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คํานํา 

  

 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเนช่ัน ประจําปการศึกษา 2559 เปนแผนงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน

กรอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน คณะวิชา และ

ศูนยเนช่ันบางนา โดยมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ปการศึกษา 2558 - 2562  

“มหาวทิยาลัย แหงโอกาส” ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา-สรางโอกาสใหกับเยาวชนและผูดอยโอกาส

ที่มีศักยภาพในการศึกษา เขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อนําเอาความรูดานวิชาการกลับไป

พัฒนาทองถิ่นของผูเรียน การจัดทําแผนงานนี้มุงการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการสรางเอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย คอื เรยีนกับมอือาชีพ และบัณฑติจิตอาสา และการเสรมิสรางอัตลักษณของนักศึกษา คือ 

ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skill) ทักษะดานการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ (English Skill) นอกจากนี้ยังไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

 ทั้ งนี้  มหาวิทยาลัยได จัดทํากรอบแผนโครงการ/กิจกรรม ตัว ช้ีวัด และงบประมาณ         

(รายรับ – รายจาย) แบบบูรณาการตามเปาหมาย เพื่อใชเปนแนวทางในการแปลงแผนงานไปสูการ

ปฏบิัตขิองคณะวชิา และหนวยงานตางๆ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 
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บทสรุปผูบรหิาร 

 

 แผนปฏบิัตกิาร มหาวทิยาลัยเนช่ัน ปการศึกษา 2559 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงาน

ของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม สอดคลองกับแผน

ยุทธเพื่อการพัฒนา ปการศกึษา 2558 – 2562 “มหาวทิยาลัย แหงโอกาส” ซึ่งประกอบดวย 5 กลยุทธ 

ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

การจัดทําแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเนช่ัน การศึกษา 2559 ประกอบดวยแผนงาน 2 สวน 

คือ แผนงานตามกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนงานตามพันธกิจการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา ที่เกิดจากการดําเนินงานของหนวยงาน คณะวิชา และศูนยเนช่ันบางนา (ศูนย

การศึกษานอกที่ตั้ง) ประกอบดวย แผนงานตามแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยจํานวน 5 

กลยุทธ คอื 

กลยุทธที่ 1 : การสรางโอกาส 

กลยุทธที่ 2 : การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น  

กลยุทธที่ 3 : การสรางเครอืขายระดับภูมภิาคอาเซยีน และอาเซยีนพลัส 

กลยุทธที่ 4 : การวจัิยและการบรกิารวชิาการเพื่อการพัฒนา 

กลยุทธที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

โดยมีตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ จํานวน 6 ตัวช้ีวัด และแผนงาน

ตามพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวน 13 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ ทั้งสิ้น 19 ตัวช้ีวัด แผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้นไดตระหนักถึง

การดําเนินงานที่ความสอดคลองกับแนวทางการกํากับติดตามคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 และ

ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) อกีดวย 

1 



 
 

 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา 

 มหาวทิยาลัยเนช่ัน เดมิมช่ืีอเรยีกวา “วทิยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัตจิากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปด

การเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2531 ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก  ตอมาวิทยาลัยโยนกไดรับอนุญาต

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปน “มหาวิทยาลัยโยนก” 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549  และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยเนช่ัน” โดย

มหาวทิยาลัยเปดการเรยีนการสอนในระดับปรญิญาตร ีและระดับบัณฑติศกึษา  

มหาวทิยาลัยเนช่ันเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดลําปางที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาเปนนักคิด ใฝเรียนรู ทั้งในดานวิชาการ 

การประยุกตใช และมีคุณธรรม จิตสํานึกตอสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝกฝนใหนักศึกษามี

ประสบการณจริง เรียนรูกับมืออาชีพ สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมี

ประสทิธภิาพ  

มหาวิทยาลัยเนช่ันมีภูมิทัศนที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูและการใช

ชีวติในมหาวทิยาลัยในรูปแบบของ “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษามีความ

ใกลชิดกับคณาจารย อีกทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ อาทิ หองสมุด หอพักนักศึกษาชาย 

หอพักนักศกึษาหญิง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝกปฏิบัติการ

ถายทอดโทรทัศน วทิยุกระจายเสยีง) ศูนยภาษานานาชาต ิ มหาวทิยาลัยเนช่ันตัง้อยู ณ เลขที่ 444 ถนน

วชิราวุธดําเนนิ ตําบลพระบาท อําเภอเมอืง จังหวัดลําปางและมกีารจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย

เนช่ันบางนา ตัง้อยูเลขที่ 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค  

ปรัชญา 

 “ปญญาเพิ่มพูนคุณภาพชวิีต”  (Wisdom  Enriches Life)  

      มหาวทิยาลัยเช่ือม่ันวาคุณภาพชีวติที่ดขีึ้นอยูกับ “ปญญา ความรู และความเอื้ออาทร ที่มตีอกัน

ระหวางมวลมนุษยชาต”ิ 
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วสิัยทัศน (Vision)  

        “มหาวทิยาลัยเนช่ันมุงสรางเสรมิการเรยีนรูดวยมอือาชีพ และสนับสนุนการใฝเรยีนรูตอเนื่อง”   

 

พันธกจิ (Mission)  

1. ผลติบัณฑติที่มคีวามรอบรูดานวิชาการและทักษะวชิาชีพ 

2. ผลติผลงานวจัิยและงานสรางสรรค รวมทั้งถายโอนความรู และใหบรกิารเชิงวชิาการ 

วชิาชีพแกสังคม 

3. สนับสนุนการถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 

4. บรหิารจัดการองคกรใหเขมแข็ง และเตบิโตอยางมคีุณภาพ 

 

วัตถุประสงค (Objective)  

1. เพื่อผลติบัณฑติที่มคีวามรอบรูดานวิชาการ ความชํานาญในวชิาชีพ ใฝเรยีนรูและมคีุณธรรม 

2. เพื่อสนับสนุนการผลติงานวชิาการ งานวิจัยที่มคีุณภาพและสามารถถายโอนความรูใหสังคม 

3. เพื่อสนับสนุนการถายทอดศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหสบืเนื่อง 

4. บริหารจัดการองคกรใหมีความเขมแข็ง ในดานบุคลากรและดานปฏิบัติการ เพื่อรองรับการ

เตบิโตอยางมคีุณภาพ 
 

1.3 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย   

 มหาวทิยาลัยมคีณะกรรมการบรหิารงานในสวนตาง ๆ ที่สอดคลองกับการจัดการการศกึษา 

ดังนี้  

 

1.3.1 คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 

1. นายเสรมิสนิ  สมะลาภา นายกสภามหาวทิยาลัย 

2. ศาสตราจารยกติตคิุณอัจฉรา จันทรฉาย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารยสริวิุฒิ บูรณพริ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายบุญเกยีรต ิ      โชควัฒนา   กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายอดศิวร  หลายชูไทย กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6. นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7. นายอดศัิกดิ์ ลมิปรุงพัฒนกจิ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

8. นายพนา จันทรวโิรจน กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายสุพจน เพยีรศิริ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. นายทันกวนิท รัฐวัฒนอังกูร กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
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11. ศาสตราจารยเกยีรตคิุณเสนาะ ตเิยาว กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. ศาสตราจารยกําชัย จงจักรพันธ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

14. ผูชวยศาสตราจารยดร.พงษอนิทร รักอรยิะธรรม   อธกิารบด ี  

15. นางสาวรุงรัตน  ธนบดธีาดา เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 

1.3.2 คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

1.  อธกิารบด ี                  ประธาน 

2.  รองอธกิารบด ี                   กรรมการ 

 3.  คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ      กรรมการ 

4.  คณบดคีณะนเิทศศาสตร      กรรมการ 

5.  คณบดคีณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      กรรมการ 

 6.  คณบดคีณะวทิยาศาสตรสุขภาพ     กรรมการ 

7.  คณบดคีณะเทคโนโลยสีารสนเทศ       กรรมการ 

8.  ผูอํานวยการหรอืผูบรหิารสํานักพัฒนานักศกึษา   กรรมการ 

9.  ผูอํานวยการหรอืผูบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ   กรรมการ 

10. ผูอํานวยการหรือผูบรหิารงานรับนักศกึษาและสื่อสารองคกร  กรรมการ 

   11. ผูอํานวยการหรอืผูบรหิารงานศูนยเนช่ันบางนา   กรรมการ 

12. ผูอํานวยการหรอืผูบรหิารงานบัณฑติศกึษา    กรรมการ 

13. หัวหนางานธุรการและสารบรรณ             เลขานุการ 

 

1.3.3 คณะกรรมการวิชาการมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอนิทร รักอรยิะธรรม   ประธาน 

 (อธกิารบด)ี 

2. รองศาสตราจารย เศกสนิ  ศรวีัฒนานุกูลกจิ  กรรมการ  

   (ผูทรงคุณวุฒดิานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) 

3. ดร.กระหยิ่ม   ศานตตระกูล   กรรมการ  

(ผูทรงคุณวุฒดิานวทิยาศาสตร) 

4. รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ   กรรมการ  

(ผูทรงคุณวุฒดิานบรหิารธุรกจิ) 

