายงานการวิจัย
http://it.nation.ac.th/studentresearch/
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4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ,านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป,การศึกษา 2560 เสนอต)อสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา (5.3-4-1) และมหาวิทยาลัยไดปรับกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ป,การศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมดําเนินการประกันคุณภาพ ป,การศึกษา
2561 (5.3-4-2) เริ่มจากการดําเนินงานในระดับหลักสูตรดวยตัวบ)งชี้ของสกอ. และ TQF ตามคู)มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5.3-4-3)
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทุกหลักสูตรจะตองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และใหหลักสูตร
นําผลที่ไดจากการประเมินนั้นเขาสู)การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อที่คณะจะรับการประเมิน
เช)นเดียวกันกับการดําเนินงานในระดับคณะ เมื่อคณะดําเนินการประเมินแลวเสร็จจะนําผลการประเมินเขาสู)
การพิจารณาของกรรมการประจําคณะก)อน เพื่อส)งรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ เขาสู)การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (5.3-4-4) พิจารณาตามลําดับก)อนที่
มหาวิทยาลัยจะรับการประเมิน และเมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินแลวเสร็จจะนําผลการประเมินเขาสู)
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต)อไป
รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.3-4-1 - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 1.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ป,การศึกษา 2560 หนา 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 ครั้งที่
6/2562 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. วาระที่ 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 ครั้งที่
6/2561วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ 2561 3.4 ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป, 2560 มาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของ
คณะวิชา
http://doc.nation.ac.th/QA_COMMART_61/Meeting-6-61..19-6-2561.pdf
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร2
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร2 ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 3 รายงานผลประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร ป,การศึกษา 2561 (ขอ 3.1-2 หนา9,ขอ 3.2-2 หนา 11,ขอ3.3-3 หนา 12,ขอ3.5-2
หนา 13, ขอ 3.6-1 หนา14 และขอ 3.6-2 หนา 16)
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2561/Report_PuBaCs_10_2561.pdf
คณะสาธารณสุขศาสตร2
- รายงานการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร2ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 วาระ
4.1 การพิจารณาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษากลางป,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)มีคุณภาพดีขึ้นอย,างต,อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป,การศึกษา 2560 เสนอต)อสภา
สถาบั น เพื่ อ พิ จ ารณา (5.3-5-1) หลั ง จากที่ ผ) า นการพิ จ ารณาและใหขอเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแลว คณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะก็ไดมีการนําขอเสนอแนะ
ต)าง ๆ โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจําป,การศึกษา 2561
(5.3-5-2) เพื่อปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอย)างต)อเนื่อง
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รายการหลักฐานอ)างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ)างอิง
5.3-5-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ป,การศึกษา
2561 หนา 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,านองค1ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
ผลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในป,การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย
จํานวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร พบว)า หลักสูตรทั้งหมดผ)านการประเมินในองค2ประกอบที่ 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,งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน
กลุ,ม ข สถาบันที่เน)นระดับปริญญาตรี
องค1ประกอบคุณภาพ
องค1ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ)งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบ)งชี้ที่ 1.2 อาจารย2ประจําสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ)งชี้ที่ 1.3 อาจารย2ประจําสถาบันที่
ดํารงตําแหน)งทางวิชาการ
ตัวบ)งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบ)งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
เฉลี่ยคะแนนองค1ประกอบที่ 1
องค1ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ)งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค2
ตัวบ)งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค2
ตัวบ)งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการและ
อาจารย2ประจําและนักวิจัย
เฉลี่ยคะแนน องค1ประกอบที่ 2
องค1ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ)งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก)
สังคม
เฉลี่ยคะแนน องค1ประกอบที่ 3

เปOาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ระดับคะแนน
3.51
รอยละ
30
รอยละ
40
6 ขอ

ระดับคะแนน
3.59
รอยละ
24.19
รอยละ
9.68
6 ขอ

6 ขอ

6 ขอ

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ1 สกอ.)

3.59
3.02
0.81
5
5
3.48

6 ขอ

6 ขอ

ระดับคะแนน
3.70
ระดับคะแนน
4.00

รอยละ
14.74
รอยละ
19.09

6 ขอ

6 ขอ

5

3.69
4.77
4.49
5
5
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค1ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ,งชี้ของ สกอ. (ต,อ)
องค1ประกอบคุณภาพ
องค1ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวบ)งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองค1ประกอบที่ 4
องค1ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ)งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธ2ตามพันธกิจ
กลุ)มสถาบันและเอกลักษณ2ของสถาบัน
ตัวบ)งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของ
คณะ
ตัวบ)งชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ
เฉลี่ยคะแนนองค1ประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ,งชี้ของทุก
องค1ประกอบ

เปOาหมาย

6 ขอ

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ1 สกอ.)

