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ผลการดําเนนิงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น  

ปการศึกษา 2559 

(1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

บทสรุปผูบรหิาร 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประเมินผลการดําเนินงานตลอดทั้งปการศึกษาตาม

แผนปฏิบัติการปการศึกษา 2559 อีกทั้งเปนการประเมินผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร คณะวิชา 

และศูนยเนช่ันบางนา ใหมกีารดําเนนิงานเปนไปตามพันธกิจการบริหารจัดการศึกษา และสอดรับกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมผีลการดําเนนิงานตามกลยุทธ และตามพันธกจิหลัก ประกอบดวย 

ผลการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ 

 1. กลยุทธ “การสรางโอกาส” เปนการสรางโอกาสทางการศกึษาใหแกเยาวชน และผูดอยโอกาส 

ที่มศัีกยภาพเขาศกึษาในระดับอุดมศกึษา โดยการรวมมอืกับพันธะมติรทางธุรกจิ  

2. กลยุทธ “การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น” มุงพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม 

จรยิธรรม รักบานเกดิ ไดนําความรูดานวชิาการ วชิาชีพไปพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

3. กลยุทธ “การสรางเครอืขายระดับภูมภิาคอาเซยีน และอาเซียนพลัส” เพื่อเปดโอกาสทางการ

ศึกษาใหกับนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยใน

ภูมภิาคอาเซยีน และอาเซยีนพลัส  

4. กลยุทธ “การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา” เพื่อสรางผลงานวิจัย งาน

สรางสรรค และการนําความรูดานวชิาการประยุกตเขากับความตองการของชุมชนทองถิ่น ควบคูกับการ

อนุรักษศลิปวัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิ่น  

5. กลยุทธ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” พัฒนาและการบริหารจัดการบุคลากรอาจารยใหมี

คุณวุฒกิารศกึษาระดับปรญิญาเอก และตําแหนงทางวชิาการ  

 ผลการดําเนนิงานตามพันธกจิหลัก 4 ดาน  

1) ดานการเรียนการสอน ไดติดตามการดําเนินงานของคณะวิชา ศูนยเนช่ันบางนา และระดับ

หลักสูตร ใหเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา  

2) ดานการวิ จัยและงานสรางสรรค ไดมีการติดตามผลดําเนินงานในประเด็น จํานวน

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เงินสนับสนุนการวิจัย และ

การนําเสนอผลงานวจัิย-งานสรางสรรค     

3) ดานการบริการวิชาการ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานดานการใหบริหารเพื่อพัฒนา

ชุมชน/ทองถิ่น อกีทัง้การดําเนนิงานบรกิารวชิาการเพื่อการบูรณาการกับการวจัิยและการเรยีนการสอน  

4) ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนการติดตามการดําเนินงาน

กจิกรรมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิและลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค 

โดยมรีายละเอยีดผลการดําเนนิงานดงันี้ 



2 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 

1. กลยุทธ “การสรางโอกาส” 

การดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

1.1 มหาวิทยาลัยสรางโอกาสใหเยาวชน 

แ ล ะ ผู ด อ ย โ อ ก า ส  ที่ มี ศั ก ย ภ า พ ใ น

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผานทาง

พันธมติรทางธุรกจิและชุมชนทองถิ่น 

มหาวทิยาลัยสรรหา ระดมทุนการศึกษา

ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวน

นักศึกษาเปาหมายประจําปการศึกษา 

จากพันธมติรทางธุรกจิ 

มหาวทิยาลัยรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจไดมอบ “โอกาสทางการศึกษา”

ใหนักเรียน โดยมอบทุนการศึกษาใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ประจําป

การศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 244 คน ไดรับทุนการศึกษา 

จํานวน 178 คน คดิเปนรอยละ 72.95 โดยจําแนกทุนดังตาราง 

 จน.นศ. ทุน 100% และนาน ทุน 50% ทุน 20% 

ลําปาง 134 60 74 - 

บางนา 110 27 10 7 

รวมท้ังหมด 244 87 84 7 

รอยละ 100 35.66 34.43 2.87 
  

1.2  มหาวิทยาลัย กําหนดเปาหมายการ

พัฒนา และมอบทุนการศึกษาจํานวนรอย

ละ 50 ทุนของจํานวนนักศึกษาเปาหมายใน

แตละปการศกึษา 

จํานวนนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาไม

นอยกวารอยละ 50 ของจํานวน

นักศกึษาเปาหมายประจําปการศกึษา 

1.3 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก

ผู ส มัคร เ รี ยนที่ เ หมาะสม  เพื่ อ ให ไ ด

นักศึกษาที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ก ร ะ บ ว น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู เ ข า รั บ

ทุนการศกึษาโปรงใส ตรวจสอบได 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย และธนาคารกสิกร

ไทย ในการคัดเลือกผูสมัครขอเขารับทุนการศึกษาประจําปการศึกษา 

2559 และ 2560 จํานวน 60 ทุน/ปการศกึษา รวม 120 ทุน  

2. ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครขอเขารับทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ 

ตามเกณฑการคัดเลอืก และประกาศผลการคัดเลือกอยางเปนทางการ

ดวยความรวมมือกับสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา

จังหวัดนาน 
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1.4 ตดิตามผลการดําเนนิงาน “การสราง

โอกาส” 

มกีารรายงานผลการดําเนินงานตอสภา

มหาวทิยาลัยและผูใหการสนับสนุน

ทุนการศกึษา 

1. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและผลการเรียนของนักศึกษาผูรับ

ทุนการศกึษาปรญิญาตร ีเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดนาน ตอสภามหาวิทยาลัยและ

ผูสนับสนุนทุนการศึกษาประจําปการศกึษา 

1.5 งานรับนักศึกษาและสื่อสารองคกร 

คณะวชิา และศูนยเนช่ันบางนา  

 

จํานวนนักศึกษาใหมไมนอยกวารอยละ 

50 ของเปาหมาย 

จํานวนนักศกึษารหัส 59 

 หลักสูตร  เปาหมาย รับจรงิ รอยละ 

บริหารธุรกจิบัณฑติ 15 5 33.3 

บัญชีบัณฑติ 15 29 193.3 

นิเทศศาสตรบัณฑติ 20 24 120 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 10 16 160 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 30 53 176.7 

วทิยาศาสตรบัณฑติ 5 4 80 

บริหารธุรกจิบัณฑติ 

(คอมพวิเตอรธุรกจิ) 

10 3 30 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ 15 5 33.3 

บริหารธุรกจิบัณฑติ(บางนา) 20 14 70 

นิเทศศาสตรบัณฑติ(บางนา) 95 96 101 

รวม 235 249 105.9 
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2. กลยุทธ “การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

การดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

2.1  การจัดการเรียนการสอนที่เนนความ

ซื่อสัตย ความกตัญู ความรักทองถิ่น และ

มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 

จรยิธรรม  

ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ให

ความสําคัญกับความซื่อสัตย เสริมสราง

คุณธรรม จรยิธรรม ความรักทองถิ่น  

1. ระดับหลักสูตร จัดการสอนที่มีการวัดความช่ือสัตย การมีคุณธรรม 

และจริยธรรม ในรายวิชา และมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม 

และจรยิธรรมในสาขาวชิาชีพในกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เสริมสรางความซื่อสัตย การมี

คุณธรรม และจรยิธรรม ทัง้ตอการเรยีน และชุมชน  

2.2 การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา

ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเอง 

ทองถิ่น สถาบัน และชุมชนทองถิ่น 

ทุกหลักสูตรมีก าร จัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ดานการมีสวนรวมและมีความ

รับผิดชอบตอตนเอง ทองถิ่น สถาบัน และ

ชุมชนทองถิ่น 

1. มีการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษาแบบมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น ใน

การอนุรักษศลิปวัฒนธรรม และประเพณขีองชุมชนทองถิ่น  

2. กําหนดใหนักศึกษามีการบันทึกจํานวนช่ัวโมงการทํากิจกรรม “จิต

อาสา” ในหนวยงานสาธารณะ หรือแหลงชุมชน หรือกิจกรรมของ

ชุมชน  

3.  ดํา เนินงานโครงการอนุ รักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(อพ.สธ.) ตอเนื่องเปนปที่ 2 รวมกับชุมชน 

4. จัดกจิกรรม “จิตอาสา” เพื่อพัฒนาชุมชนในจังหวัดลําปาง และนาน 

2.3 ติดตามผลการดําเนินงานการปลูกฝง

คุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น “จิตอาสา” 

1. คณะ/ศูนยฯ รายงานผลการดําเนินงาน 

ตอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย 

2. ประเมินผลการดําเนินงานระดับสถาบัน 

และรายงานตอสภามหาวทิยาลัย 

1. สํานักพัฒนานักศึกษา และศูนยเนช่ันบางนา รายงานผลการ

ดําเนนิงานการปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น “จิตอาสา” 

2. ทําการวเิคราะหผลการดําเนินงาน กําหนดแนวทางในการพัฒนาในป

การศกึษาตอไป และรายงานตอสภามหาวทิยาลัย 
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ตัวอยาง กจิกรรมพัฒนานักศึกษา “การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

1. กจิกรรม “จิตอาสา” ใหนองนาน 

2. ตนกลาสาธารณสุข 

3. โครงการ “คายผูนํามหาวทิยาลัยโปรงใส บัณฑติไทยไมโกง” เครอืขายอุดมศกึษา จังหวัดลําปาง 

4. กจิกรรมจติอาสาสานสัมพันธ 3 การไฟฟา สรางฝายชะลอน้ําบานปากัง้ ต.ทาแฝก อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ 

5. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชืตามพระราชดํารฯิ อพ.สธ. 

6. โครงการ ปลูกฝาย ปนฝายสายบุญ จุลกฐนิ ถิ่นลานนา ปการศกึษา 2559 

7. โครงการ Nation รวมใจตานภัยหนาว 

8. กจิกรรม “การสงเสรมิใหเกดิพื้นที่สรางสรรคระดับตําบล”  

9. กจิกรรม “การอนุรักษทรัพยากรทางสาธารณสุขและสมุนไพรไทย” 
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3. กลยุทธ “การสรางเครอืขายระดับภูมภิาคอาเซยีน และอาเซยีนพลัส” 

การดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

3.1 การสรางความรวมมือกับ หนวยงาน 

สถาบัน และมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศ

อาเซยีน หรอือาเซยีนพลัส  

มีการสรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศใน

อาเซยีน หรอือาเซยีนพลัส 

 

1. จัดการประชุมวิชาการประจําปการศึกษา 2559 รวมกับ Fukui 

University of Technology เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ในหัวขอ “The 

3rd  Joint symposium NTU/FUT 2016” 

2. คัดเลือกนักศึกษา และอาจารยเพื่อเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน

วิชาการ วิชาชีพ และศิลปะ วัฒนธรรม ในหัวขอ “Create PR Tools for 

Promoting the Culture of Each Region”    

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนดานวิชาการ วิชาชีพ และศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น “Create PR Tools for Promoting the Culture of Each Region”  

4. นักศกึษาเขารวมการสัมมนา อบรมกับเครอืขายสถาบันตางๆ เชน 

- โครงการ “คายผูนํามหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง” 

เครอืขายอุดมศกึษา จังหวัดลําปาง 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุน 14” ณ ศูนยเทคดน

โลยีอิ เล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ

- การเขารวมการประกวดผลงานดานวิชาการตามสาขาวชิาทัง้ในระดับ

ภูมภิาค และระดับประเทศ  

- การศึกษาดูงานของสาขาวชิาทัง้ในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 

3.2 การจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนดาน

วิชาการ วิชาชีพ และศิลปะ วัฒนธรรม กับ

เครือขาย ในระดับนักศึกษา/บุคลากร

อาจารย อยางตอเนื่อง 

มีการดําเนินกิจกรรมรวมกันทั้งดาน

วิชาการ วิชาชีพ หรือ ศิลปะ วัฒนธรรม 

กับเครอืขายความรวมมอื 
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4. กลยุทธ “การวจัิยและการบรกิารวชิาการเพื่อการพัฒนา” 

การดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

4.1 การผลิตผลงานดานวิชาการ งานวิจัย 

หรืองานสรางสรรค ที่พัฒนาทองถิ่นในการ

อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปญญา

ทองถิ่น 

1. มีการดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อ

การพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

2. มีการดําเนินงานโครงการเพื่อการ

อนุ รักษศิ ลปะ วัฒนธรรม หรือ ภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

1. คณะวชิา และศูนยเนช่ันบางนา มีโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่น (ตัวอยางโครงการในรายงานพันธกจิดานงานวจัิย) 

2. จัดกจิกรรมบรกิารวิชาการใหกับชุมชน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่นสูการประชุมวิชาการ (ตัวอยางโครงการในรายงานพันธกิจดาน

การบรกิารวชิาการ) 

3. มหาวิทยาลัย รวมกับจังหวัดลําปางจัดทําโครงการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน ดานการสรางรายได สรางมูลคาเพิ่ม จากสินคา 

หัตถกรรมภูมปิญญาทองถิ่น เชน 

   - โครงการ “รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาดานหัตถกรรม

เพื่อชุมชนกระดาษสาทาลอ อ.เมอืง จังหวัดลําปาง” 

   - โครงการ “ความคิดสรางสรรค สานเสนใย อวดลวดลาย กลุมทอ

ผาบานทุงกวาว อ.เมอืงปาน จังหวัดลําปาง” 

   - โครงการ “หลักสูตรการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัด

ลําปาง”    