5. ดร.ถาวร    ลอกา    กรรมการ  

   (ผูทรงคุณวุฒดานพยาบาลและสาธารณสุข) 
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6. รองศาสตราจารย อุษณยี  คําประกอบ   กรรมการ  

   (ผูทรงคุณวุฒดิานหลักสูตร) 

7. ผูชวยศาสตราจารย บุรนิทร  รุจจนพันธุ   กรรมการ  

   (ผูทรงคุณวุฒภิายในมหาวิทยาลัย) 

8. อาจารยรุงรัตน   ธนบดธีาดา   กรรมการและเลขานุการ 

(เลขานุการสภามหาวทิยาลัย)     

9. นางสาวเรณู   อนิทะวงศ   ผูชวยเลขานุการ 

  (หัวหนางานหลักสูตรและการเรยีนการสอน) 
 

1.4 หลักสูตรการเรยีนการสอน 

 เปดการเรยีนการสอนจํานวน 14 หลักสูตร จําแนกเปนระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร และระดับ

บัณฑติศกึษา 3 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

(TQF)  

     1.4.1 ระดับปรญิญาตร ี

 1.4.1.1 มหาวิทยาลัยเนช่ัน ลําปาง 

 1. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 

 3. หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานเิทศศาสตร 

 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

 5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร 

 6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 7. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ  สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ 

  

1.4.1.2 มหาวทิยาลัยเนช่ัน ศูนยเนช่ันบางนา  กรุงเทพมหานคร 

 1. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ  

 2. หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชานเิทศศาสตร  

 

         1.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 

            1. หลักสูตรบรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

            2. หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

            3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบรหิารทองถิ่น 
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1.5 บุคลากร 

บุคลากรจําแนกตามคณะวชิา หนวยงาน และสายงาน 

 ต่ํากวา 

ปรญิญาตรี 

ปรญิญา

ตรี 

ปรญิญา

โท 

ปรญิญา

เอก 

รวม 

ท้ังสิ้น 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) 

คณะบรหิารธุรกจิ     

ลําปาง 

บางนา 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

12 

7 

 

3 

3 

 

15 

10 

คณะนเิทศศาสตร    

ลําปาง 

บางนา 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

5 

5 

 

- 

- 

 

5 

5 

คณะสังคมศาสตรฯ  

ลําปาง 

บางนา 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

8 

6 

 

12 

- 

 

20 

6 

คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ  

ลําปาง 

 

- 

 

- 

 

6 

 

2 

 

8 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ลําปาง 

 

- 

 

- 

 

9 

 

1 

 

10 

รวม (สายวชิาการ) - - 58 21 79 

บุคลากรสายสนับสนุน 

ลําปาง 

 บางนา 

 

4 

- 

 

12 

6 

 

13 

2 

 

- 

- 

 

29 

8 

รวม (สายสนับสนุน) 4 18 15 - 37 

รวมท้ังหมด 4 18 73 21 116 

 

หมายเหตุ : ขอมูล เดือนกันยายน 2559  
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บทท่ี 2 

การวิเคราะหสถานภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

     จุดแข็ง  

1. มกีารจัดการเรยีนการสอนที่นําเอาอาจารยที่เปนมอือาชีพเขามารวมสอน และจัดใหนักศึกษา

ฝกปฏบิัตงิานจรงิตัง้แตปแรกที่เขารับการศึกษา   

2. มหาวทิยาลัยอยูในเครอืขายธุรกจิเนช่ัน (บมจ.เนช่ันมัลตมิเิดยีกรุป) 

3. มีความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจกลุมเนช่ัน ทั้งในและ

ตางประเทศ 

 

     จุดออนและโอกาส  

1. จํานวนนักศึกษาปจจุบันมีจํานวนลดลงและมีแนวโนมที่จะลดลงมากขึ้น และนักศึกษาขาด

ประสบการณการเรยีนรูในสังคมการทํางานในระดับภูมภิาคอาเซยีน มหาวิทยาลัยจึงสงเสริมการเรียนรู

ในโครงการแลกเปลี่ยนการเรยีนรูกับมหาวทิยาลัยในประเทศกลุมอาเซยีน และอาเซยีนพลัส   

2. มีนักศึกษาผูดอยโอกาสของชุมชนทองถิ่นจํานวนมากในการเขาถึงการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยและความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจมอบโอกาสทางการศึกษาใหกับ

เยาวชนผูดอยโอกาสเพื่อเขาศกึษาตอดวยการมอบทุนการศกึษา 

 

2.2 ทิศทางและกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชากรของประเทศ จึงมี

แผนการดําเนินงานที่สรางโอกาสการเรียนรูใหแกเยาวชน และผูดอยโอกาส โดยการมุงเปน 

“มหาวิทยาลัย แหงโอกาส” เพื่อพัฒนา เสริมสรางการเรียนรู ประสบการณ การทํางานทั้งในระดับ

ทองถิ่น ภูมภิาค และอาเซยีน  

มหาวิทยาลัยเนช่ัน และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมพัฒนาการเรียนรู ใหกับนักศึกษาใหมี

ประสบการณการทํางาน ใหมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ในสถานการณที่ไมสามารถคาดการณไดและซับซอนยิ่งขึ้น และ

ภายใตการบริหารงานในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

มหาวทิยาลัยเนช่ันมวีัตถุประสงค เพื่อยกระดับการศกึษาของเยาวชน และผูดอยโอกาส ทั้งดานวิชาการ 

และวชิาชีวติ ใหสามารดํารงชีวติในสังคมไดอยางมคีวามสุข มหาวทิยาลัยจึงมกีลยุทธการพัฒนา ดังนี้  
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 1. กลยุทธ “การสรางโอกาส”  

มุงการสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน และผูดอยโอกาส ที่มีศักยภาพเขา

ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยการรวมมือกับพันธะมิตรทางธุรกิจ ดวยการมอบทุนการศึกษา 

และเปนการสรางโอกาสใหกับทองถิ่น ในการใหนักศกึษานําความรูไปพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  

มุงสรางโอกาสทางการศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษา ดวยผูรู 

ผูชํานาญการ ในสาขาวชิาชีพ และเช่ือมโยงกับการปฏบิัตงิานจรงิ 

 

2. กลยุทธ “การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

มุงพัฒนานักศึกษา ใหเปนบุคลากรของประเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม รักบานเกิด ได

นําความรูดานวชิาการ วชิาชีพไปพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประเทศชาติ 

 

3. กลยุทธ “การสรางเครอืขายระดับภูมภิาคอาเซยีน และอาเซยีนพลัส” 

มุงสรางโอกาสทางวิชาการใหแกนักศึกษา โดยการสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ในภูมิภาคอาเซียน และอาเซียนพลัส เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักศึกษา ในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูดานวชิาการ ศลิปะและวัฒนธรรม  

 

4. กลยุทธ “การวจัิยและการบรกิารวชิาการเพื่อการพัฒนา” 

มุงการสรางผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรค และการนําความรูดานวิชาการประยุกตเขา

กับความตองการของชุมชนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่น สงเสริมการดํารงชีพ การอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถิ่น  

 

5. กลยุทธ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” 

มุงพัฒนาและการบริหารจัดการบุคลากรอาจารยใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา

เอก และตําแหนงทางวชิาการ พรอมทัง้พัฒนาดานวชิาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนกาวทัน

การเปลี่ยนแปลงของวชิาการและการปฏบิัตงิานจรงิ 
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บทท่ี 3 

แผนปฏบิัติการ 

มหาวิทยาลัยเนช่ันตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยมุงเนนประโยชนเพื่อการพัฒนานักศึกษา    

ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน และสังคม ภายใตสภาวะการแขงขันดานการศึกษาที่รุนแรงขึ้น ควบคูกับการ

อนุรักษ ศลิปวัฒนธรรม สบืสานประเพณขีองทองถิ่น การเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาทองถิ่น และการคง

อยูของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยตองกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ 

และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อใหการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

พึ่งตนเองไดในระยะยาว ดังนั้น ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจํา

มหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ปการศึกษา 2558 – 2562 

“มหาวิทยาลัยแหงโอกาส” ที่มุงเนนการดําเนินงานที่สรางโอกาสการเรียนรูใหแกเยาวชน และ

ผูดอยโอกาส เขามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนที่มีการสงเสริม พัฒนาการ

เรียนรู สรางประสบการณการทํางานทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และอาเซียน ที่เกิดจากการประชุม

รวมกันของผูบริหาร คณะวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวของ และสอดคลองรับกับการประกันคุณภาพ

การศกึษาระดับอุดมศกึษา โดยมรีายละเอยีดของแผนปฏบิัตกิาร ดังนี้ 
 

1. แผนปฏบิัตกิารตามแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ปการศึกษา 2558 – 2562 

“มหาวิทยาลัย แหงโอกาส” มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเนช่ัน ปการศึกษา 2559 เนนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ยกระดับภาษาอังกฤษของเยาวชนผูดอยโอกาสในภูมิภาคเหนือ ตามนโยบาย 

“มหาวทิยาลัย แหงโอกาส”  มีการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสรางเอกลักษณและอัตลักษณ มุงให

นักศึกษาตระหนักถึงการนําความรูเพื่อการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  โดยมหาวิทยาลัยจัดทําความ

รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียนของเยาวชนผูดอยโอกาสของ

มหาวิทยาลัยตอเนื่องเปนปที่ 2 และมีความพยายามในปการศึกษาตอไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัย

จําเปนตองสรางรายไดเพิ่มจากการจัดโครงการ/กิจกรรมดานงานวิจัย การใหบริการวิชาการและการ

จัดหลักสูตรอบรมระยะสัน้ เนื่องดวยจํานวนนักศกึษาใหมไมเปนไปตามเปาหมาย 

2. แผนปฏบิัตกิารตามพันธกจิ 

เปนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดระบบและกลไกการบริหารจัดการการศึกษาที ่      

มีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสอดรับกับการประกัน

คุณภาพการศกึษาที่มปีระสทิธภิาพ  

โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
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1. แผนปฏบิัติการตามแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา  

แผนโครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนองการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดจากแผนการ

ดําเนินงานในระดับคณะวิชา ศูนยเนช่ันบางนา และหนวยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน

และมนีโยบายการทํางานในลักษณของการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ โดยมีแผนการดําเนินงานตาม

กลยุทธเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

 

1.1 กลยุทธ “การสรางโอกาส” 

มุงการสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน และผูดอยโอกาส ที่มีศักยภาพเขาศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา โดยการรวมมือกับพันธะมิตรทางธุรกิจ ในการมอบทุนการศึกษา และเปนการสราง

โอกาสใหกับทองถิ่น ในการใหนักศกึษานําความรูกลับไปพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  

     1. สถานการณการเปลี่ยนแปลง 

 สภาพสังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการแขงขันและดิ้นรนเพื่อการอยูรอด มหาวิทยาลัยเนช่ันไดให

ความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหแกเยาวชน และผูดอยโอกาส ไดรับการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง พัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติ ใหม่ันคง โดย

มุงเนน “การสรางโอกาส” ทางการศึกษา และดวยความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการมอบ 

“ทุนการศึกษา” พัฒนานักศึกษาใหมีความรูดานวิชาการ และมีความชํานาญในวิชาชีพ รวมทั้งกระตุน

ใหนักศึกษามีความใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก

สาธารณะ  

 

     2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 2.1 วัตถุประสงค 

  เพื่อสราง และมอบ “โอกาสทางการศึกษา” ใหกับเยาวชน และผูดอยโอกาส ที่มี

ศักยภาพเขาศกึษาในระดับอุดมศึกษา พรอมกับนําความรูที่ไดไปพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

2.2 เปาหมายการพัฒนา 

  1. ทุนการศึกษา แกใหกับเยาวชน และผูดอยโอกาสทางการศกึษา 

2. การสราง พัฒนาบุคลากรทองถิ่นใหมศัีกยภาพกลับไปพัฒนาทองถิ่นบานเกดิ 

3. ทองถิ่นไดบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถกลับไปพัฒนาทองถิ่นบานเกดิ 

 

     3. ตัวชี้วัดกลยุทธ 

 การมอบทุนการศกึษาจํานวน รอยละ 50 ทุนของจํานวนนักศกึษาเปาหมายในแตละปการศกึษา 
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     4. แนวทางการพัฒนา 

 4.1  มหาวิทยาลัย กําหนดเปาหมายการพัฒนา และมอบทุนการศึกษาจํานวนรอยละ 50 ทุน

ของจํานวนนักศกึษาเปาหมายในแตละปการศกึษา 

 4.2 มหาวิทยาลัยสรางโอกาสใหเยาวชน และผูดอยโอกาส ที่มีศักยภาพในการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ผานทางพันธมติรทางธุรกจิและชุมชนทองถิ่น 

 4.3 กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูสมัครเรียนที่เหมาะสม เพื่อใหไดนักศึกษาที่มี

คุณลักษณะสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 โดยมแีผนการดําเนนิงานดังนี้ 
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แผนกจิกรรมการดําเนินงานตามกลยุทธ  

แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) แผนการดําเนินงาน/โครงการ กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

กลยุทธท่ี 1 กลยุทธ “การสรางโอกาส” 
 

 

1.1 มหาวิทยาลัยสรางโอกาส

ใหเยาวชน และผูดอยโอกาส 

ที่มีศักยภาพในการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ผ านทาง

พันธมิตรทางธุรกิจและชุมชน

ทองถิ่น 

มหา วิ ทย าลั ย สรร หา  ร ะด ม

ทุนการศึกษาไมนอยกวารอยละ 

50 ของจํานวนนักศึกษา

เปาหมายประจําปการศึกษา จาก

พันธมติรทางธุรกจิ 

1.  อธิการบดีและที่ ปรึกษาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยระดม

ทุนการศกึษาจากพันธมติรทางธุรกจิ 

2. ประชาสัมพันธทุนการศึกษาเพื่อการ “พัฒนาทองถิ่น” ไปยังหนวยงาน

ทองถิ่น  

3. ชุมชนทองถิ่นเสนอผูขอรับทุนการศึกษาประเภท “พัฒนาทองถิ่น” 

4. รายงานผลการสรรหาทุนการศกึษาตอสภามหาวทิยาลัย 

-อธกิารบด ี 

-ที่ปรกึษาทาง

วชิาการ

มหาวทิยาลัย 

-งานรับนักศกึษา

และสื่อสารองคกร 

1.2  มหาวิทยาลัย  กํ าหนด

เปาหมายการพัฒนา และมอบ

ทุนการศึกษาจํานวนรอยละ 50 

ทุ น ข อ ง จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า

เปาหมายในแตละปการศกึษา 

จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด รั บ

ทุนการศึกษาไมนอยกวารอยละ 

50 ของจํานวนนักศึกษา

เปาหมายประจําปการศกึษา 

1. มหาวิทยาลัยโดยผูบริหารระดับสูงและงานรับนักศึกษาจัดทําแผนงาน

และสรรหาเงินทุนสนับสนุนการสราง “โอกาส” จากหนวยงานภายนอกและ

พันธมติรทางธุรกจิ 

2. งานรับนักศึกษาและสื่อสารองคกร ประกาศเกณฑ เงื่อนไขการขอรับ

ทุนการศกึษาประเภทตาง ๆ 

3. หลักสูตรและงานรับนักศึกษาและสื่อสารองคกร ออกใหขอมูล

ประชาสัมพันธทุนการศึกษาในระดับทองถิ่น เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย 

รวมกับสํานักงานการศกึษาขัน้พื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) 

4. งานรับนักศึกษาฯ และหลักสูตรดําเนินการคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา

ประจําปการศึกษา  

-อธกิารบด ี  

-งานรับนักศกึษา

และสื่อสารองคกร 

-ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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1.3 กระบวนการสรรหาและ

คั ด เ ลื อ ก ผู ส มั ค ร เ รี ย น ที่

เหมาะสม เพื่อใหไดนักศึกษา

ที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

กระบวนการคัดเลือกผู เขารับ

ทุนการศึกษาโปรงใส ตรวจสอบ

ได 

1. แตงตัง้คณะกรรมการคัดเลอืกผูสมัครขอเขารับทุนการศกึษา 

2. ดําเนินการคัดเลือกผูสมัครขอเขารับทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ตาม

เกณฑการคัดเลอืก และประกาศผลการคัดเลอืก 

3. ทําสัญญารับทุนการศกึษารวมกับทองถิ่น 

 

งานรับนักศกึษา

และสื่อสารองคกร 

 

1.4 งานรับนักศึกษาและสื่อสาร

องคกร  คณะวิชา และศูนย

เนช่ันบางนา  

จํานวนนักศึกษาใหมไมนอยกวา

รอยละ 50 ของเปาหมาย 

1. งานรับนักศึกษาและสื่อสารองคกร คณะวิชา และศูนยเนช่ันบางนา 

จัดทําแผนงาน ออกรณรงคและประชาสัมพันธทุนการศึกษาและการ

รณรงครับนักศึกษา 

2. รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตอกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย 

-งานรับนักศกึษา

และสื่อสารองคกร 

-คณะวิชา/ศูนยฯ/

หลักสูตร 

1.5 ตดิตามผลการดําเนนิงาน 

“การสรางโอกาส” 

มกีารรายงานผลการดําเนินงานตอ

สภามหาวทิยาลัยและผูใหการ

สนับสนุนทุนการศกึษา 

1. งานรับนักศกึษาและสื่อสารองคกร จัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน และ

รายงานผลการเรยีนของนักศึกษาผูรับทุนการศกึษา 

2. หลักสูตรและคณะวชิารายงานการดูแลนักศึกษาทุนและนักศึกษาทั่วไป 

 

-งานรับนักศกึษา

และสื่อสารองคกร 

-คณะวิชา/ศูนยฯ/

หลักสูตร 
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1.2 กลยุทธ “การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

มหาวทิยาลัยตระหนักถงึการสรางบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา สํานํารักบานเกิด จึง

มุงสงเสรมิ และพัฒนานักศกึษา ดวยกจิกรรม “จิตอาสา” ทัง้ในมหาวิทยาลัย และรวมกับหนวยงาน ชุมชน 

ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตนําความรูดานวิชาการ วิชาชีพไปพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง  

 

     1. สถานการณการเปลี่ยนแปลง 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม รักบานเกิด ของตนเองใหแก

