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ค าน า 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพรวมทั้งมีกลไกในการสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยให้บรรลุ
เป้าหมายเพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยุทธศาสตร์ชาติดังนั้นจึงมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์
และบุคลากรในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับรวมทั้งมีการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน การเรียนการสอนมี
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพผ่านกระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้วิจัยในพ้ืนที่ในชุมชนให้บริการ รวมทั้งมีผลงานสร้างสรรค์ที่
น ามาใช้ประโยชน์ต่อยอดการพัฒนาได้ 

แผนปฏิบัติการงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยแผนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่วางแผนเพ่ือการด าเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณในการ
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบต่อโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                   
                    ผู้จัดท า 

                                                          คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
                     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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แผนปฏิบัติการงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2560 
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นโยบายและทิศทางด้านการพฒันาและส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 “มุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสขุภาพและชุมชนท้องถิ่น” 
 
หลักการเหตุผล 

การวิจัยเป็นกระบวนการส าคัญทางวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่จะช่วยพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ประเทศ หรือกระทั่งร ะดับโลก ซึ่งการ
พัฒนาสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากการวิจัย การวิจัยจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)ซ่ึงเป้าหมายเกี่ยวกับระบบวิจัยของประเทศประกอบด้วย การมีระบบ
วิจัยที่มีกลไกการขับเคลื่อนที่สามารถประสานทุกภาคส่วนของระบบให้มาท างานสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่างแท้จริงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒน าประเทศให้ระบบวิจัยที่
เป็นส่วนหนึ่งที่ฝังตัว (Embedded) อย่างแนบแน่นอยู่ในองค์กรและสามารถท าหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงให้กับประเทศโดยอาศัยฐานความรู้มีการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆของระบบในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และเป็นการประสานงานกันอย่างแนบแน่นสามารถเชื่อมโยงเป็นระบบ
เครือข่ายที่มีเอกภาพและศักยภาพเพ่ือน าไปสู่การมีระบบการวิจัยของประเทศท่ีเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  

 จากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและความส าคัญของการวิจัยดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ถือ
เป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่ง ซึ่งได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 3 ของคณะฯ จึงได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในคณะฯ ในการผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์ ที่จะน าผลงานมาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม      
 

วัตถุประสงค์  
 1. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. ส่งเสริมสนับสนุนผลงานวชิาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณะพยาบาลศาสตร์และพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยการบูรณาการวิจัย งานสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน และบริการวิชาการ  
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ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 
ความสอดคล้องตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่1 :องค์ความรู้นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 
 

มาตรการในการด าเนินการ 
   3.1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  
   3.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม       
   3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
   3.1.4สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์ความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย       

   3.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโย 
   งานวิจัยสู่อุตสาหกรรม  

   3.1.6พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ความสอดคล้องตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น  โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยและแสวงหาทุน ทรัพยากรจากภายนอกเพื่อน าไปสู่การดูแลสุขภาพของชุมชนลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

เป้าประสงค์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อน าไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องใน 
ชุมชนลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

 
มาตรการในการด าเนินการ 

3.1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมเพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
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3.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานระดับประเทศหรือต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แสวงหาแหล่งทุนวิจัย 
3.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
3.1.6 พัฒนาระบบการการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนการด าเนินงาน / แผนกิจกรรม 
  

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค.
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ประชุมคณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนเตรียมการด าเนนิการ 
3. ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

           คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวจิัย 

ขั้นด าเนินการ (D) 
ด าเนินการกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
 

 
 

           คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวจิัย 

1. พัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจยั             คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวจิัย 

2.สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์และบุคลากร 
 

            คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวจิัย 

3. จัดสรรทุนวิจัย             คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวจิัย 

4.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย             เลขานุการและ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค.
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค 
59 

เม.ย. 
59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการท าแบบสอบถาม 
2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3. สรุปผลความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

            คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวจิัย 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมนิ (A) 
1. ประชุมคณะกรรมการ วางแผนน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 

            คณะอนุกรรมการ
บริหารงานวจิัย 
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โครงการ/กิจกรรม 
 

ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การบูรณาการ 
การเรียน 
การสอน 

กิจกรรม
นักศึกษา 

1. พัฒนาสมรรถนะด้าน
งานวิจยั 

 

1.1 จัดท าประชุม พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยตามประเด็นที่สนใจ
และต้องการพัฒนา 

คณะอนุกรรมก
ารบริหาร
งานวิจยั 
 

รายได้คณะ 50,000   

1.2 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่ทาง
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนๆจัดขึ้น เพื่อให้ได้รับความรู้ที่เก่ียวกับ
การวิจัย 
1.3 สนับสนุนให้บุคลากรร่วมด าเนินงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย 

1.4  จัดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการวิจัยแก่
นักวิจัยรุ่นใหม ่( การจัดให้น้องใหม่เข้าไปเป็นทีมวิจัย) 