4.2  การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เปน

การสะทอน พัฒนาสังคมทองถิ่นปจจุบัน

อยางตอเนื่อง 

1. คณะวิชา/ศูนยฯมีการดําเนินงานตาม

แผนงานไมนอยกวารอยละ 80 ของ

แผนงาน 

4.3 การจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่

สอดคลองกับความตองการของชุมชน

ทองถิ่น 

1.  มี ก า รดํ า เ นิ น ง าน กิ จก ร รม เพื่ อ

เสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2. มีการจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น

เพื่อการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน

หรือ ชุมชนทองถิ่น ทั้งใหเปลาและสราง

รายได 
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5. กลยุทธ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” 

การดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

5.1 การพัฒนาคุณวุฒิอาจารยใหเปนไป

ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ  

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเปนไป

ตามมาตรฐานหลักสูตร 

1. สนับสนุนการศกึษาตอในระดับปรญิญาเอก ตอเนื่องเปนปที่ 3 

2. เปดรับสมัครอาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 

5.2 การสงเสริม สนับสนุนการผลิตผลงาน

ทางวิชาการ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค

เพื่อการเขาสูตําแหนงวชิาการ 

มกีารดําเนนิงานโครงการทุกหลักสูตร 1. กระตุน และสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิจัย หนังสือการสอน 

หรือบทความทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ซึ่ งมี

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการและการขอตําแหนงทาง

วชิาการ 

5.3  การสงเสริมการนําเสนอ การตีพิมพ

เผยแพร ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือ

งานสรางสรรค ทัง้ในและตางประเทศ 

มผีลการดําเนนิงานทุกหลักสูตร 1. สงเสริมการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยของอาจารย 

โดยมีการนําเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย จํานวน 20 ช้ิน รวมคาน้ําหนัก 

10.2  

5.4 การพัฒนาบุคลากรอาจารยและสาย

สนับสนุนวิชาการ ในดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

บุคลากรอาจารยและสายสนับสนุน

ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตร 

1. มบีุคลากรอาจารยไดรับการอบรม หรอืการเขารวมประชุมสัมมนา

ทางวชิาการ จํานวน 71 คน จาก 80 คน คดิเปนรอยละ 88.75 
 

5.5 การติดตามความกาวหนาในการ

ดํ า เ นิ น ง า น  แ ล ะ ร า ย ง า น ต อ ส ภ า

มหาวทิยาลัย 

มีการรายงานผลการดําเนินงานอยาง

นอย 2 ครัง้ 

1. คณะวิชา ศูนยเนช่ันบางนา จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจํา

ภาคเรียนที่ 1/2559 และประจําปการศึกษาตอกรรมการบริหาร และ

มหาวิทยาลัยรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีการวิเคราะหและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และรายงานตอ สกอ. ตามระบบ CHE-QA Online 
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1. ดานการเรยีนการสอน 

 ติดตามการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ที่สอดคลองกับอัตลักษณ และแผนงานที่กําหนดไว  

โดยในการรายงานกําหนดใหแตละหลักสูตรระบุรายวิชาที่ทําการสอนที่สอดคลองในประเด็นตางๆ ใน 

มคอ. 3 หรอื มคอ. 4  และรายงานผลใน มคอ. 5 หรอื มคอ. 6 ตามกรอบของ TQF ผลดังนี้ 

  คณะวชิา/หลักสูตร 

จํานวนรายวชิาท่ีทําการสอนโดย 

เรยีนกับมอื

อาชพี 
English Skill 

Professional 

Skill 

Communication 

Skill 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

บรหิารธุรกิจ 

บรหิารธุรกจิบัณฑิต 2 2 2 6 2 2 2 10 

บัญชีบัณฑติ 2 2 2 7 2 2 2 2 

บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 2 12 2 2 2 12 2 12 

นิเทศศาสตร  5 4 4 2 5 6 5 9 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3 3 2 2 2 2 3 13 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ   2 1 2 - 2 3 2 4 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 1 1 1 - 4 - 2 4 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 5 4 7 5 5 5 4 7 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาศาสตรบัณฑติ 2 2 2 2 2 2 2 2 

คอมพวิเตอรธุรกจิ 2 2 2 2 2 2 2 2 

ศูนยเนช่ันบางนา 

บรหิารธุรกจิบัณฑิต 8 10 2 2 2 4 6 6 

นเิทศศาสตรบัณฑติ 8 8 4 4 10 19 8 12 

รวม 42 51 32 34 40 59 40 83 

รอยละท่ีบรรลุเปาหมาย 121.4 106.2 147.5 207.0 
 

 ผลการดําเนินงานภาพรวมในการจัดการเรียนการสอนตามเอกลักษณ และอัตลักษณบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตไม

บรรลุตามเปาหมายอันเนื่องมาจากเปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาที่คงคางอยู (งดรับ

นักศกึษาใหมในปการศึกษา 2559) 
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 2. ดานการวจัิยและงานสรางสรรค 

 นอกจากพันธกจิดานการเรยีนการสอนแลว พันธกจิดานการวจัิยและงานสรางสรรค เปนพันธกิจ

ที่สําคัญอยางมากของอาจารย ซึ่งทุกคนตองมีผลการดําเนินงาน จากการติดตามผลการดําเนินงาน ยัง

พบวา หลักสูตร คณะวิชา และศูนยเนช่ันบางนา มีผลการดําเนินงานที่ยังไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งทําใหใน

ภาคเรียนที่ 2 เรงสรางผลงานใหบรรลุเปาหมาย โดยมีการติดตามในประเด็น จํานวนโครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เงินสนับสนุนการวิจัย และการนําเสนอ

ผลงานวจัิย-งานสรางสรรค    ดังนี้ 

2.1 โครงการวจัิยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย และหนวยงานภายนอก 

  ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2559 มีโครงงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอก และมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 3,872,882 บาท เมื่อพิจารณาตามเปาหมายการดําเนินงาน

สามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว หากพิจารณารายหนวยงานจะพบวามีบางคณะวิชามีผลการ

ดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยจําแนกผลการดําเนินงานตามคณะวิชา และศูนยเนช่ัน

บางนา ดังนี้ 

คณะวชิา 

เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

(บาท) 
จํานวนเงิน 

เฉลี่ยตอคน 

ผล 

ป 

2558 ภายนอก ภายใน 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล รวม ตอคน ผลรวม 

บรหิารธุรกจิ (15 คน) 100,000 243,900 30,000 115,000 358,450 23,927 556,366 

นเิทศศาสตร (5 คน) 33,333 33,322 5,000 5,000 38,322 7,664 25,000 

สังคมศาสตรฯ 

(21 คน) 

344,000 773,160 - - 773,160 38,658 1,602,250 

วทิยาศาสตรสุขภาพ  

(8 คน)  

212,500 250,000 - - 250,000 31,250 65,900 

เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ (10 คน) 

148,000 211,000 45,000 10,000 221,000 22,100 195,146 

ศูนยเนช่ันบางนา   

(21 คน) 

1,592,100 2,106,500 5,000 125,000 2,231,500 106,261 1,937,166 

รวม (80) 2,429,933 3,617,882 85,000 255,000 3,872,882 48,411 4,382,143 

หมายเหตุ : ** เกณฑการประเมนิจํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัย หรืองานสรางสรรคท่ีระดับคะแนน 5 

กลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)  60,000 บาท/คน 

กลุมวทิยาศาสตรสุขภาพ (คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ)    50,000 บาท/คน 

กลุมสังคมศาสตร  (คณะสังคมฯ บริหารฯ นิเทศฯ และศูนยฯบางนา)  25,000 บาท/คน 
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โครงการวิจัย 

1. โครงการประเมนิความพึงพอใจองคการบรหิารสวนตําบล รวมจากทุกคณะ จํานวน 16  แหง  

2. โครงการอื่นๆ จากหนวยงานภายนอก 

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

หนวยงานสนับสนุน 

การสรางเครือขายผูนําชุมชนตนแบบการถายทอด

หลักสูตรการเรยีนรูตลอดชีวติ 

330,160 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจัิย (สกว.) 

การถายทอดองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ

เสรมิสรางปตสิุขสําหรับผูสูงอายุภาคเหนอื 

220,000 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจัิย (สกว.) 

การพัฒนาผลติภัณฑเครือขายองคความรู (Knowledge 

– based OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง เพื่อพัฒนา

ผลติภัณฑชุมชนลําปาง 

96,000 พัฒนาชุมชน   จังหวัดลําปาง 

การคัดเลอืกเขาสถาบันอุดมศกึษาของประเทศไทย 80,000 สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา 

โครงการ รูปแบบการบริหารจัดการตนเองแบบมีสวน

รวมของชุมชน 

150,000 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

ประสิทธิผลของการผอนคลายกลามเนื้อแบบกาวหนา

ในการบรรเทาอาการของผูปวยมะเร็ง:การทดลองแบบ

กลุมและมกีลุมควบคุม 

100,000  

การพัฒนาการตลาดและหวงโซอุปทานการทองเที่ยว

เชิงเกษตรตามรอยวถินีาน 

100,000 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.) 

การผลักดันผลผลิตการวิจัยดานอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและบริการ ป 2558 – 2559 ไปสูการใช

ประโยชนในเชิงพาณชิย 

2,106,500 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจัิย 

การพัฒนาระบบเว็บไซตวารสารวิชาการโดยโมเดล

เอ็ดดี้ 

20,000 ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

วทิยาลัยสงฆนครลําปาง 
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 2.2 ผลการดําเนินงานโครงการวจัิยของคณะวชิา และศูนยฯ จําแนกตามประเภทงานวจัิย 

        ผลการดําเนินงานในการทํางานวิจัย ในภาพรวมยังไมเปนไปตามเปาหมายการดําเนินงาน 

โดยมผีลการดําเนนิงาน ดังนี้ 

คณะวชิา 

จํานวนชิ้นผลงานวจัิย/งานสรางสรรค 

ในช้ันเรยีน พัฒนาชุมชน/สังคม พัฒนาสถาบัน 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล 

บรหิารธุรกจิ 3 3 5 14 1 1 

นเิทศศาสตร 1 1 1 1 1 - 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 - 5 10 1 - 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 1 - 2 2 1 1 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 4 9 1 1 

ศูนยเนช่ันบางนา 2 6 2 1 1 - 

รวม 12 12 19 37 6 3 

 

ตัวอยางโครงการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

1. “ทัศนคตขิองนักศึกษาที่มตีอการจัดการเรยีนการสอนโดยใชกรณศีกึษา” 

2. “การจัดทํามัลติมิเดียนําเสนอการใชเครือขายสังคมสงเสริมการเซ็คกอนแซรในวิชาสื่อและ

เทคโนโลยใีนชีวติประจําวัน” 

3. ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวชิา บัญชีขัน้ตน 1 (ACCT 112) ของนักศึกษาที่

ไดรับทุนการศึกษาจากธนาคารกสกิรไทย กับนักศกึษาที่รับทุนการศกึษาจากมหาวิทยาลัยเน

ช่ัน โดยการใชการจัดการเรยีนรูแบบเอกัตภาพ 

4. การวัดผลสัมฤทธิ์จากการทํางานเปนทีมของนักศึกษา รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

(รหัสวชิา BUSI 204/BUSI222) โดยใชการบูรณาการการเรยีนการสอนกับงานวจัิยในช้ันเรียน

และ กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษา การจัดกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรม ปลูกฝาย ปนฝาย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นลานนา ณ วัด

สามัคคบีุญญาราม ประจําป 2559 

5. ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวชิา บัญชีขั้นตน 1 (ACCT 111) ของนักศึกษาที่

ไดรับทุนการศึกษาจากธนาคารกสกิรไทย กับนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเน

ช่ัน โดยการใชการจัดการเรยีนรูแบบเอกัตภาพ 

6. การจัดการเรยีนรูที่เนนการปฏบิัต ิ

7. การสื่อความหมายผานการเลาเรื่องของผลติภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชายทางโทรทัศน 

8. การจูงใจใหเจาหนาที่ธุรกจิสัมพันธของธนาคารมพีฤตกิรรมเชิงรุก 
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2.3 จํานวนผลงานวจัิย งานสรางสรรค และงานวชิาการ ท่ีไดทําการตพีมิพเผยแพร 
 

คณะวชิา 

การนําเสนอผลงาน 

ป 2559 

ผลการดําเนินงาน 

ป 2558 

เปาหมาย (ชิ้น) ผล (รวมคานํ้าหนัก) ชิ้น (รวมคานํ้าหนัก) 

บรหิารธุรกจิ 6 7(1.8) 4 (0.8) 

นเิทศศาสตร 1 - - 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 1(0.8) 8 (3.0) 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 4 5(3.4) 6 (4.0) 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2(1.0) 4 (1.4) 

ศูนยเนช่ันบางนา 4 4(2.4) 3 (2.4) 

รวม 17 20(9.4) 25 (11.6) 

 

ตัวอยางผลงานวจัิย งานสรางสรรค และงานวชิาการ ท่ีไดทําการตพีมิพเผยแพร 

ชื่อผลงานวชิาการ/วจิัย 
ชื่อเจาของ

ผลงาน 
เวที/ลักษณะการเผยแพร 

คา

น้ําหนัก 

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบเก่ียวกับการปฏิบัติการดูแล

แบบประคับประคองสําหรับผูปวย

ระยะสุดทายของชีวิตในหอผูปวย

วกิฤต.  