นักศึกษาในการเรียนในระดับอุดมศึกษา จึงไดมอบ “โอกาสทางการศึกษา” ใหกับเยาวชน และ

ผูดอยโอกาสของชุมชนทองถิ่น เขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อนําความรูดานวิชาการ วิชาชีพไปพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง โดยมหาวทิยาลัยจัดการเรยีนการสอนที่เนนการตระหนักถงึการรักทองถิ่นเกดิ 

 

     2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 2.1 วัตถุประสงค 

  เพื่อยกระดับการศกึษานักศกึษาใหมคีุณธรรม จรยิธรรม รักบานเกดิ 

2.2 เปาหมายการพัฒนา 

จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น รวมถึงงานวิจัย/งาน

สรางสรรค เพื่อทองถิ่นตามกลุมเปาหมายของแตละปการศึกษา 

 

     3. ตัวชี้วัดกลยุทธ 

ทุกหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และงานวิจัย/งานสรางสรรค ที่สอดคลองกับการ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 

     4. แนวทางการพัฒนา 

 4.1  การจัดการเรียนการสอนที่เนนความซื่อสัตย ความกตัญู ความรักทองถิ่น และการจัด

กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม  

4.2  การจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเอง ทองถิ่น สถาบัน 

และชุมชนทองถิ่น  
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แผนกจิกรรมการดําเนินงานตาม 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) แผนการดําเนินงาน/โครงการ กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

กลยุทธท่ี 2 กลยุทธ “การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 
  

2.1  การจัดการเรียนการสอนที่เนน

ความซื่อสัตย ความกตัญู ความรัก

ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม

เสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม  

ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ

สอนที่ใหความสําคัญกับความซื่อสัตย 

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความ

รักทองถิ่น  

1. การจัดการเรยีนการสอนที่เสรมิสรางความช่ือสัตย การมี

คุณธรรม และจรยิธรรม ในรายวชิาทุกหลักสูตร 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ เสริมสรางความ

ซื่อสัตย การมคีุณธรรม และจรยิธรรม ทุกหลักสูตร 

3. มีการวัดประเมินนักศึกษาดานการดําเนินชีวิตอยางมี

ความรับผิดชอบตอตนเอง ทั้งดานวิชาการและการเขารวม

กจิกรรม 

-หลักสูตร  

 

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

 

-สํานักพัฒนา

นักศกึษา 

 

2.2 การจัดกิจกรรมสงเสริมให

นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ทองถิ่น สถาบัน และชุมชน

ทองถิ่น 

ทุกหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ดานการมีสวนรวมและมี

ความรับผิดชอบตอตนเอง ทองถิ่น 

สถาบัน และชุมชนทองถิ่น 

1. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการมีสวนรวมกับ

ชุมชนทองถิ่น เพื่ออนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของ

ชุมชนทองถิ่น 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในรูปแบบของกิจกรรม

พัฒนาความรู  การบริการทางวิชาการ หรือการวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานการทํางาน และ

การอยูรวมกันเปนหมูคณะ  

4. จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ วัฒนธรรมทองถิ่น

ลําปางใหแกนักศึกษา 

-สํานักพัฒนา

นักศกึษา 

-หลักสูตร 
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5. การดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

2.3 ติดตามผลการดํ าเนินงานการ

ปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น 

“จิตอาสา” 

1.  คณะ / ศู นย ฯ  ร าย งานผลการ

ดําเนินงาน ตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย 

2. ประเมินผลการดําเนินงานระดับ

ส ถ า บั น  แ ล ะ ร า ย ง า น ต อ ส ภ า

มหาวทิยาลัย 

1. สํานักพัฒนานักศึกษา คณะวิชา ศูนย เน ช่ันบางนา 

รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนที่ 1 และทั้งปการศึกษา

พรอมทัง้จัดทํารายงาน 

2. วิเคราะหผลการดําเนินงาน และกําหนดแนวทางในการ

พัฒนาในปการศกึษาตอไป 

-สํานําพัฒนา

นักศกึษา คณะวชิา/

ศูนยฯ/หลักสูตร 

- อธกิารบด/ีสํานํา

พัฒนานักศกึษา 
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1.3 กลยุทธ “การสรางเครอืขายระดับภูมภิาคอาเซยีน อาเซยีนพลัส” 

มหาวิทยาลัยเนช่ันมีความพยายามอยางในการสรางเครือขายดานวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ตางประเทศในแถบอาเซียน เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสราง “โอกาสทางวิชาการ” ใหแก

นักศึกษา และทองถิ่นลําปาง เปนการเช่ือมโยงวิชาการและประสบการณ ตามกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูที่ครอบคลุมดานวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการสงเสริมการเผยแพร แลกเปลี่ยน

ทักษะการประยุกตใชทรัพยากรของทองถิ่น พรอมกับเปนการเผยแพรผลงานออกสูตางประเทศ ทําใหเกิด

การแลกเปลี่ยนดานวชิาการและภูมปิญญา กอใหเกดิการพัฒนา หรอืการประยุกตทรัพยากรทองถิ่นใหเขา

กับความตองการของตลาด 
 

     1. สถานการณการเปลี่ยนแปลง 

การสรางเครอืขายทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยตางประเทศในแถบอาเซียน เปนการสราง “โอกาส

ทางวิชาการ” ใหแกนักศึกษา ดวยการเช่ือมโยงวิชาการและประสบการณ ในกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรูที่ครอบคลุมดานวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรม ในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคลากรที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาประเทศใหทันกับสังคมอาเซียน และการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น พรอมทั้งพัฒนาทองถิ่น

บานเกดิสามารถดํารงอยูคูกับในสังคมไทยที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องตอไป 
 

     2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 2.1 วัตถุประสงค 

เพื่อสรางเครือขายดานวิชาการ วิชาชีพ กับหนวยงาน สถาบัน และมหาวิทยาลัยในกลุม

ประเทศอาเซยีนและอาเซยีนพลัส 

2.2 เปาหมายการพัฒนา 

มกีารจัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนดานวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรม กับเครือขาย 

ในระดับนักศกึษา/บุคลากรอาจารย 
 

     3. ตัวชี้วัดกลยุทธ 

 มกีารดําเนินงานโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนดานวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรม กับเครือขาย 

ในระดับนักศกึษาหรอืบุคลากรอาจารย  
 

     4. แนวทางการพัฒนา 

4.1 การสรางความรวมมือกับ  กับหนวยงาน สถาบัน และมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศอาเซียน

และอาเซยีนพลัส 

 4.2 การจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนดานวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรม กับเครือขาย ใน

ระดับนักศกึษา/บุคลากรอาจารย อยางตอเนื่อง 
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แผนกจิกรรมการดําเนินงานตามกลยุทธ 

แนวทางการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) 
แผนการดําเนินงาน/โครงการ กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

กลยุทธท่ี 3 กลยุทธ “การสรางเครอืขายระดับภูมิภาคอาเซยีน และอาเซยีนพลัส”  

3.1 การสรางความรวมมือกับ หนวยงาน 

สถาบัน และมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศ

อาเซยีน หรอือาเซยีนพลัส  

มี ก ารสร า ง เ ค รื อ ข า ย

ความรวมมือทางวิชาการ

กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ตางประเทศในอาเซียน 

หรอือาเซยีนพลัส 

 

1. การลงนามสัญญาความรวมมือทางวิชาการ วิชาชีพ กับหนวยงาน 

หรอืมหาวทิยาลัยตางประเทศในอาเซยีน หรอือาเซยีนพลัส 

2. จัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนดานวิชาการ วิชาชีพ 

และศิลปะ วัฒนธรรม กับเครือขาย กับหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยใน

เครอืขายตามขอ 1. 

3. มอบหมายการดําเนินงานกิจกรรมไปยังคณะวิชา หลักสูตร และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

4. มีการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อการเผยแพรขอมูลทางวิชาการ การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู การพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น 

-สวนงานบรหิาร 

-สวนงานพัฒนา

คุณภาพและ

มาตรฐานวชิาการ 

 

-คณะวิชา/ศูนยฯ/

หลักสูตร 

3.2 การจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนดาน

วิชาการ วิชาชีพ และศิลปะ วัฒนธรรม กับ

เครือข าย  ในระดับนักศึกษา/บุคลากร

อาจารย อยางตอเนื่อง 

มีการดํ า เนินกิ จกรรม

รวมกันทั้งดานวิชาการ 

วิ ช า ชี พ  ห รื อ  ศิ ล ป ะ 

วัฒนธรรม กับเครือขาย

ความรวมมอื 

1. ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษา และอาจารยผูเขารวม

โครงการแลกเปลี่ยน 

2. รายงานผลการดําเนนิงานโครงการ และการนําเสนอผลงาน 

3. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ และประเมินผลดําเนินงานตาม

กลยุทธ 

-ผูรับผิดชอบ

โครงการ  

 

- งานแผนงาน 
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1.4 กลยุทธ “การวจัิยและการบรกิารวชิาการเพื่อการพัฒนา” 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน เปนสวนหนึ่งของชุมชนทองถิ่น จังหวัดลําปาง มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญ

กับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ควบคูกับการอนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น จึงสงเสริมใหคณาจารยมีสวนรวมในการดําเนินงานวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น ควบคูกับการถายทอดความรูสูนักศกึษาในลักษณะของการมสีวนรวมแบบบูรณาการ  

 

     1. สถานการณการเปลี่ยนแปลง 

มหาวทิยาลัยเปนสวนหนึ่งของชุมชนทองถิ่น สังคม และประเทศ  โดยมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ

ในการพัฒนาทองถิ่น การประกอบอาชีพ ควบคูกับการอนุรักษ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถิ่น เพื่อใหชุมชนสามารถดํารงคุณคาของตนเองไดในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

และเศรษฐกจิในยุคปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยนําความรูทางวิชาการสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนทองถิ่น 

ในรูปแบบของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือการบริการวิชาการ ที่สอดรับกับศักยภาพและความ

ตองการของชุมชนทองถิ่น 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินงานที่เปนสวนหนึ่งของการสะทอนสภาพของสังคม ตาม

สถานการณ และสงเสรมิการพัฒนาดานวชิาการ ของหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 

     2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 2.1 วัตถุประสงค 

   1. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่มีคุณภาพ และเพื่อ

การนําหลักวชิาการเขาสูการพัฒนาทองถิ่น พรอมกับการอนุรักษศลิปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

   2. เพื่อสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่น สังคม หนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน    

 

2.2 เปาหมายการพัฒนา 

1. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่เกิดจากความรวมมือกันของ

ทองถิ่น หนวยงาน และมหาวทิยาลัย ในการพัฒนาสังคมรับใชชุมชน รวมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 

และภูมปิญญาทองถิ่น 

2. นําความรูดานวชิาการเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น ในรูปแบบการใหบรกิารวชิาการ 

 

 

 

19 



 
 

 
 

     3. ตัวชี้วัดกลยุทธ 

1. มกีารดําเนนิงานกจิกรรม/โครงการ งานวจัิยหรอืงานสรางสรรค ในการพัฒนาสังคมรับใชชุมชน 

2. มีการดําเนินงานกิจกรรมนําความรูดานวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น ในรูปแบบการให 

บรกิารวชิาการ 

 

     4. แนวทางการพัฒนา 

 4.1 การผลิตผลงานดานวิชาการ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ที่พัฒนาทองถิ่นในการอนุรักษ

ศลิปะ วัฒนธรรม หรอืภูมปิญญาทองถิ่น 

 4.2  การจัดกจิกรรมหรอืโครงการที่เปนการสะทอน พัฒนาสังคมทองถิ่นปจจุบันอยางตอเนื่อง 

 4.3  การจัดกจิกรรมบรกิารวชิาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น 
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แผนกจิกรรมการดําเนินงานตามกลยุทธ 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) แผนการดําเนินงาน/โครงการ กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

กลยุทธท่ี 4 กลยุทธ “การวจัิยและการบรกิารวชิาการเพื่อการพัฒนา”  

4.1 การผลิตผลงานดานวิชาการ 

งานวิ จัย หรืองานสรางสรรค  ที่

พัฒนาทองถิ่นในการอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม หรอืภูมปิญญาทองถิ่น 

1. มีการดําเนินงานโครงการวิจัย

เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

2. มีการดําเนินงานโครงการเพื่อ

การอนุ รักษศิลปะ วัฒนธรรม 

หรอืภูมปิญญาทองถิ่น 

 

1. สงเสริม สนับสนุนใหคณะวิชา ศูนย เนช่ันบางนา จัดทํา

โครงการวจัิยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

2. สงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการเพื่อการอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม หรอืภูมปิญญาทองถิ่น จังหวัดลําปาง 

3. คณะวิชาจัดทําแผนงานดานวิจัย-วิชาการ และการบริหาร

วชิาการ 

4. ตดิตามและประเมนิผลการดําเนนิงานระดับคณะวิชา/ศูนยฯ  

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

-สวนงานวจัิยและ

บรกิารวชิาการ 

 

 

 

-งานแผนงาน 

4.2  การจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ที่ เปนการสะทอน พัฒนาสังคม

ทองถิ่นปจจุบันอยางตอเนื่อง 

1.  ค ณ ะ วิ ช า / ศู น ย ฯ มี ก า ร

ดําเนินงานตามแผนงานไมนอย

กวารอยละ 80 ของแผนงาน 

1. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอสถานการณที่สําคัญ

ของประเทศ ชุมชน และเผยแพรผลการสํารวจ 

2. คณะวิชา / ศูนยฯ มีผลการดําเนินงานโครงการที่สอดคลองกับ

หลักสูตร และความตองการของชุมชนทองถิ่น 

3. การเผยแพรการดําเนินงานของชุมชนทองถิ่นที่บูรณาการเขา

กับการเรยีนการสอน 

4. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน และรายงานตอสภา

มหาวทิยาลัย 

 

 

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

-สวนงานวจัิยและ

บรกิารวชิาการ 

 

 

 

- งานแผนงาน 
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4.3 การจัดกจิกรรมบรกิารวิชาการ

ที่สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนทองถิ่น 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อ

เสริมสร างความเขมแข็ งของ

ชุมชน 

2. มีการจัดหลักสูตรฝกอบรม

ระยะสั้นเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ของหนวยงานหรือ ชุมชนทองถิ่น 

ทัง้ใหเปลาและสรางรายได 

1. สรางความรวมมือการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยและ

เครอืขายธุรกจิ 

2. คณะวิชา/ศูนยฯ จัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน ดานการดํารงชีพ การพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน  

3. การดําเนินงานสงเสริม พัฒนา สรางมูลคาเพิ่มทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑทองถิ่น ในลักษณะของการบริการทางวิชาการ 

หรอืศูนยบมเพาะวสิาหกจิ 

4. การจัดหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

หนวยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น 

5. สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน

ทองถิ่น 

6. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน และรายงานตอสภา

มหาวทิยาลัย 

-อธกิารบด/ีรอง

อธกิารบด ี

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

 

 

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

รวมกับสถาบัน

ปญญาธุรกจิ 

 

 

 

 

- งานแผนงาน 
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1.5 กลยุทธ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” 

 หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการไดประการใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในระดับ

ปรญิญาตร ีและระดับบัณฑติศกึษา มหาวมิยาลัยมแีนวนโยบายสงเสรมิใหบุคลากรอาจารย และเจาหนาที่

สายสนับสนุนไดมีการพัฒนาศักยภาพทั้งดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพ พรอมกับสนับสนุนการ

เรียนภาษาของนักศึกษาควบคูไปดวยกัน มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีการพัฒนา

ตนเองตามสายงาน พรอมทั้งรายงานผลการพัฒนา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงเสริมใหบุคลากรรวมแรง

รวมใจในการปฏบิัตหินาที่แบบบูรณาการ มสีวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการกลางในระดับ

สถาบันพรมกับการพัฒนานักศกึษาตามเอกลักษณและอัตลักษณ 

 

     1. สถานการณการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยจึง

สงเสริมและสรรหาการเพิ่มบุคลากรอาจารยใหมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และหรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการสูงขึ้น โดยมีนโยบายใหบุคลากรอาจารยไดมีผลงานในการผลิตผลงานทางวิชาการ หรือ

งานวิจัย หรืองานสรางสรรค พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพดานวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย ตอบสนองตอการสรางบัณฑิตที่ซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม และรักบานเกิด 

พรอมที่จะยกระดับการศกึษาของประเทศใหสูงขึ้น  

 

     2. วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 2.1 วัตถุประสงค 

   เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร คณะ ใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการระดับอุดมศึกษา 

และยกระดับการศกึษาของเยาวชน และผูดอยโอกาส ทางการศกึษา 

   

2.2 เปาหมายการพัฒนา 

1. การพัฒนาตนเองของบุคลากรอาจารยและเจาหนาที่สายสนับสนุนในสายวิชาการหรือ

สายงานที่เกี่ยวของ 

2. การผลิตผลงานดานวิชาการ หรืองานวิจัย หรืองานสรางสรรคเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

3. การจัดการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับการเปน “มหาวทิยาลัย แหงโอกาส”  

4. เพิ่มประสทิธภิาพการจัดการเรยีนการสอนที่ทันสมัย 
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     3. ตัวชี้วัดกลยุทธ 

ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันไดรับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

     4. แนวทางการพัฒนา 

4.1 การพัฒนาคุณวุฒอิาจารยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

 4.2 การสงเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรืองานสรางสรรคเพื่อการเขาสู

ตําแหนงวชิาการ 

 4.3  การสงเสริมการนําเสนอ การตีพิมพเผยแพร ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรืองาน

สรางสรรค ทัง้ในและตางประเทศ 

4.4 การพัฒนาบุคลากรอาจารยและสายสนับสนุนวิชาการ ในดานการประกันคุณภาพการศกึษา 
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แผนกจิกรรมการดําเนินงานตามกลยุทธ 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) แผนการดําเนินงาน/โครงการ กจิกรรม ผูรับผดิชอบ 

กลยุทธท่ี 5 กลยุทธ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร”  