1.5 จัดให้มีห้องให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 

2. สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
บุคลากร 

 

2.1 จัดสรรทุนสนับสนนุเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค ์ในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการน าเสนอ Oral presentation , 
Poster presentation และ บทความวิชาการ 

คณะอนุกรรม 
การบริหาร
งานวิจยั 
 

รายได้คณะ 141,000   

2.2 ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นของคณะให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายโดยสื่อประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เชน่ บอร์ด เว็บไซต์ 
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั และรายงานประจ าปี เปน็ต้น และ
มอบใบประกาศ หรือ เงินรางวลัแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี 
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ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การบูรณาการ 

3. จัดสรรทุนวิจัย 3.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์งบประมาณเงิน
รายได้คณะ 

คณะอนุกรรมก
ารบริหาร
งานวิจยั 
 

 

รายได้คณะ 359,000   

3.2 ส่งเสริมให้มีการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัย 

 

4.1 จัดท าฐานข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
นักวิจัยเสนอโครงการของบประมาณจากแหล่งต่างๆ 

เลขานุการและ
นั ก วิ ช า ก า ร
คอมพิวเตอร ์ ไม่ใช้งบประมาณ 

  

4.2จัดท าฐานข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และรวบรวมบทคัดย่องานวิจัยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
4.3 จัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัยและผลงานวิชาการของคณะฯ   
สรุปภาพรวมงานด้านการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 

1. มีระบบสารสนเทศด้านการวิจัยที่ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัย 
3. คณะฯมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับ และมีเผยแพร่ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย ระดับโครงการ / ระดับแผน (ยึดวัตถปุระสงค์ของแผน ตัวชี้วัดด้านการด าเนินงาน) 
 

ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
ระดับผลลัพธ ์
เชิงปริมาณ จ านวนผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ/ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ

เผยแพร่งานวิจัย 
ระดับ 3.51 

เชิงเวลา ร้อยละของงานดา้นการวิจยั แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงต้นทนุ ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมงานดา้นการวิจัยงานสร้างสรรค์ ตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
บาท 359,000 

ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อ
ขวัญและก าลังใจ ของอาจารย์ และบุคคลากร 

บาท 141,000 

ระดับผลผลิต 
เชิงปริมาณ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คะแนน 3.51 
เชิงคุณภาพ งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ คะแนน 4.00 
 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ คะแนน 3.51 
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การติดตามประเมินผล 

 รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานทุก 6เดือน ตามที่คณะ และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยเสนอรายงานเดือน มกราคม 2559และเดือน มิถุนายน2559 

การด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1. ส่งรายงานผลการด าเนินงานฉบบัสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวทิยาลัยก าหนด ให้กับคณะจ านวน 2 เล่ม ภายใน 30 วันนับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
2. ส่งรายงานทางการเงินให้กับคณะ ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
3. น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป 
4. มีการเผยแพร่กิจกรรม/การด าเนินงานผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะ เช่น website 
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ภาคผนวก 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องงานด้านการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
ฉบับปกีารศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับคณะ 
สมศ. รอบ 4 สภาการพยาบาล 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย 
- สนับสนนุพันธกิจดา้นการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  

 ห้องให้ค าปรึกษา 
 ห้องสมุดค้นคว้า 
 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือรักษาความปลอดภัยในการ

วิจัย 
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทนุวจิัยและงานสร้างสรรค ์
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น 

- มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือ

ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
1.ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าที่มีผลงานวิจัยไดร้ับการ
ตีพิมพ์และ หรืองานสร้างสรรคท์ี่
เผยแพร ่
( ร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน) 
2. ร้อยละของผลงานวจิัยที่ได้รับตีพิมพ์
และหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 
( ร้อยละ 20 เท่ากับ 3 คะแนน) 
 
ตัวบ่งชี้ 7 อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้
ประโยชน์  

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
และ หรือนักวิจัยมีผลงานวิจยั/
สร้างสรรค์ ที่ไดน้ าไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ 75 เท่ากับ 2 คะแนน) 

2. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของจ านวน
งานวิจยั/สร้างสรรค์ที่ไดน้ าประโยชน์ 
ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

ตัวบ่งชี้ที่ 22ผลงานวิจยัที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์
พยาบาลประจ าทั้งหมด 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 23ผลงานวชิาการ 
 

ข้อ 22. ร้อยละ 20 ของรายวิชาชีพ
มีงานวิจัย และโครงการบริการ
วิช าการที่ ด า เนิ นการในชุ มชน 
ร่วมกับชุมชน 
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เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
ฉบับปกีารศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้การประเมินระดับคณะ 
สมศ. รอบ 4 สภาการพยาบาล 

หลักสูตร 
KPI หลักสูตร 

งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์และด าเนนิการตามระบบที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ 
( 50,000/คน = 5 คะแนน) 
 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
( ร้อยละ 20 = 5 คะแนน) 

  
 

 