รศ.ดร.สดุารัตน     

สทิธสิมบัต ิ

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ปที่ 44 เลมที่ 

1 ดําเนินการจัดพิมพโดย คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 0.80 

การตายดีในมุมมองของผูปวย

มะเร็ง 

รศ.ดร.สดุารัตน     

สทิธสิมบัต ิ

พยาบาลสาร (Nursing Journal) ปที่ 44 เลมที่ 

1 ดําเนินการจัดพิมพโดย คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

0.80 

การคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา

ของประเทศไทย 

ผศ.ดร.พงษอนิทร  

รักอริยะธรรม 

The 3rd Southeast Asia-China Education 

Research Network meeting : “Policies, 

Practices and Challenges of National 

University Admission” 5-6 September 

2016, Bangkok, THAILAND 

0.80 

จริยธรรมในตนเองของครูใน

โรงเรยีนเทศบาลนครลําปาง 

ผศ.ดร.ศริิพร    

เสริตานนท 

วารสารวิชาการ สมาคมสถาบัน อุดมศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทย (APHEIT JOURNAL) 

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 มถุินายน-ธันวาคม 2559 

0.80 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

มผีลตอการตัดสนิใจซื้อเครื่องปรุง

อ.ดร.ตะวันฉาย  

คงรชต 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึ กษาแห ง ชาติ  ค ร้ั งที่  4 1  และ

0.2 
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รส 

 

นานาชาติ  ค ร้ั งที่  5  ระหว า งวันที่  8-9 

ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด

ปทุมธาน ี

เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร

การตลาดตอการเขารวมประมูล

ซื้ออสังหาริมทรัพยจากการขาย

ทอดตลาดของสํานักงานบังคับคด ี

จังหวัดลําปาง 

อ.ดร.ตะวันฉาย  

คงรชต 

การประชุมวชิาการระดับชาตวิิจัยรําไพพรรณ ี

คร้ังที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

จังหวัดจันทบุรี วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 

0.2 

การบ ริ โ ภคบนพื้ นฐ านความ

เช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ 

อ.ชินพันธ  โรจน

ไพบูลย 

การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังที่ 3 

ณ.วิทยาลัยนอรท ตาก วันที่ 26 พฤษภาคม 

2560 

0.2 

การปฏิบัติงานทดแทนสงผลตอ

คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง

เ จ า ห น า ที่ ภ า ย ใ น ห น ว ย ง า น

สํานักงานคลังจังหวัดลําปาง 

น.ส.ชนดิา     

เรอืงมณ ีและ 

ดร.ฑัตษภร     

ศรีสุข 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 วันที่ 

22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมี

โชต ิมหาวทิยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

0.2 

ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดี

ของลูกคารานขาวเหนียวหมูเค็ม

แมสลิด  อํ า เภอเมือง  จั งหวัด

ลําปาง 

น.ส.มลทริา    

วรัิชชัย และ    

ดร.ฑัตษภร     

ศรีสุข 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 วันที่ 

22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมี

โชต ิมหาวทิยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

0.2 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

เพื่อ เพิ่มความสามารถในการ

แ ข ง ขั น ข อ ง ร า น ส ห ก ร ณ

โรงพยาบาลลําปาง จํากัด อําเภอ

เมอืง จังหวัดลําปาง 

น.ส.ธัญพัฒน  

เหลาจําปา และ 

ดร.ฑัตษภร     

ศรีสุข 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 วันที่ 

22 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมี

โชต ิมหาวทิยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

0.2 

การปฏิบัติตามนโยบายความ

ป ล อ ด ภั ย ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศของพนักงานในระบบ

ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ขนาดใหญ 

นายภัคพล      

จันทนวรนนท 

และ 

อ.เอกรินทร  

วบิูลยตัง้มั่น 

วารสาร EAU Heritage  ปที่ 11 ฉบับที่ 2 

พฤษภาคม – สงิหาคม 2560 

0.6 

การสื่อความหมายผานการเลา

เรื่องของโฆษณาผลิตภัณฑดูแล

ผวิสําหรับผูชายทางโทรทัศน 

ผศ.บดนิทร    

เดชาบูรณานนท 

ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร มหาวทิยาลัยบูรพา 

0.6 

สัญญะของตราสัญลักษณ ของ

สโมสรฟุตบอลในไทย พรีเมยีรลกี 

อ.ธรี  คันโททอง วารสารสุทธปิริทัศนปที ่31 ในฉบับที่ 97 

ประจําเดอืนมกราคม – มนีาคม 2560 

0.6 
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มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑติย 

การจู ง ใ จ ให เ จ า หน าที่ ธุ ร กิ จ

สัมพันธของธนาคารมีพฤติกรรม

เชิงรุก 

 

อ.ดร.ดนยั     

ปตตพงศ และ 

นายสมเกียรต ิ

ลอมทอง 

วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 

มกราคม – เมษายน 2561 (หนังสือตอบรับ

วันที่ 23 ธันวาคม 2559) 

0.6 

 

3. ดานการบรกิารวิชาการแกสังคม 

พันธกจิดานการบรกิารวิชาการแกสังคม เปนการดําเนินงานเพื่อการสรางสัมพันธกับชุมชน และ

การฝกการทํางานของนักศึกษา เพื่อสามารถทํางานบูรณาการเขากับการวิจัยและการจัดการเรียนการ

สอน ดังนั้นการดําเนินงานจึงตระหนักถึงการทํางานที่เปนการบูรณาการ ใหสอดคลองกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ควบคูกับการพัฒนานักศึกษา และการใชทรัพยากรที่คุมคา เพื่อกอใหเกิดประโยชน

ทางการบริหารจัดการการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นรวมกับสถาบัน

ปญญาธุรกจิ โดยมผีลการดําเนนิงาน ดังนี้ 
 

คณะวชิา 

จํานวน 

โครงการ 

บูรณาการเขากับ 

การเรยีน/งานวจัิย 

หลักสูตรรวมกับ 

สถาบันปญญาธุรกจิ  

แผน ผล แผน ผล จน.หลักสูตร รายได 

บรหิารธุรกจิ 2 2 2 2 9 999,500 

นเิทศศาสตร 3 2 2 1 14 1,304,000  

สั ง ค ม ศ า ส ต ร แ ล ะ

มนุษยศาสตร 

2 5 2 1 16 2,083,000  

วทิยาศาสตรสุขภาพ 4 4 2 4 14 1,273,450  

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 2 2 17 2,354,000  

ศูนยเนช่ันบางนา 3 2 1 2 3 1,400,000  

รวม 17 17 11 12 73 9,413,950  

 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวมสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย โดยมีการดําเนินงานใน

กจิกรรม ดังนี้ 

หลักสูตรเพื่อสรางรายไดรวมกับสถาบันปญญาธุรกจิ เชน 

 1. ความคดิสรางสรรคและ ความคดิเชิงบวกเพื่อการพัฒนาการทํางาน  

2. การกําหนดเปาหมายและจัดทําแผนปฏบิัตกิารเชิงกลยุทธ  

3. Beyond Performance Management - เหนอืกวา KPIs   

4. Public Speaking Mastery ศลิปะการพูดในที่สาธารณะอยางมอือาชีพ  
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5. เตรียมความพรอมกับระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-payment) ที่เกี่ยวของกับ