6 ขอ

5
5

7 ขอ

7 ขอ

5

ระดับคะแนน
4.15
6 ขอ

ระดับคะแนน
3.86
6 ขอ

3.86
5
4.62

54.74

4.21
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ตารางข)อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยเนชั่น ปการศึกษา 2561
ชื่อข)อมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัย
2
จํานวนหลักสูตร
1 จํานวนหลักสูตรที่เปGดสอนทั้งหมด
2 - ---ระดับปริญญาตรี
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
4 - ---ระดับปริญญาโท
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
6 - ---ระดับปริญญาเอก
7 - ---จํานวนศูนย2จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
จํานวนหลักสูตรนอกที่ตั้ง
8 จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
9 - ---ระดับปริญญาตรี
10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
11 - ---ระดับปริญญาโท
12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
13 - ---ระดับปริญญาเอก

9
7

คณะนิเทศ
ศาสตร1

1
1

2

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1
6
5

1

1

1

2

1

1

2
2

1
1

1
1

1
1
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ชื่อข)อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศ
ศาสตร1

577
577

233
223

216
216

62

7

37

13

5

47

6

28

9

4

15
59

1
7

9
35

4
13

1
4

2
จํานวนนักศึกษา
14 จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
15 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
16 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
17 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
18 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
19 - ---จํานวนนักศึกษาปFจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จํานวนอาจารย1จําแนกตามตําแหน,งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
20 ศึกษาต)อ
- -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
21 ต)อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท)า
- -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
22 ต)อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท)า
23 - -จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต)อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท)า
24 จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งอาจารย2

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1
138
138
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ชื่อข)อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศ
ศาสตร1

44

6

27

8

12

1

8

3

3

2

1

1

1

2

1

2

25
26
27
28
29
30
31
32
33

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

2

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

3

1
2
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ชื่อข)อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศ
ศาสตร1

39

6

28

1

4

15

1

9

4

1

2
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
34 ปริญญาโท หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งรองศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
35 ปริญญาเอก หรือเทียบเท)า
36 จํานวนอาจารย2ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน)งศาสตราจารย2
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
37 ปริญญาตรี หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
38 ปริญญาโท หรือเทียบเท)า
- ---จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน)งศาสตราจารย2 ที่มีวุฒิ
39 ปริญญาเอก หรือเทียบเท)า
คุณวุฒิอาจารย1ประจําหลักสูตร
40 จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
41 - - --ระดับปริญญาตรี
42 - - --ระดับ ป.บัณฑิต
43 - - --ระดับปริญญาโท
44 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
45 - - --ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1
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ชื่อข)อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัย

2
จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน)งทางวิชาการ
- - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่ไม)มีตําแหน)งทาง
วิชาการ
48 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งผูช)วย
ศาสตราจารย2
49 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งรอง
ศาสตราจารย2
50 - - --จํานวนอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน)งศาสตราจารย2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย1ประจําหลักสูตร
จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย2ประจํา
51 หลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2
52 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
53 - - --บทบสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม)อยู)ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว)าดวย หลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง

คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

46
47

6

3

3

2

3

33
15

1

3

1
1

2

19

8

5

15

8

2
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ชื่อข)อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศ
ศาสตร1

วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่ออก54ประกาศารฉบับ
สมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)
ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว)าดวย หลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการทั่วไป และแจงให กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 2

1

1

2

54
55

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

1
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ชื่อข)อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศ
ศาสตร1

7

2

2
56

57

58
59
60

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว)าดวย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต)
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ2ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว)าดวย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผ)านเกณฑ2
การขอตําแหน)งทางวิชาการแลว

1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

2

3

1

- - --ผลงานวิจัยที่หน)วยงานหรือองค2กรระดับชาติว)าจางให
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

ดําเนินการ
61
62
63

64
65
66
67
68

- - --ผลงานคนพบพันธุ2พืช พันธุ2สัตว2 ที่คนพบใหม)และไดรับ
การจดทะเบียน
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผ)าน
เกณฑ2การขอตําแหน)งทางวิชาการแลว
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ)านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ2การประเมินตําแหน)งทางวิชาการแต)ไม)ไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหน)งทางวิชาการ
- - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online
- - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
สถาบัน
- - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับชาติ
- - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับความ
ร)วมมือระหว)างประเทศ
- - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

1

1

2
- - --จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
นานาชาติ
70 - - -จํานวนบทความของอาจารย2ประจําหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ต)อจํานวน
อาจารย2ประจําหลักสูตร
การมีงานทําของบัณฑิต
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมี
งานทําภายใน 1 ป, หลังสําเร็จการศึกษา
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จ
การศึกษา (ไม)นับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระ)
74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
75 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก)อนเขา
ศึกษา
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได
ประจําอยู)แลว
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต)อระดับบัณฑิตศึกษา
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

69

233

NA

29

111

NA
NA

25

94
14

7

NA

22
3

7
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

19,039

20,509

20,299

-

11,388

4.53

4.53

NA

-

4.53

2
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ2ทหาร
เงินเดือนหรือรายไดต)อเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค)าเฉลี่ย)
81 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีต)อผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม
๕)
ผลงานทางวิชาการของผู)สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
82 ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ2หรือเผยแพร)
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่มีการตีพิมพ2ในลักษณะใด
83 ลักษณะหนึ่ง
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
84 จากการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