5.1 การพัฒนาคุณวุฒิอาจารยให

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ  

จํ านวนอาจารยประ จํ า

ห ลั ก สู ต ร เ ป น ไ ป ต า ม

มาตรฐานหลักสูตร 

1. สนับสนุนการศกึษาตอในระดับปรญิญาเอกของบุคลากรอาจารย 

2. เปดรับสมัครอาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 

 

-งานบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

5.2 การสงเสรมิ สนับสนุนการผลิตผล

งานทางวิชาการ งานวิจัย หรืองาน

สรางสรรค เพื่อการเขาสูตําแหนง

วชิาการ 

มีการดําเนินงานโครงการ

ทุกหลักสูตร 

1. สนับสนุนการผลติผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย เพื่อเขาสูตําแหนง

ทางวชิาการของบุคลากร 

2. สนับสนุนการขอตําแหนงทางวชิาการของบุคลากร 

3. คณะวิชา/ศูนยฯ จัดทําแผนงาน และงบประมาณ สนับสนุนการเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการของบุคลากรอาจารย 

 

-งานมาตรฐาน

หลักสูตรฯ 

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

5.3  การสงเสริมการนําเสนอ การ

ตีพิมพเผยแพร ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ทั้งใน

และตางประเทศ 

มีผลการดํ า เนินงานทุก

หลักสูตร 

1. สนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวชิาการ และงานวิจัยของอาจารยทั้ง

ในและตางประเทศ 

2. กระตุนการนําเสนอผลงานทางวชิาการ งานวจัิย หรอืงานสรางสรรค 

3. คณะวิชา/ศูนยฯ จัดทําแผนงาน และงบประมาณ สนับสนุนการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสรางสรรคของบุคลากร

อาจารย 
 

-คณะวิชา/ศูนยฯ 
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5.4 การพัฒนาบุคลากรอาจารยและ

สายสนับสนุนวิชาการ ในดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

บุคลากรอาจารยและสาย

สนับสนุนไดรับการพัฒนา

ศั ก ย ภ า พ เ ป น ไ ป ต า ม

มาตรฐานหลักสูตร 

1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาจารยและ

สายสนับสนุน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ

หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

2. ติดตามการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผานระบบการประเมินผล

การดําเนนิงานรายบุคคล 

-งานบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

5.5 การติดตามความกาวหนาในการ

ดํ า เนิน งาน  และรายงานตอสภา

มหาวทิยาลัย 

มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินงานอยางนอย 2 

ครัง้ 

1. คณะวิชา ศูนยเนช่ันบางนา จัดทํารายงาน และรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอกรรมการบรหิาร อยางนอย 2 ครัง้ 

2. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน และรายตอสภามหาวทิยาลัย 

-คณะวิชา/ศูนยฯ 

 

-งานแผนงาน 
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2. แผนปฏบิัตกิารตามพันธกจิ 

2.1 พันธกจิดานการเรยีนการสอน 

มหาวิทยาลัย มีนโยบายใหคณะวิชา/ศูนยฯ จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเอกลักษณ อัต

ลักษณ สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยมีแผนงานรองรับในแผนงานระดับมหาวิทยาลัยนี้เปนกรอบแผนงานที่สรุปจาก

คณะวชิา และศูนยฯ  

ตัวชี้วัด 

1. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานดานหลักสูตรบรรลุไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการ

ดําเนนิงานบรหิารหลักสูตรที่กําหนดไว 

2. ผลการประเมนิคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดคะแนน

ไมนอยกวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

แนวทางการดําเนินงาน 

1. ทุกหลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สงเสริมเอกลักษณ และอัตลักษณ 

ประกอบดวย รายวิชาที่มีการเรียนกับมืออาชีพ  รายวิชาที่มีการเสริมสรางทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ (English Skill) ทักษะดานการสื่อสาร (Communication Skill) ทักษะความเปนมือ

อาชีพ (Professional Skill) 

2. ทุกหลักสูตรมกีารพัฒนาการเรยีนการสอนจากงานวิจัยในช้ันเรยีน หรอื การจัดการความรู 

3. มกีารตดิตามการดําเนนิงานของหลักสูตรประจําทุกภาคเรยีน 

 

โดยมแีผนการดําเนนิงานสรุปไดดังนี้ 
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คณะวชิา/หลักสูตร 

จํานวนรายวชิาท่ีทําการสอนโดย 

เรยีนกับมอื

อาชพี 
English Skill 

Professional 

Skill 

Communication 

Skill 

บรหิารธุรกจิ 

บรหิารธุรกจิบัณฑิต 2 2 2 2 

บัญชีบัณฑติ 2 2 2 2 

บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ 2 2 2 2 

นเิทศศาสตร      

นเิทศศาสตรบัณฑติ 5 4 5 5 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

รัฐประศาสตรบัณฑติ 3 2 2 3 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ   2 2 2 2 

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 1 1 4 2 

วทิยาศาสตรสุขภาพ     

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 5 7 5 4 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วทิยาศาสตรบัณฑติ 2 2 2 2 

บรหิารธุรกจิบัณฑิต 

(คอมพวิเตอรธุรกจิ) 

2 2 2 2 

ศูนยเนช่ันบางนา 

บรหิารธุรกจิบัณฑิต 8 2 2 6 

นเิทศศาสตรบัณฑติ 8 4 10 8 

รวม 42 32 40 40 
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2.2 พันธกจิดานการวจัิยและงานสรางสรรค 

 มหาวทิยาลัยมอบนโยบายการดําเนนิงานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ใหระดับหลักสูตร คณะ

วิชา และศูนยเนช่ันบางนา ใหมีแผนการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศกึษาตามองคประกอบของงานวิจัยและงานสรางสรรค ของแตละระดับ โดยใหมุงเนนถึงการเปนสวน

หนึ่งในการพัฒนาทองถิ่น การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถึง โดยแผนงานดานการวิจัย

และงานสรางสรรค ประกอบดวยโครงการวจัิยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเปนหลัก และ

การขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการผลิตผลงาน

วชิาการเพื่อตพีมิพเผยแพรในระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ

 

ตัวชี้วัด 

1. ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอกไมตํ่ากวา 3.75 

คะแนนของเกณฑกําหนดทุกคณะวชิา/ศูนยฯ 

2. ทุกหลักสูตรมีโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางนอย 1 

โครงการ 

3. มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  ผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา 

3.75 คะแนนของเกณฑกําหนดทุกคณะวชิา/ศูนยฯ 

 

โดยมแีผนการดําเนนิงานดานวจัิย ดังนี้ 
 

2.2.1 โครงการวจัิยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 

  ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีแผนโครงงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 

2,479,933 บาท โดยเปนเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก รวม 2,429,933 บาท คิดเปนรอยละ 

97.98 คดิเฉลี่ยตอคนเปน 30,999 บาท/คน โดยจําแนกแผนเงินที่รับการสนับสนุนของคณะวิชา และศูนย

เนช่ันบางนา ดังนี้ 
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คณะวชิา 

จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

(บาท) 
จํานวนเงิน/

คน 
ภายนอก ภายใน รวม 

บรหิารธุรกจิ  (15) 100,000 - 100,000 6,667 

นเิทศศาสตร  (5) 33,333 - 33,333 6,667 

สั ง ค ม ศ า ส ต ร แ ล ะ

มนุษยศาสตร  (21) 

344,000 - 344,000 16,380 

วทิยาศาสตรสุขภาพ  (8) 212,500 - 212,500 26,562 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  (10) 148,000 45,000 193,000 19,300 

ศูนยเนช่ันบางนา  (21) 1,592,100 5,000 1,597,100 76,052 

รวม (80) 2,429,933 50,000 2,479,933 30,999 
 

** เกณฑการประเมนิจํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัย หรืองานสรางสรรคท่ีระดับคะแนน 5 

กลุมวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)  60,000 บาท/คน 

กลุมวทิยาศาสตรสุขภาพ  (คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ)   50,000 บาท/คน 

กลุมสังคมศาสตร   (คณะสังคมฯ บริหารฯ นิเทศฯ และศูนยฯ 25,000 บาท/คน 

 

 มหาวทิยาลัยมอบนโยบายใหหลักสูตรมีการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

โดยมแีผนการดําเนนิงานโครงการวจัิยของคณะวชิา และศูนยฯ จําแนกตามประเภทงานวจัิย ดังนี้ 
 

คณะวชิา 

จํานวนชิ้นผลงาน 

งานวจัิยในช้ัน

เรยีน 

งานวจัิยเพื่อ

พัฒนาทองถ่ิน 

งานวจัิยสงเสรมิ

วชิาการ/มหาวทิยาลัย 

บรหิารธุรกจิ 3 5 1 

นเิทศศาสตร 1 1 1 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 5 1 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 1 2 1 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 4 1 

ศูนยเนช่ันบางนา 2 2 1 

รวม 12 19 6 

หมายเหตุ ; งานวิจัยสงเสริมวิชาการ/มหาวิทยาลัย หมายถึง งานวิจัยท่ีตรงกับสาขาวิชา หรือ เพื่อการ

พัฒนามหาวทิยาลัย ซึ่งไมรวมถงึงานวจิัยท่ีสงเสริม/พัฒนาหนวยงานภายนอก/ชุมชน 
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2.2.2 จํานวนผลงานวจัิย งานสรางสรรค และงานวชิาการเพื่อการเผยแพร 
 