บัญชีและภาษ ี

6. ทักษะโคชมอือาชีพ  

7. Perfect English Email Writing   

8. Strategic Communication Planning  

9. ทักษะนักขาย – ขายไดขายดแีบบมช้ัีนเชิง 

10. การกําหนดเปาหมาย และจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ (Goal Setting & Strategic Action 

Plan)   

11. สรางภาพลักษณนักขาย มุงเพิ่มยอดและสรางภาพลักษณที่ดใีหกับองคกร  

12. การคดิเชิงกลยุทธเพื่อการปรับปรุงงาน  

13. Mini MBA: Digital Marketing  ๙.การคดิเชิงวเิคราะหเพื่อแกไขปญหา  

14. เทคนคิการทําโครงสรางเงินเดอืนภาคปฏบิัต ิ 

15. โครงการ การจัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรน

ไชส 

16. ทําทมีใหเวริค กําจัด ๕ อุปสรรคของทมีเวริคดวยเอ็นเนยีแกรม 

17. Effective Business English Presentation Skill for TMAP-EM 

การบรกิารวชิาการจําแนกตามคณะวชิา 

คณะบรหิารธุรกจิ 

- โครงการบริการวิชาการแกสังคมสัญจร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการตลาดเพื่อพัฒนาผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ 

OTOP และเศรษฐกจิรากฐานในจังหวัดภูมภิาคตะวันออก Thailand 4.0  ณ จังหวัดนครปฐม 

คณะนเิทศศาสตร 

- การอบรม “การผลติสื่อออนไลนเพื่อเสรมิพฤตพลังผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง”  

- โครงการบริการวิชาการแกสังคมสัญจร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง  

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   

- โครงการ “รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาดานหัตถกรรมเพื่อชุมชนกระดาษสาทาลอ 

จังหวัดลําปาง”  

- โครงการ “สานเสนใย อวดลวดลาย” กลุมทอผาบานทุงกวาว อ.เมอืงปาน จังหวัดลําปาง 
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- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมาร ี  

- การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง   

- โครงการบริการวิชาการแกสังคมสัญจร : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง  

 

คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ 

- โครงการ สรางแกนนําในการคัดแยกขยะใหถูกวิธี โดย อสม.บานเอื้อม ม.1 ตําบลบานเอื้อม 

อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

- โครงการ ผักขางบาน อาหารขางรั้ว ครอบครัวทุงกลวยพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี บานทุง

กลวยใต หมูที่ 12 ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง 

- โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชโรคเรื้อรังในกลุมผูสูงอายุบานหวยเปง ตําบลบานคา 

อําเภอเมอืง จังหวัดลําปาง 

- โครงการอบรมแกนนํา อสม.  “ใสใจสักนิด พิชิตโรคอุจจาระรวง” ตําบล บานเอื้อม อําเภอ

เมอืง จังหวัด ลําปาง   

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- โครงการอบรม “การออกแบบและการจัดทําเว็บไซต” ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยอําเภอเมอืงปาน  จ.ลําปาง 

- โครงการ “การพัฒนาระบบเว็บไซตวารสารวิชาการโดยโมเดลเอ็ดดี้” มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลัย วทิยาเขตแพร หองเรยีนวัดบุญวาทยวหิาร 

ศูนยเนช่ันบางนา 

- โครงการบานตะวันใหม  

- โครงการฝกอบรมสหกรณออมทรัพยเนช่ัน  

- โครงการบรกิารวชิาการโรงเรยีนวัดศรคีงคาราม 
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4. ดานกจิกรรมพัฒนานักศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 กจิกรรมพัฒนานักศกึษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF และการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 

ป พ.ศ. 2557 กําหนดให คณะวิชา ศูนยการศึกษา และสถาบันมีการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ดังนี้ 

  

ระดับคณะวชิา และศูนยการศึกษา ระดับสถาบัน  รวม ศูนยการศึกษา 

กจิกรรมตามกรอบมาตรฐาน TQF กจิกรรมตามลักษณะบัณฑิตพงึประสงค 

1. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. สงเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงคที่

กําหนดโดยสถาบัน (บัณฑติจิตอาสา) 

2. ดานความรู 2. กฬีา หรอืการสงเสรมิสุขภาพ 

3. ดานทักษะทางปญญา 3. บําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

4. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 4. เสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 

5. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. สงเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม 

 

จากผลการประกาศใชเกณฑการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ของ 

สกอ. ทําใหตองมีการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหชัดเจนยิ่งขึ้น แตเนื่องดวยนโยบายการจัด

กจิกรรมการพัฒนานักศกึษาของมหาวทิยาลัย เปนในลักษณะของการบูรณาการรวมกันในทุกระดับ เพื่อ

การใชทรัพยากร อยางคุมคา มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา ดังนี้ 

1) การจัดกิจกรรมประเภท คุณธรรม จริยธรรม และการสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ตามกรอบมาตรฐาน TQF และกิจกรรมตามลักษณะบัณฑิตพึงประสงค การ

กําหนดใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการรวมกันของทุกหลักสูตร เขากับการ

ดําเนนิงานในระดับมหาวทิยาลัย และศูนยเนช่ันบางนา 

2) การจัดกิจกรรมประเภท วิชาการ ความรู และการเสริมทักษะทางปญญา ซึ่งเปน

การจัดกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF ใหหลักสูตร และคณะวิชา

เปนผูดําเนนิการตามบรบิทของหลักสูตร 

ซึ่งผลการดําเนนิงานที่ผานมา ไดมกีารจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  ดังนี้ 

 

 

 

 

 



19 

 

  กจิกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

  ผลการดําเนนิงานของแตละโครงการมกีจิกรรมที่ตอบสนองการดําเนินงานมากกวา 1 ดาน ทําให

การนับกิจกรรมซ้ําซอนกัน แตการรายงานผลการดําเนินงาน ไดยึดหลักของการทํางานที่ตอบสนองใน

ประเด็น กจิกรรมพัฒนานักศกึษาตามกรอบมาตรฐาน TQF ดังนี้ 
 

คณะวชิา 
จํานวนกิจกรรมตามกรอบ TQF 

คุณธรรม ความสัมพันธ ความรู ปญญา การสื่อสารฯ 

บรหิารธุรกจิ  2 3 5 5 2 

นเิทศศาสตร 2 4 3 3 4 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 5 8 3 3 4 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 3 2 3 3 2 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 1 1 2 

ศูนยเนช่ันบางนา 2 3 3 2 2 
 

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค   

การดําเนินงานกิจกรรมระดับสถาบันและศูนยเนช่ันบางนา มีการจัดกิจกรรมรวมกัน และมี

การบูรณาการรวมกันระหวางหลักสูตรทั้งในลําปาง และศูนยเนช่ันบางนา  โดยมีผลการดําเนินงานใน

โครงการตัวอยางตอไปนี้ 

ลําปาง 

ดานวิชาการ ประจําหลักสูตร/คณะวชิา 

1. โครงการกจิกรรมการอบรมดานการเงินการธนาคาร(SCB)  