79
80

5

5

5

5
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทําเป7นประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต)วันที่ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 2
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม)อยู)ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
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90
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92
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

และจัทําเป7นประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต)วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ2ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 1
- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู)ในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวย
หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับชาติ
- ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับความ
ร)วมมือระหว)างประเทศ
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2
95
96
97

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

คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

5
5

ผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
98 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ2หรือเผยแพร)
99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
100 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต)วันที่ออกประกาศ
101 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
102 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 2
103 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม)อยู)ในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวยหลักเกณฑ2การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป7นประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต)วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ2ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 1
104 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู)ในฐานขอมูลระดับนานานชาติตาม
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว)าดวย
หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการว)าดวยหลักเกณฑ2
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
105 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
106 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเลคทรอนิกส2 online
107 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน
108 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับชาติ
109 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับความ
ร)วมมือระหว)างประเทศ
110 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาค
อาเซียน
111 - ---จํานวนงานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับ
นานาชาติ
112 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ป,
การศึกษาที่เป7นวงรอบประเมิน)
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท,า
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ชื่อข)อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัย

2
113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท)า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
114 - ---ระดับอนุปริญญา
115 - ---ระดับปริญญาตรี
116 - ---ระดับ ป.บัณฑิต
117 - ---ระดับปริญญาโท
118 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
119 - ---ระดับปริญญาเอก
จํานวนเงินสนับสนุน
120 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2จากภายใน
สถาบัน
121 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
122 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
123 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
124 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค2จากภายนอก
สถาบัน
125 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
126 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
127 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2

คณะนิเทศ
ศาสตร1

562.28
189.42

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1
169.28
116.75
165.78

116.75

3.50

1,007,800
14,285.00
237,150.00
627,798.00
439,826.66
88,196.00
20,000.00
289,664.00

117,500

450,000.00
14,285.00

117,500

307,148.00

41,966.66

377,860.00
88,196.00

228,150.00

212,150

25,000.00
203,150.00

212,150

20,000.00

-

20,000.00
289,664.00
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

62
5
8
49

7

2
128 จํานวนอาจารย2ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม)นับรวมผูลาศึกษา
ต)อ)
129 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
130 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
131 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
132 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม)นับรวมผูลาศึกษา
ต)อ)
133 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
134 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
135 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
136 จํานวนอาจารย2ประจําที่ลาศึกษาต)อ
137 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
138 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
139 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
140 จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต)อ
141 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
142 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
143 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2

7

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1
37
5
32

13

5

3
10

5
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

42

4

2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย1ประจําและนักวิจัย
144 จํานวนผลงานงานทางวิชาการของอาจารย2ประจําและนักวิจัย
145 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
146 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
147 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
148 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
149 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว)า
ดวย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่
ออกประกาศ
150 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
151 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ

31
5
7
24

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1
19

14

5

15
5

14

2

4
10

3

14
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

2
1

1

1

1

7

2

2
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 2
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม)อยู)ในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว)า
ดวย หลักเกณฑ2การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร)ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต)สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป7นประกาศใหทราบเป7นการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต)วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม)อยู)ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ2ใน

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

1
1

2

3
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2

162
163
164
165

166
167
168
169
170
171
172

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุ)มที่ 1
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ2ที่ตีพิมพ2ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว)าดวยหลักเกณฑ2การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร)ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2

3
4

คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

3
2

2

1

1

1

1
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

173 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผ)านเกณฑ2การ
ขอตําแหน)งทางวิชาการแลว
174 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
175 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
176 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ผลงานวิจัยที่หน)วยงานหรือองค2กรระดับชาติว)าจางให
177 ดําเนินการ
178 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
179 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
180 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
181 ผลงานคนพบพันธุ2พืช พันธุ2สัตว2 ที่คนพบใหม)และไดรับการจด
ทะเบียน
182 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
183 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
184 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผ)านเกณฑ2
185 การขอตําแหน)งทางวิชาการแลว
186 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
149
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1

187 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
188 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
189 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ)านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ2การประเมินตําแหน)งทางวิชาการ แต)ไม)ไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหน)งทางวิชาการ
190 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
191 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
192 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
193 งานสรางสรรค2ที่มีการเผยแพร)สู)สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ)านสื่ออิเล็กทรอนิกส2 online
194 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
195 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
196 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
197 งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับสถาบัน
198 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
199 - ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
200 - ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
201 งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับชาติ
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คณะนิเทศ
ศาสตร1

1

1

1

1

2
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับความร)วมมือ
ระหว)างประเทศ
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
งานสรางสรรค2ที่ไดรับการเผยแพร)ในระดับนานาชาติ
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
- ----กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร2สุขภาพ
- ----กลุ)มสาขาวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร1 คณะสาธารณสุข
และรัฐประศาสน และวิทยาศาสตร1
ศาสตร1
ศาสตร1
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