คณะวชิา 

จํานวนชิ้นผลงาน 

การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

ผลรวมคานํ้าหนัก

ผลงานวิจัย/วชิาการ 

ผลงานวิชาการ 

บรหิารธุรกจิ 6 1.0 2 

นเิทศศาสตร 1 0.6 2 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 1.2 2 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 1 0.4 - 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 0.4 1 

ศูนยเนช่ันบางนา 4 2.8 2 

รวม 17 6.4 9 

 

2.3 พันธกจิดานการบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณะวิชา และศูนยฯ จัดทําแผนการดําเนินงานดานการบริหารวิชาการ

แบบการมีสวนรวม ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน และมีการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการ

เขากับพันธกจิดานอื่นๆ เชน งานวจัิย และการจัดการเรยีนการสอน  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชา และศูนยฯ รวมกับสถาบันปญญาธุรกิจ จัดหลักสูตรอบรม

ระยะสัน้หลักสูตรตางๆ ประจําทุกเดอืน สําหรับประชาชนทั่วไปโดยเปนโครงการแบบมคีาใชจาย 

 

ตัวชี้วัด 

1. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินกิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคม อยางนอย 1 

โครงการ 

2. ระดับคะแนนประเมินผลการดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือกับงานวิจัย ไมนอยกวา 3.51 คะแนน จาก

ระดับคะแนน 5 

โดยปการศกึษา 2559 มแีผนการดําเนนิงานดังนี้ 
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2.3.1 แผนงานบรกิารทางวชิาการแกสังคม เพื่อเปนไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะวชิา 
จํานวน 

พื้นท่ีเปาหมาย 

จํานวน 

โครงการ/กจิกรรม 

บูรณาการเขากับการ

เรยีน/งานวจัิย 

บรหิารธุรกจิ 2 2 2 

นเิทศศาสตร 2 3 2 

สั ง ค ม ศ า ส ต ร แ ล ะ

มนุษยศาสตร 

1 2 2 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 4 4 2 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 2 

ศูนยเนช่ันบางนา 2 3 1 

รวม 13 17 11 

 

2.3.2 แผนงานบรกิารวชิาการเพื่อการสรางรายได 

มหาวิทยาลัยมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในเครือเนช่ัน คือสถาบันปญญาธุรกิจ ใน

การสงเสรมิใหคณะวชิา/ศูนยฯ จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อใหบริการวิชาการแกบุคคลภายนอกตลอดป

การศกึษา นอกจากนี้ คณะวชิาสามารถดําเนนิงานรวมกับหนวยงานตางๆ ในจังหวัดไดตามความเหมาะสม 

โดยมแีผนการดําเนนิงานรวมกันดังนี้ 
 

คณะวชิา 
จํานวน 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

รายไดสู

มหาวทิยาลัย 

บรหิารธุรกจิ 2 400,000 120,000 

นเิทศศาสตร 3 600,000 180,000 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 4 1,000,000 300,000 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 3 500,000 150,000 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 500,000 150,000 

รวม 14 3,000,000 900,000 
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2.4 พันธกจิดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  

 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งกิจกรรมดานวิชาการ และกิจกรรม

เสริมการเรียนรูของนักศึกษา กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการกําหนดแผนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เกิดจากการรวมมือและ

ความคิดของนักศึกษา และอาจารยจากทุกคณะวิชาแบบบูรณาการ ในการกําหนดกิจกรรมและแนว

ทางการดําเนินงาน ที่สอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษา  
 

ตัวชี้วัด 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน และสอดรับกับมาตรฐาน

หลักสูตร 

2. ผลคะแนนประเมนิความพงึพอใจในการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ไมนอยกวา 3.75 
 

โดยมแีผนกจิกรรม ดังนี้ 

 

ลําปาง 

ท่ี กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ดานวิชาการ  

1. โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม 2559 134,900  

2. โครงการเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิาร สโมสรนักศกึษา ประจําปการศกึษา 

2559 

1,000 

3. โครงการปจฉมินเิทศ 10,000 

4. โครงการอบรมนักศึกษา (เนช่ันวัยใส ใสใจเพศศกึษา) 5,000 

5. โครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจ สวมใสหมวกนริภัย 5,000 

ดานกฬีาหรอืการสงเสรมิสุขภาพ  

6. โครงการ “Nation – U Games” ครัง้ที่ 6 45,000 

7. โครงการการแขงขันกฬีาอุดมศกึษา 9 สถาบัน “เนช่ันเกมส” 35,000 

8. กจิกรรม รับนองใหมประจําป 2559 55,000 

ดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

9. กจิกรรม “จิตอาสา” 15,000 

10. โครงการ อพ.สธ. 30,000 
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ดานสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม เสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรม  

11. โครงการ “นองใหม รูกตัญู นพนอมบูรพาจารย” ประจําปการศกึษา 

2559 

10,000 

12. โครงการรดน้ําดําหัว ปาเวณปีใหมเมอืง ประจําปการศึกษา 2559 10,000 

13. โครงการปนฝายสายบุญจุลกฐนิถิ่นลานนาประจําปการศกึษา 2559 20,000 

14. กจิกรรมทําบุญและสังสรรคปใหมหอพัก 20,000 

ดานวิชาการตามหลักสูตร  

 คณะบรหิารธุรกจิ  

15. กจิกรรมการอบรมดานการเงินการธนาคาร (SCB) 12,000 

16. การนเิทศงาน สหกจิศกึษา 5,000 

17. กจิกรรมMarketing day 10,000 

 คณะนเิทศศาสตร  

18. กจิกรรมการอบรมนักขาวอาสา 35,000 

19. กจิกรรมสัมมนา (รายวชิาสัมมนา) 15,000 

20. การนเิทศงาน สหกจิศกึษา 15,000 

 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

21. โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง เกษตรทฤษฎใีหมและปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

8,000 

22. โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสู

ประชาคมอาเซยีนอยางมปีระสทิธภิาพ      

30,000 

23. โครงการสมาธเิพื่อการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม ในรายวชิา PSYC 109 

(สมาธเิพื่อพัฒนาชีวติ) สําหรับนักศกึษารหัส 59 ภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 ป

การศกึษา 2559 

10,000 

 คณะวทิยาศาสตรสุขภาพ  

24. กจิกรรมฝกปฏิบัตวิชิาชีพ กายวภิาคศาสตร 210,000 

25. โครงการอนามัยสิ่งแวดลอม เรื่องปลูกผักปลอดสารพิษในรัว้มหาวทิยาลัย 1,000 

26. โครงการจัดการสาธารณภัย เรื่องซอมดับไฟ/หนไีฟหอพัก 15,000 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 10,000 

27. โครงการเขยีนเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาเว็บไซต 5,000 

28. โครงการอบรมเทคนคิการนําเสนอและการวเิคราะหประเด็น  5,000 

 รวม 781,900 
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ศูนยเนช่ันบางนา 

ท่ี กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการสัมมนาผูนํานักศกึษา 24,000 

2. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2558 15,000 

3. โครงการรับนองสรางสรรค We are the One 40,000 

4. โครงการทําบุญมหาวทิยาลัย ไหวครู ผูกไทดและประดับเข็ม 15,000 

5. โครงการ Before Songkarn อนุรักษวัฒนธรรมไทย 1,500 

6. โครงการ  WorkShop with Senoir    6,000 

7. โครงการคายอาสาพัฒนาและอนุรักษสงิแวดลอม NTU (เพาะ) ตนกลาให

บานหิ่งหอย 

10,000 

8. โครงการ "NationU Games 59" 70,000 

9. โครงการ กฬีาเครอืขายนเิทศศาสตร" ครัง้ที่ 6 20,000 

10 โครงการ NationU Walking Street  7,000 

11. โครงการปจฉมินเิทศ ประจําปการศกึษา 2559 20,000 

12. โครงการวันแมแหงชาติ - 

13. โครงการนทิรรศการ “โตไปแลวโกง” (ทุนภายนอก) 30,000 

14. โครงการ Junior Investor บรกิารวชิาการ ใหกับโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอน

ปลาย 

มูลนธิ ิSCG 

15. โครงการทัศนศกึษาดูงานและเสรมิสรางความสัมพันธกับในที่ตัง้ - 

16. โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย - 

17. โครงการสัมมนาสูเสนทางการตลาด - 

18. โครงการ Bond Academy 2015  ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย - 

19. โครงการ เสรมิสรางความคดิ พัฒนาชีวติจากรุนพี่สูรุนนอง (มูลนธิ ิSCG) 100,000  

20. โครงการบรกิารวิชาการสหกรณออมทรัพยเนช่ันมัลตมิีเดยีกรุป จํากัด 

บูรณาการรวมกับงานวิจัย การใหบรกิารของ สหกรณออมทรัพยเนช่ัน

มัลตมิเีดยีกรุป จํากัด  

- 

21. โครงการฝกอบรมรวมกับ สถาบันปญญาธุรกจิ หนังสอืพมิพกรุงเทพธุรกจิ - 

22. โครงการสัมมนาทางการบรหิารธุรกจิ - 

 รวม 358,500 
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2.5 แผนพัฒนาบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร และมีเจาหนาที่

สนับสนุนสายวิชาการ เพื่อใหมีการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทันตอสถานการณ จึงมีการกําหนด

แผนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ และการบริหารจัดการงาน ของบุคลากรทั้ง 2 สวน โดยมี

แผนงานการพัฒนาดานวุฒกิารศกึษา และตําแหนงทางวชิาการ โดยสรุป ดังนี้  

 ตัวชี้วัด 

1. บุคลากรอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาตนเองดานวิชาการ อยางนอย 1 

ครัง้/ป 

2. มีบุคลากรอาจารยประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือตําแหนงทางวิชาการ ไมนอย

กวารอยละ 10 

3. บุคลากรเจาหนาที่สนับสนุน ไดรับการพัฒนาตนเองตรงสายงานไมนอยกวารอยละ 30 

4. คะแนนประเมนิบุคลากรและการปรับปรุงระบบและความเขมแข็งดานตางๆ ไมนอยกวา 

3.75 จากระดับคะแนน 5 

 

 การพัฒนาบุคลากรจากการอบรม/สัมมนา 

 

คณะวชิา 

จํานวน 

ดานวิชาการ/

วชิาชพี/สายงาน 
การประกันคุณภาพ เพิ่มความรูท่ัวไป 

บรหิารธุรกิจ 

อาจารย (15) 15 3 3 

เจาหนาที่สายสนับสนุน (1) 1 1 - 

นิเทศศาสตร 

อาจารย (5) 5 2 2 

เจาหนาที่สายสนับสนุน (2) 1 1 1 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

อาจารย (21) 21 5 10 

เจาหนาที่สายสนับสนุน (5 ) 2 1 2 

วทิยาศาสตรสุขภาพ 

อาจารย (8) 5 2 2 

เจาหนาที่สายสนับสนุน (1) 1 1 1 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ 

อาจารย (10) 10 3 2 

เจาหนาที่สายสนับสนุน (1) 1 1 1 

ศูนยเนช่ันบางนา 

อาจารย (21) 21 21 21 

เจาหนาที่สายสนับสนุน (6) 5 6 6 

เจาหนาที่สายสนับสนุน (40) 20 17 24 

รวม (136) 108 65 70 
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3. กรอบแผนงบประมาณประจําปการศึกษา 2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดและคาใชจาย 
งบประมาณ 

ปการศึกษา 2558 
รายไดและคชจ. 

จริง+ประมาณการ 
งบประมาณ 

ปการศึกษา 2559 
ส.ค.58-ก.ค.59 ส.ค.58-ก.ค.59 ส.ค.59-ก.ค.60 

รายได    
รายไดจากการเรียนการสอน    

ปริญญาตรี       58,498,000.00      53,635,195.50      50,910,000.00  
ปริญญาโท       12,612,500.00        6,394,700.00        3,982,000.00  
ปริญญาเอก        3,432,000.00        1,669,500.00         1,468,500.00  

รายไดจากการวิจัย        4,005,000.00        1,907,610.17         3,990,500.00  
รายไดจากการบริการวิชาการ        1,259,000.00           67,000.00        1,150,000.00  
รายไดจากการบริการวิชาการ – สัมมนา      10,000,000.00        9,715,750.00        8,000,000.00  
รายไดเงินบริจาคทุนการศึกษา        7,250,000.00      13,841,000.00        6,637,500.00  
รายไดอื่น        1,125,000.00       6,069,593.80       4,207,085.00  

รวมประมาณการรายได 98,181,500.00 93,300,349.47  80,345,585.00  
หมวดเงินเดือนและคาตอบแทน  47,405,311.20      43,008,265.38      42,695,694.00  
หมวดคาตอบแทนอื่นฯ อ.พิเศษ และคชจ.ที่เกี่ยวของ  4,341,800.00  2,540,880.37                 1,349,852.00  
หมวดคาสาธารณูปโภค  17,786,165.00      12,832,740.82      12,559,893.72  
หมวดคาใชสอย  5,469,217.00        5,973,487.11        3,506,675.98  
หมวดรายจายตามจํานวนนศ. (งบกิจกรรมนศ.)  1,235,100.00        1,021,612.37             810,000.00  
หมวดโครงการและหรือหลักสูตร  1,133,310.00            78,439.35       2,097,308.00  
หมวดงานรับนักศึกษาและสื่อสารองคกร  1,550,000.00        1,389,822.59          600,000.00  
หมวดกองทุนหองสมุด  57,000.00            -           30,000.00 
หมวดกองทุนพัฒนาบุคลากร    887,452.00           533,433.34          350,000.00  
หมวดกองทุนวิจัย  3,593,760.00        1,826,541.38        3,523,760.00  
หมวดคาใชจายบริการวิชาการ  875,000.00            -         815,000.00            
หมวดคาใชจายบริการวิชาการ – สัมมนา           -       8,383,664.85        5,200,000.00  
หมวดกองทุนสงเคราะห  8,160,000.00      13,421,060.00      13,275,000.00  

รวมประมาณการคชจ.กอนคาเสื่อมและคชจ.ตัดจาย   92,494,115.20   91,009,947.56    86,813,183.70  

ประมาณการรายรับสูง (ต่ํากวา) รายจายกอนคาเสื่อม 5,687,384.80 2,290,401.91 (6,467,598.70) 
หมวดคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย   23,671,545.27     20,562,782.60     18,799,126.43  

ประมาณการรายรับสูง (ต่ํากวา) รายจาย (17,984,160.47) (18,272,380.69)  (25,266,725.13) 
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ตารางสรุปตัวชี้วัดแผนปฏบิัตกิาร มหาวทิยาลัยเนช่ัน  ปการศึกษา 2559 

 

แผนปฏบิัตกิารตามยุทธศาสตรเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด 

กลยุทธท่ี 1 :  กลยุทธ “การสรางโอกาส” 1. มนีักศกึษาผูรับทุนการศึกษาจํานวนไมนอยกวารอยละ 50 

ทุนของจํานวนนักศกึษาเปาหมายในแตละปการศกึษา 

กลยุทธที่ 2 :  กลยุทธ “การปลูกฝง

คุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

1. นักศึกษาทุกคนในหลักสูตร เขารวมกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาดานคุณธรรม จรยิธรรม และมจิีตอาสาร 

กลยุทธท่ี 3 :  กลยุทธ “การสราง

เครือขายระดับภูมิภาคอาเซียน อาเซีย

นพลัส” 

1. มีนักศึกษาเขารวมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนดานวิชาการ 

หรอืวชิาชีพ หรอืดานศลิปวัฒนธรรมกับเครอืขาย 

กลยุทธท่ี 4 :  กลยุทธ “การวิจัยและการ

บรกิารวชิาการเพื่อการพัฒนา” 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ในการพัฒนาสังคมรับใชชุมชน 

2. มีการดําเนินงานกิจกรรมนําความรูดานวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนทองถิ่น ในรูปแบบการใหบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท่ี 5 :  กลยุทธ “การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร” 

1. ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร คณะ ไดรับการรับรอง

มาตรฐานเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา 

รวมตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 6 ตัวชี้วัด 
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แผนปฏบิัตกิารตามพันธกจิ ตัวชี้วัด 

ดานการจัดการเรยีนสอน 

 

1. ทุกหลักสูตรมกีารดําเนินงานดานหลักสูตรบรรลุไมนอยกวารอยละ 80 

ของตัวบงช้ีผลการดําเนนิงานบรหิารหลักสูตรที่กําหนดไว 

2.  ผลการประ เมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิไดคะแนนไมนอยกวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

ด า น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ง า น

สรางสรรค 

1. ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอก

ไมต่ํากวา 3.75 คะแนนของเกณฑกําหนดทุกคณะวชิา/ศูนยฯ 

2. ทุกหลักสูตรมโีครงการวจัิยเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยาง

นอย 1 โครงการ 

3. มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  ผลงานทางวิชาการ 

ไมนอยกวา 3.75 คะแนนของเกณฑกําหนดทุกคณะวชิา/ศูนยฯ 

ดานการบริการวิชาการแก

สังคม 

1. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินกิจกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคม 

อยางนอย 1 โครงการ 

2. ระดับคะแนนประเมนิผลการดําเนินงานดานการบริการทางวิชาการแก

สังคม และการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือกับงานวิจัย ไม

นอยกวา 3.51 คะแนน จากระดับคะแนน 5 

ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม และกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา 

1. มีการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน และสอดรับ

กับมาตรฐานหลักสูตร 

2. ผลคะแนนประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ไมนอยกวา 3.75 

แผนพัฒนาบุคลากร 1. บุคลากรอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาตนเองดาน

วชิาการ อยางนอย 1 ครัง้/ป 

2. มบีุคลากรอาจารยประจําหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกหรือตําแหนงทาง

วชิาการ ไมนอยกวารอยละ 10 

3. บุคลากรเจาหนาที่สนับสนุน ไดรับการพัฒนาตนเองตรงสายงานไม

นอยกวารอยละ 30 

4. คะแนนประเมนิบุคลากรและการปรับปรุงระบบและความเขมแข็งดาน

ตางๆ ไมนอยกวา 3.75 จากระดับคะแนน 5 

รวมตัวชี้วัดตามพันธกจิ 13 ตัวชี้วัด 

รวมตัวชี้วัดแผนปฏบิัตกิาร 19 ตัวชี้วัด 
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