2. กจิกรรม Marketing day 

3. การสัมมนาเรื่อง “ขาวจากสื่อสรางหรือตามกระแส” “WorkShop เรียนรูกับมืออาชีพ” “คนหลัง

ไมค”  “It’s time toinspire” “เปดโลกทัศนนเิทศศาสตร”  

4. การอบรม “นักขาวอาสา” “พริาบดจิิทัล รุน 14” 

5. โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง เกษตรทฤษฎใีหมและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

6. โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสูประชาคมอาเซียน

อยางมปีระสทิธภิาพ      

7. โครงการสมาธเิพื่อการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม (สมาธเิพื่อพัฒนาชีวติ)  

8. กจิกรรมฝกปฏบิัตวิชิาชีพ คาวชิาชีพ คาวทิยากรตามรายวชิา กายวภิาคศาสตร 

9. โครงการเขยีนเพื่อการสื่อสาร (บทความ, การตอบคําถามในรายวิชา) นักศกึษาป 2  

10. โดรงการอบรม “การพัฒนาเว็ปไซด Web Master” 

11. การสงนักศกึษาเขารวมการประกวดผลงานดานวชิาการตามสาขาวิชา 
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12. กิจกรรมสัมมนา ประชุม ดานสาธารณสุข “เพิ่มพลังใหชีวิต Power your life” “งานวันมะเร็งเตา

นมโลก” “การหนุนเสริมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานทองวัยรุนแบบบูรณาการ” “การสงเสริมให

เกดิพื้นที่สรางสรรคระดับตําบล” “การอนุรักษทรัพยากรทางสาธารณสุขและสมุนไพรไทย” 

ดานดานคุณธรรมจรยิธรรม 

1. กจิกรรม “จิตอาสา” ใหนองนาน 

2. ตนกลาสาธารณสุข 

3. โครงการ “คายผูนํามหาวทิยาลัยโปรงใส บัณฑติไทยไมโกง” เครอืขายอุดมศกึษา จังหวัดลําปาง 

4. โครงการ IT ซื่อสัตย ซื้อเอง-ขายเอง ปที่ 2 

กจิกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

1. โครงการเตรยีมความพรอมและปฐมนเิทศนักศึกษาใหม 2559 

2. โครงการ “Nation – U Games” ครัง้ที่ 3 

3. กจิกรรมรับนองใหมประจําป 2559 

4. โครงการ “นอบนอมบูชา วันทาครู ผูประสทิธิ์ประสาทวชิาความรูใหแกศษิย” ปการศกึษา 2559 

5. โครงการปจฉมินเิทศ 

6. โครงการอบรมนักศึกษา (เนช่ันวัยใส ใสใจเพศศกึษา) 

7. โครงการปนฝายสายบุญจุลกฐนิถิ่นลานนา ปการศึกษา 2559 

8. โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม เรื่องปลูกผักปลอดสารพษิในรัว้มหาวทิยาลัย 

9. กจิกรรมจิตอาสาสานสัมพันธ 3 การไฟฟา สรางฝายชะลอน้ําบานปากัง้ ต.ทาแฝก อ.น้ําปาด จ.

อุตรดติถ 

10. โครงการเนช่ันปลอดแอลกอฮอล (Nation Free Area) 

11. โครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจ สวมใสหมวกนริภัย 

12. โครงการการแขงขันกฬีาอุดมศกึษา 9 สถาบัน 

13. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชืตามพระราชดํารฯิ อพ.สธ. 

14. โครงการรดน้ําดําหัว ปาเวณปีใหมเมอืง ประจําปการศกึษา 2559 

15. โครงการเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิาร สโมสรนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2560 

16. โครงการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
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ศูนยเนช่ันบางนา 

1. โครงการเตรยีมความพรอมสูมหาวทิยาลัยเนช่ัน สูการเปนพลเมอืงที่ดขีองประเทศ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชหองสมุด” “การใชงาน

ทะเบียนสําหรับนักศึกษานักศึกษาใหม” “การใชงาน camtasia studio เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน” 

3. โครงการอบรมสรางจิตสํานึกการชําระหนี้คนืกองทุน และการกูยมืผานระบบ e-Studentloan 

4. โครงการ"พัฒนาผูนํานักศกึษา" 

5. โครงการกีฬาฟุตบอลเช่ือมความสัมพันธ “NationU Tournament Season”  "นัดตบ กระทบไม  

เทเบลิเทนนสิ" "NationU Game'59" 

6. โครงการ Worksshop with senior หัวขอ จบไปทําอะไรด ี

7. โครงการสัมมนาวิชาการดานภาษาอังกฤษ "ภาษาอังกฤษตดิปก" 

8. โครงการปจฉมินเิทศ 

9. โครงการ Nation Run To Share 

10. โครงการรับนองสรางสรรค "Nation Run To U" 

11. โครงการ ไหวครู ผูกไทและประดับเข็ม 

12. โครงการ NTU Water Festival สงกรานตช่ืนบาน สบืสานวัฒนธรรมไทย 

13. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นักศกึษาฟุกุอิ  

14. โครงการ Nation รวมใจตานภัยหนาว 

15. โครงการจัดกจิกรรม Business Day 

16. โครงการสัมมนาเรื่อง “What’s Matter Now…เรยีนรูธุรกจิ กาวทันอนาคต” ตอน “CSR สู CSV 

ในยุค Marketing 4.0”  

17. โครงการคายหฤหรรษจันทระยอง 

18. โครงอบรม /สัมมนา “การเรยีน เขยีน และรายงานขาว” "สื่อเต็มเลย3" “การประชาสัมพันธ 4.0” 

“Media Training Program” “Peer to Peer” 

19. การสงนักศกึษาเขารวมการประกวดผลงานดานวชิาการตามสาขาวิชา 
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 5. การพัฒนาบุคลากรสายอาจารยจากการอบรม สัมมนา ศึกษาตอ 

 มหาวทิยาลัยใหการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ของคณาจารย ตามศักยภาพและความ

ตองการของบุคคล จําแนกตามคณะวชิา และศูนยเนช่ันบางนา โดยบุคลากรอาจารยที่ไดรับการพัฒนา

ตนเองในรอบครึ่งปการศกึษา โดยสรุปมผีลดังนี้ 

 

คณะวชิา 

เปาหมายการ

พัฒนา 

จํานวนคน 

ผลการดําเนินงาน (คน) 

อบรม/สัมมนา  ศึกษาตอ 

ป.เอก 

บรหิารธุรกจิ  15 13 2 (ตอเนื่อง) 

นเิทศศาสตร 5 4 - 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 21 20 - 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 8 6 1 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 10 10 1 

ศูนยเนช่ันบางนา 21 21 2 (ตอเนื่อง) 

รวม 80 74 4 

 

 จากตารางพบวา มบีุคลากรอาจารยไดรับการอบรม หรอืการเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

คดิเปนรอยละ 92.50 

 หมายเหตุ ; การเขารับการอบรม หรอืการเขารวมประชุมสัมมนาทางวชิาการของอาจารย จะนับ

จํานวนคน (บุคคลใดที่เขารับการอบรม/สัมมนา มากกวา 1 ครัง้ จะนับ 1) 

 

 

 

จากผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งหมด สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดได ดัง

ตาราง ซึ่งผลการดําเนนิงานสวนใหญยังไมบรรลุเปาหมาย และจะทําการติดตามการดําเนินงานทุกระดับ

ในภาคเรยีนตอไป  
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ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏบิัตกิาร ปการศึกษา 2559 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด ผลการปฏบิัติ 

กลยุทธท่ี 1 :  กลยุทธ “การสราง

โอกาส” 

1. มนีักศึกษาผูรับทุนการศึกษาจํานวนไมนอยกวารอยละ 

50 ทุนของจํานวนนักศกึษาเปาหมายในแตละปการศกึษา 

บรรลุเปาหมาย 

มนัีกศกึษาไดรับทุนการศกึษาประเภทตางๆ จํานวน 178 คน จาก

นักศกึษา 244 คน คดิเปนรอยละ 72.95  

กลยุทธท่ี 2 :  กลยุทธ “การปลูกฝง

คุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

1. นักศึกษาทุกคนในหลักสูตร เขารวมกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาดานคุณธรรม จรยิธรรม และมจิีตอาสาร 

บรรลุเปาหมาย 

ตามผลการดําเนนิงานดานกจิกรรมพัฒนานักศกึษาฯ หนา 14  

กลยุทธท่ี 3 :  กลยุทธ “การสราง

เครือขายระดับภูมิภาคอาเซียน 

อาเซยีนพลัส” 

1. มีนักศึกษาเขารวมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนดาน

วิชาการ หรือวิชาชีพ หรือดานศิลปวัฒนธรรมกับ

เครอืขาย 

บรรลุเปาหมาย 

 

กลยุทธท่ี 4 :  กลยุทธ “การวิจัย

และการบริการวิชาการเพื่อการ

พัฒนา” 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ในการพัฒนาสังคมรับใชชุมชน 

บรรลุเปาหมาย 

มกีารดําเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จํานวน 37 

โครงการ 

2. มีการดําเนินงานกิจกรรมนําความรูดานวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น ในรูปแบบการใหบรกิารวชิาการ 

บรรลุเปาหมาย 

ทุกคณะมกีารดําเนนิงานบริการวชิาการเพื่อพัฒนาทองถิ่นรวม

ดําเนนิงาน 17 โครงการ 

กลยุทธท่ี 5 :  กลยุทธ “การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร” 

1. ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร คณะ ไดรับการ

รับรองมาตรฐานเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการดําเนนิงานอยูระหวางการประเมินตนเองและกระบวนการ

ตรวจสอบ 

รวมตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ 6 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33 
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แผนปฏบิัตกิารตามพันธกจิ ตัวชี้วัด ผลการปฏบิัติ 

ดานการจัดการเรยีนสอน 

 

1. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานดานหลักสูตรบรรลุไมนอยกวารอยละ 80 

ของตัวบงช้ีผลการดําเนนิงานบรหิารหลักสูตรที่กําหนดไว 

บรรลุ 

2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิไดคะแนนไมนอยกวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

การประเมนิคุณภาพบัณฑิตฯ ผูใชบัณทติดวยคะแนน 

4.24 

ดานการวจัิยและ 

งานสรางสรรค 

1. ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอกไม

ต่ํากวา 3.75 คะแนนของเกณฑกําหนดทุกคณะวชิา/ศูนยฯ 

ผลการดําเนนิงาน 

คณะ คะแนน คณะ คะแนน 

บริหาร 4.78 วทิยฯสุขภาพ 3.12 

นทิเศฯ 1.53 เทคโนฯ 1.84 

สังคมฯ 5.00 ศูนยฯบางนา 5.0 
 

2. ทุกหลักสูตรมีโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยาง

นอย 1 โครงการ 

มผีลการดําเนนิงานบรรลุเปาหมายคดิเปนรอยละ 

66.7 

3. มกีารตพีมิพเผยแพรผลงานวจัิย/งานสรางสรรค  ผลงานทางวิชาการ ไม

นอยกวา 3.75 คะแนนของเกณฑกําหนดทุกคณะวชิา/ศูนยฯ 

ผลการดําเนนิงาน 

คณะ คะแนน คณะ คะแนน 

บริหาร 3.00 วทิยฯสุขภาพ 5.0 

นทิเศฯ 0.0 เทคโนฯ 1.67 

สังคมฯ 0.95 ศูนยฯบางนา 3.81  
ดานการบรกิารวชิาการ 1. ทุกหลักสูตรมกีารดําเนนิกจิกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคม อยาง

นอย 1 โครงการ 

บรรลุเปาหมาย 

2. ระดับคะแนนประเมินผลการดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการแก

สังคม และการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือกับงานวิจัย ไมนอย

กวา 3.51 คะแนน จากระดับคะแนน 5 

บรรลุ 

ประเมนิผลการดําเนนิงานดานการบรกิารทางวิชาการ

ดวยระดับคะแนน 3.89 
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แผนปฏบิัตกิารตามพันธกจิ ตัวชี้วัด ผลการปฏบิัติ 

ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน และนโยบาย

สถานศึกษา 3 ด ี

บรรลุ 

2. ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไม

นอยกวา 3.75 

บรรลุ 

มีผลคะแนนประเมนิความพึงพอใจรวม 4.00 

แผนพัฒนาบุคลากร 1. บุคลากรอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาตนเองดานวิชาการ 

อยางนอย 1 ครัง้/ป 

มีผลการดําเนนิงานคดิเปนรอยละ 92.50 

2. มบีุคลากรอาจารย ที่มวีุฒปิรญิญาเอก เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 อยูระหวางการศกึษาตอ จํานวน 6 คน 

3. มบีุคลากรอาจารย ที่มตํีาแหนงทางวชิาการ เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5 อยูระหวางการสรางผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทาง

วชิาการ 4 คน 

4. บุคลากรเจาหนาที่สนับสนุน ไดรับการพัฒนาตนเองตรงสายงานไมนอย

กวารอยละ 30 

บรรลุเปาหมาย 

เจาหนาที่ประจําคณะ รอยละ 90.0 

เจาหนาที่สายงานเกี่ยวของรอยละ 50.0  

5. คะแนนประเมินบุคลากรและการปรับปรุงระบบและความเขมแข็งดาน

ตางๆ ไมนอยกวา 3.75 จากระดับคะแนน 5 

บรรลุเปาหมาย 

คะแนนประเมนิฯ รวม 3.87 

รวมตัวชี้วัดตามพันธกจิ 14 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 64.28 

รวมตัวชี้วัดแผนปฏบิัตกิาร 20 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 70.00 
 


	บทสรุปผู้บริหาร

